*MESUX000H615*
Sp. značka: SVO/2758/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 27. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.9.2015
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek, Ing Jaroslav Chmelař
Omluveni: Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Cenové nabídky na periodické mostní prohlídky

2.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I kompletní podkladový materiál

3.

Studie proveditelnosti připojení lokalit ke splaškové kanalizaci

4.

Podklady k výstavbě zděného plotu kolem zahradní restaurace Měšťanského domu

5.

Výsledek projednávání smluvních vztahů v oblasti poskytování sociální služby
(pečovatelské služby) v okolních obcích Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky

6.

Vyjádření projektanta k problému sněhových zachytávačů na sportovní hale

7.

Žádost o koupi pozemků p.p.č. 145/6 a 145/10, oba v k.ú. Maršov I

8.

Dodatečná žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku ke stavbě "Přístřešek s
věží u RD čp. 522"

9.

Poptávkové řízení na akci "Sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční ulici"

10.

Platový výměr dočasného ředitele DPS

11.

Výroční zpráva školy

12.

Žádost o použití rezervního fondu PO ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

1. Cenové nabídky na periodické mostní prohlídky
Stavební technik města předložil radě cenovou nabídku na vybrané mostní projekty, a to od
společnosti PONTEX spol. s.r.o. Cenová nabídka byla porovnána s původní nabídkou pana
Jana Hofmana a rada diskutovala o dané záležitosti s tím, že výsledkem diskuse byl
následující návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
tajemnici MěÚ a starostu, aby vypsali poptávkové řízení, které bude zveřejněno na profilu
zadavatele, na zpracování vstupních mostních prohlídek vybraných 10 mostních objektů (dle
přílohy) s tím, že součástí nabídky musí být také návrh následných mostních prohlídek včetně
návrhu jejich periodicity a cen v horizontu 6 následujících let. Součástí nabídky musí být také
návrh smlouvy od uchazeče (s právem zadavatele návrh změnit či upravit). V poptávkové
výzvě bude stanovena prohlídka místa plnění před podáním nabídky, v rámci které si uchazeči
mohou všechny mostní objekty prohlédnout se stavebním technikem.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/278/27/2015 bylo přijato.
2. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I kompletní podkladový materiál
Na minulém jednání rady byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-122003766/VB/01 Svoboda nad Úpou, DTS č. 664, U penzionu (viz příloha originálu zápisu) s
ČEZ Distribuce, a.s. a kontrolou smlouvy bylo zjištěno, že je v rozporu s původní smlouvou o
smlouvě budoucí, která byla uzavřena na jiné pozemky a za jiné finanční vypořádání a rada
pověřila Ing. Hůrku, aby do této rady předložil kompletní podkladový materiál.
Ing. Hůrka konstatoval, že v lokalitě nad hotelem PROM ve směru na Duncan byla provedena
instalace nového vedení VN a NN. Tato akce se dotkla p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I. Ing.
Hůrka dohledal podklady a zjistil, že Ing. Mojžíš požádal město Svoboda nad Úpou o zřízení
věcného břemene na p.p.č. 265/1, k.ú. Maršov I. Na předmětné pozemkové parcele je umístěn
původní stožár vzdušného vn, z něhož vedlo vedení k původní TS a po demontáži tohoto
starého vedení z něj vede nové vedení k nově vybudované TS.
Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení VB k pozemku 265/1
sepsána nebyla, ta se týkala pouze p.p.č. 295/1.
Na základě těchto zjištěných informací rada hlasoval o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003766/VB/01 Svoboda nad Úpou, DTS
č. 664, U penzionu (viz příloha originálu zápisu) s ČEZ Distribuce, a.s. s tím, že věcné
břemeno bude sjednáno za úhradu ve výši 50,-Kč bez DPH/1 m2 a oprávněná strana musí
dodat přesnou výměru v rozsahu věcného břemene dle geometrického plánu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/279/27/2015 bylo přijato.
3. Studie proveditelnosti připojení lokalit ke splaškové kanalizaci
Starosta předal členům rady na CD-ROM Studii proveditelnosti připojení lokalit ke splaškové
kanalizaci (Technicko-ekonomická studie investičního záměru na dostavbu kanalizace
Svoboda nad Úpou a Horní Maršov, datum 07/15, kterou zpracovala pro VAK Trutnov
společnost MEDIUM PROJEKT v.o.s.). Rada se studií zabývala a následně bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
studii proveditelnosti připojení lokalit ke splaškové kanalizaci (Technicko-ekonomická studie
investičního záměru na dostavbu kanalizace Svoboda nad Úpou a Horní Maršov, datum
07/15, kterou zpracovala pro VAK Trutnov společnost MEDIUM PROJEKT v.o.s.) s tím, že
město požádá Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. o zpracování projektové dokumentace na
všechny lokality dle studie a o následné vydání stavebního povolení, protože mají být v
příštích letech vypsány dotační tituly na podobné projekty.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/280/27/2015 bylo přijato.

4. Podklady k výstavbě zděného plotu kolem zahradní restaurace Měšťanského domu
Vedoucí HSO Ing. Hůrka předložil radě kolaudační rozhodnutí z 30.10.1996, kterým bylo
povoleno užívání rekonstruovaného domu čp. 97 včetně přístavby na pozemku p.p.č. 116/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou. Vzhledem k tomu, že z kolaudačního rozhodnutí nevyplývá, že
předmětem rekonstrukce byla i stavba zděného plotu kolem zahradní restaurace a vstupní
schodiště se zábradlím před vchodem do Měšťanského domu, rada si vyžádala od Ing. Hůrky
celou stavební dokumentaci k domu. Geodetickým zaměřením bylo zjištěno, že jak plot tak
vstupní schodiště zasahují do obecního pozemku 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou bez
majetkoprávního vztahu s městem coby vlastníkem pozemku.
Rada prověřovala celou stavební dokumentaci a následně Ing. Jiránek navrhl následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
že je potřeba oslovit pana Hedvičáka s tím, že stavby u domu čp. 497 (zděný plot kolem
zahradní restaurace, část zpevněné plochy a vstupní schodiště) se nacházejí na obecním
pozemku 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou a město ho žádá o vysvětlení, na základě jakého
povolení tyto stavby postavil a na základě jakého právního titulu užívá obecní pozemky s
dotazem, proč nesplnil podmínky vyjádření závazného stanoviska referátu regionálního
rozvoje odboru kultury Okresního úřadu v Trutnově ze dne 13.8.1996 č.j. 318/96/RR - 4/Bt.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/281/27/2015 bylo přijato.
5. Výsledek projednávání smluvních vztahů v oblasti poskytování sociální služby
(pečovatelské služby) v okolních obcích Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky
Radě města byly sděleny výsledky projednávání smluvních vztahů v oblasti poskytování
pečovatelské služby v okolních obcích (Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky), kdy ve
všech obcích došlo k jednomyslného odsouhlasení smluvních vztahů od 1.1.2016 a obce se
tedy zapojí do společného projektu nového systému poskytování a financování sociální služby
(pečovatelské služby). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výsledek projednávání smluvních vztahů v oblasti poskytování sociální služby (pečovatelské
služby) v okolních obcích Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky, kdy se do projektu
vzájemné nové spolupráce od 1.1.2016 zapojily všechny zúčastněné obce.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/282/27/2015 bylo přijato.
6. Vyjádření projektanta k problému sněhových zachytávačů na sportovní hale
Stavební technik města předložil radě zápis z místního šetření dne 16.9.2015 ve věci
reklamace kotvení hromosvodu na sportovní hale, kdy bylo sjednáno, že zhotovitel (firma
MATEX HK s.r.o.) reklamaci uznává a provede nápravu ve smyslu nového dohodnutého
řešení (viz zápis z místního šetření). Ing. Jiránek požadoval doložení nové revize v rámci
tohoto reklamačního řízení. Starosta doplnil celou záležitost krátkým komentářem a navrhl
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu starosty o místním šetření dne 16.9.2015 ve věci reklamace kotvení hromosvodu na
sportovní hale, kdy bylo sjednáno, že zhotovitel (firma MATEX HK s.r.o.) reklamaci uznává
a provede nápravu ve smyslu nového dohodnutého řešení (viz zápis z místního šetření) s tím,
že zhotovitel musí ještě doložit novou revizi hromosvodů po provedení prací a současně
prohlásí, že se na instalaci tohoto zařízení vztahuje nová záruka.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/283/27/2015 bylo přijato.
7. Žádost o koupi pozemků p.p.č. 145/6 a 145/10, oba v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana Josefa Šíra o koupi pozemků p.p.č. 145/6 a 145/10,
oba v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí dlouho zabývala, protože na pozemku p.p.č. 145/10 je
studánka s horskou vodou a bývala v minulosti návštěvním místem, než byl přístup k ní
oplocen živým plotem. Dále u obou pozemků je třeba zajistit kontrolní zaměření hranic
pozemku, a to z důvodu sousední místní komunikace, dále je třeba se zabývat případným
sjednáním věcného břemene pro přístup k domu čp. 110 (Dvořákovi) v případě prodeje. Dále
Mgr. Hynek navrhl, aby město zajistilo rozbor vody ze studánky a že by možná bylo vhodné
toto místo obnovit pro lidi na procházce touto lokalitou. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
žádost pana Josefa Šíra o koupi pozemků p.p.č. 145/6 a 145/10, oba v k.ú. Maršov I
s tím, že požaduje, aby žadatel zajistil na své náklady geodetické vytyčení hranic u
obou pozemků za účasti zástupce města.
pověřuje
b)
starostu města, aby zajistil rozbor vody ze studánky na p.p.č. 145/10
v k.ú. Maršov I.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/284/27/2015 bylo přijato.
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8. Dodatečná žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku ke stavbě "Přístřešek s
věží u RD čp. 522"
Radě města byla předloženo dodatečná žádost pana Norberta Fleischera o souhlas vlastníka
sousedního pozemku ve věci stavby "Přístřešek s věží u rodinného domu čp. 522 ve Staré
aleji" včetně požadované projektové dokumentace a geodetického zaměření. Záměrem
stavebníka je získat dodatečné stavební povolení na tuto stavbu. Rada se žádostí zabývala,
prověřovala stavební dokumentaci a výsledkem projednávání byl návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas se stavbou coby vlastník sousedního pozemku ve věci stavby "Přístřešek s věží u
rodinného domu čp. 522 ve Staré aleji" s podmínkou, že se stavebníkem bude nejprve
smluvně sjednáno zřízení věcného břemene na rozsah požárně nebezpečného prostoru (rozsah
musí být vymezen geometrickým plánem), který zasahuje do pozemku města, za úhradu dle
znaleckého posudku + DPH s tím, že veškeré náklady za znalecký posudek, geometrický plán
a poplatek za návrh na vklad do Katastru nemovitostí uhradí žadatel.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/285/27/2015 bylo přijato.
9. Poptávkové řízení na akci "Sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční ulici"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci
„Sanace opěrné zdi v Luční ulici ve Svobodě nad Úpou", (dále jen "Výzva") včetně zadávací
dokumentace (příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo), a to v souladu se Směrnicí pro
zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše přílohou originálu
zápisu).
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci „Sanace opěrné zdi v
Luční ulici ve Svobodě nad Úpou", (dále jen "Výzva") včetně zadávací
dokumentace (příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo), a to v souladu se
Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše
přílohou originálu zápisu).
b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Tlachač s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03505847,
- 3Kstavby s.r.o., se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03222683,
- J O M A TRUTNOV, spol. s r.o., se sídlem Kostelní 169, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 60933593,
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., se sídlem Zahradní 75, 541 01
Trutnov, Dolní Staré Město, IČ 64255352,
- MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 3.
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jmenuje
c)
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci „Sanace opěrné zdi v
Luční ulici ve Svobodě nad Úpou" členy hodnotící komise (Ing. Jiránek, Ing.
Špetla, Ing. Chmelař, Ing. Javůrková, p. Rajsner)) a jejich náhradníky (p. Vlček,
Ing. Hůrka).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/286/27/2015 bylo přijato.
Z dalšího jednání rady se omluvil Ing. Chmelař a opustil jednání.

10. Platový výměr dočasného ředitele DPS
Radě města byl předložen návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou Ing. Jaroslava Chmelaře od 21.9.2015 v souvislosti
s jeho jmenováním do funkce dočasného ředitele na dobu určitou do doby jmenování nového
ředitele, rovněž na dobu určitou po dobu nepřítomnosti současné ředitelky DPS z důvodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti a následné mateřské a rodičovské dovolené (viz příloha
originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou Ing. Jaroslava Chmelaře od 21.9.2015 v souvislosti s jeho jmenováním do
funkce dočasného ředitele na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele, rovněž na
dobu určitou po dobu nepřítomnosti současné ředitelky DPS z důvodu dlouhodobé pracovní
neschopnosti a následné mateřské a rodičovské dovolené (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/287/27/2015 bylo přijato.
11. Výroční zpráva školy
Radě města byla předložena Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, která byla již schválena
školskou radou. V této souvislosti se rada zabývala připomínkami k činnosti školy v tom
smyslu, že je třeba zlepšit péči o veřejnou zeleň kolem školy zejména v době prázdnin, a dále
aby ředitel společně se starostou prověřili dotační tituly na revitalizaci školní zahrady u
mateřské školy po dokončené rekonstrukci budovy v loňském roce. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.

6

pověřuje
b)
ředitele školy, aby se zabýval připomínkami k činnosti školy v tom smyslu, že je
třeba zlepšit péči o veřejnou zeleň kolem školy zejména v době hlavních školních
prázdnin, a dále aby ředitel společně se starostou prověřili dotační tituly na
revitalizaci školní zahrady u mateřské školy po dokončené rekonstrukci budovy v
loňském roce.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/288/27/2015 bylo přijato.
12. Žádost o použití rezervního fondu PO ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Radě města byla předložena žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, o udělení souhlasu k použití rezervního fondu ve výši
38.720,-Kč za účelem financování nákupu dataprojektoru a projekční magnetické tabule z
rezervního fondu příspěvkové organizace. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov použití rezervního fondu ve výši 38.720,-Kč za účelem financování nákupu
dataprojektoru a projekční magnetické tabule z rezervního fondu příspěvkové organizace.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/289/27/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 23.9.2015 ve 21,15 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 14.10.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
24.9.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 27. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 23.9.2015.

……………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města

7

Výpis usnesení ze 27. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.09.2015
USNESENÍ č. RM/278/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
tajemnici MěÚ a starostu, aby vypsali poptávkové řízení, které bude zveřejněno na profilu
zadavatele, na zpracování vstupních mostních prohlídek vybraných 10 mostních objektů (dle
přílohy) s tím, že součástí nabídky musí být také návrh následných mostních prohlídek včetně
návrhu jejich periodicity a cen v horizontu 6 následujících let. Součástí nabídky musí být také
návrh smlouvy od uchazeče (s právem zadavatele návrh změnit či upravit). V poptávkové
výzvě bude stanovena prohlídka místa plnění před podáním nabídky, v rámci které si uchazeči
mohou všechny mostní objekty prohlédnout se stavebním technikem.
USNESENÍ č. RM/279/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003766/VB/01 Svoboda nad Úpou, DTS
č. 664, U penzionu (viz příloha originálu zápisu) s ČEZ Distribuce, a.s. s tím, že věcné
břemeno bude sjednáno za úhradu ve výši 50,-Kč bez DPH/1 m2 a oprávněná strana musí
dodat přesnou výměru v rozsahu věcného břemene dle geometrického plánu.
USNESENÍ č. RM/280/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
studii proveditelnosti připojení lokalit ke splaškové kanalizaci (Technicko-ekonomická studie
investičního záměru na dostavbu kanalizace Svoboda nad Úpou a Horní Maršov, datum
07/15, kterou zpracovala pro VAK Trutnov společnost MEDIUM PROJEKT v.o.s.) s tím, že
město požádá Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. o zpracování projektové dokumentace na
všechny lokality dle studie a o následné vydání stavebního povolení, protože má být v příštích
letech
USNESENÍ č. RM/281/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
že je potřeba oslovit pana Hedvičáka s tím, že stavby u domu čp. 497 (zděný plot kolem
zahradní restaurace, část zpevněné plochy a vstupní schodiště) se nacházejí na obecním
pozemku 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou a město ho žádá o vysvětlení, na základě jakého
povolení tyto stavby postavil a na základě jakého právního titulu užívá obecní pozemky s
dotazem, proč nesplnil podmínky vyjádření závazného stanoviska referátu regionálního
rozvoje odboru kultury Okresního úřadu v Trutnově ze dne 13.8.1996 č.j. 318/96/RR - 4/Bt.
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USNESENÍ č. RM/282/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výsledek projednávání smluvních vztahů v oblasti poskytování sociální služby (pečovatelské
služby) v okolních obcích Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky, kdy se do projektu
vzájemné nové spolupráce od 1.1.2016 zapojily všechny zúčastněné obce.
USNESENÍ č. RM/283/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu starosty o místním šetření dne 16.9.2015 ve věci reklamace kotvení hromosvodu na
sportovní hale, kdy bylo sjednáno, že zhotovitel (firma MATEX HK s.r.o.) reklamaci uznává
a provede nápravu ve smyslu nového dohodnutého řešení (viz zápis z místního šetření) s tím,
že zhotovitel musí ještě doložit novou revizi hromosvodů po provedení prací a současně
prohlásí, že se na instalaci tohoto zařízení vztahuje nová záruka.
USNESENÍ č. RM/284/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
žádost pana Josefa Šíra o koupi pozemků p.p.č. 145/6 a 145/10, oba v k.ú. Maršov I s
tím, že požaduje, aby žadatel zajistil na své náklady geodetické vytyčení hranic u
obou pozemků za účasti zástupce města.
pověřuje
b)
starostu města, aby zajistil rozbor vody ze studánky na p.p.č. 145/10 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/285/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas se stavbou coby vlastník sousedního pozemku ve věci stavby "Přístřešek s věží u
rodinného domu čp. 522 ve Staré aleji" s podmínkou, že se stavebníkem bude nejprve
smluvně sjednáno zřízení věcného břemene na rozsah požárně nebezpečného prostoru (rozsah
musí být vymezen geometrickým plánem), který zasahuje do pozemku města, za úhradu dle
znaleckého posudku + DPH s tím, že veškeré náklady za znalecký posudek, geometrický plán
a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí žadatel.
USNESENÍ č. RM/286/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci „Sanace opěrné zdi v
Luční ulici ve Svobodě nad Úpou", (dále jen "Výzva") včetně zadávací dokumentace
(příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo), a to v souladu se Směrnicí pro
zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše přílohou
originálu zápisu).

9

b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Tlachač s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03505847,
- 3Kstavby s.r.o., se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03222683,
- J O M A TRUTNOV, spol. s r.o., se sídlem Kostelní 169, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 60933593,
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., se sídlem Zahradní 75, 541 01
Trutnov, Dolní Staré Město, IČ 64255352,
- MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 3.

jmenuje
c)
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci „Sanace opěrné zdi v
Luční ulici ve Svobodě nad Úpou" členy hodnotící komise (Ing. Jiránek, Ing. Špetla,
Ing. Chmelař, Ing. Javůrková, p. Rajsner)) a jejich náhradníky (p. Vlček, Ing. Hůrka).
USNESENÍ č. RM/287/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou Ing. Jaroslava Chmelaře od 21.9.2015 v souvislosti s jeho jmenováním do
funkce dočasného ředitele na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele, rovněž na
dobu určitou po dobu nepřítomnosti současné ředitelky DPS z důvodu dlouhodobé pracovní
neschopnosti a následné mateřské a rodičovské dovolené (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/288/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
pověřuje
b)
ředitele školy, aby se zabýval připomínkami k činnosti školy v tom smyslu, že je
třeba zlepšit péči o veřejnou zeleň kolem školy zejména v době hlavních školních
prázdnin, a dále aby ředitel společně se starostou prověřili dotační tituly na
revitalizaci školní zahrady u mateřské školy po dokončené rekonstrukci budovy v
loňském roce.
USNESENÍ č. RM/289/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov použití rezervního fondu ve výši 38.720,-Kč za účelem financování nákupu
dataprojektoru a projekční magnetické tabule z rezervního fondu příspěvkové organizace.
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