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Sp. značka: SVO/2930/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 28. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 14.10.2015
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, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Aktualizace Povodňového plánu a prověření smyslu Generelu odvodnění

2.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou

3.

Dodatek č. 11 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001

4.

Žádost o umístění reklamy na sloup veřejného osvětlení

5.

Nájemní smlouva se společností Vodafone Czech Republic a.s.

6.

Žádost o stanovisko města ve věci "Protipovodňové opatření zídka na p.p.č. 125/1 v
k.ú. Maršov I"

7.

Zpráva hodnotící komise na akci "Sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční ulici"

8.

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

9.

Doplněná žádost o stanovisko vlastníka sousedního pozemku ve věci výstavby objektu
čp. 69 v Maršově II – Projektová dokumentace k řešení přejezdu odvodňovacího žlabu
u čp. 69

10.

Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence k provozování skibusu

11.

Nájemní smlouva na užívání sportovní haly pro ČLA Trutnov

12.

Výběrové řízení na pozici ředitele/-ky PO Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad
Úpou

13.

Návrh na založení zvláštního účtu pro veřejnou sbírku pro příjem finančních darů na
vydání publikace o historii Svobody

14.

Návrh odpisových plánů nového majetku PO ZŠ a MŠ, rekapitulace odpisů pro rok
2016, návrh finančního plánu pro rok 2016
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1. Aktualizace Povodňového plánu a prověření smyslu Generelu odvodnění
V souvislosti s tímto bodem starosta města představil přítomným pana Jaroslava Ulmana ze
společnosti EMPEMONT s.r.o. Předmětem činnosti společnosti je výroba a dodávka
varovných systémů obyvatelstva, informačních panelů pro měření rychlosti (radarů), EKOLED svítidel pro veřejné osvětlení. Součástí varovných systémů je instalace rozhlasového
ozvučení po obci v moderním duchu a lokálních výstražných systémů (skládá se z vlastní
automatické měřící telemetrické stanice a z připojených čidel pro měření stavu hladin) s tím,
že společnost úzce spolupracuje se zpracovatelem žádostí o dotaci z OPŽP na protipovodňová
opatření a součástí těchto projektů je i zpracování digitálního povodňového plánu. Společnost
podobný projekt realizovala například v sousední obci Horní Maršov.
Všichni přítomní vyslechli prezentaci zástupce společnosti pana Ulmana a diskutovali
společně nad konkrétními prvky výše popsaného systému, zejména co se týká konkrétního
umístění čidel s vazbou na rychlost sdělení obyvatelům obce v případě varovného hlášení.
Dále se rada zabývala finančním zajištěním takového projektu, výší spoluúčasti. Pan Ulman
sdělil, že v současné době je vypsána výzva, ve které příjem žádostí končí 13.11.2015.
Členové rady diskutovali nad možností požádat o dotaci, ale bylo konstatováno, že realizace
projektu, resp. i podání žádosti naráží na Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu (alespoň dvě cenové nabídky na zpracování žádosti o dotaci) a dále na skutečnost, že
tato akce není ani součástí rozpočtu na letošní rok, a tudíž stihnout podání žádosti do
13.11.2015 je prakticky nereálné.
Dále rada diskutovala o tom, že by bylo určitě vhodné se zabývat tímto projektem a
vybudovat v obci výstražní systém s ozvučením nebo s jinou podobnou informační
technologií a spojit jej se zpracováním povodňového plánu s pomocí dotace, ale že je třeba
poptat i jiné zpracovatele podobných systémů a získat více informací o dostupných
technologiích na trhu.
Dále se rada zabývala v souladu s usnesením zastupitelstva tzv. generelem odvodnění. Bylo
zjištěno, že tímto dokumentem se zabývají pouze velká města (Brno, Praha, Plzeň) či města
okresního formátu (např. Bruntál, Jihlava, Moravské Budějovice, Kolín, Kuřim, Turnov
apod.) nikoliv malá města jako je naše. Bylo konstatováno, že město tento dokument
nepotřebuje, protože místa, kudy voda odtéká, jsou historicky daná, a výstavba v těchto
místech plánována není a ani po výstavbě není poptávka. Také Územním plánem jsou místa
pro výstavbu daná a poptávka po výstavbě je nulová, naše obec je v kopcích, historicky zde
funguje systém vodotečí, které jsou dané z logiky věci, do kterých nebude město zasahovat a
z toho vyplývají i lokality, kde by se mohlo stavět v souladu se stávajícím ÚP. Ing. Jiránek
dále doplnil, že povinnou součástí Územního plánu musí být tento dokument v případě
většího územního celku (např. kraje či většího města).
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
prezentaci společnosti EMPEMONT s.r.o. ve věci protipovodňových opatření, kdy
součástí varovných systémů je instalace rozhlasového ozvučení po obci v moderním
duchu a lokálních výstražných systémů (skládá se z vlastní automatické měřící
telemetrické stanice a z připojených čidel pro měření stavu hladin) s tím, že
společnost úzce spolupracuje se zpracovatelem žádostí o dotaci z OPŽP na
protipovodňová opatření a součástí těchto projektů je i zpracování digitálního
povodňového plánu.
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rozhodla
b)
na základě získaných informací dle zápisu od zástupce společnosti EMPEMONT
s.r.o., že město poptá i další zpracovatele podobných protipovodňových systémů
včetně zpracování povodňového plánu (viz bod a) tohoto usnesení) s tím, že tento
projekt bude zapracován do rozpočtu na rok 2016.
projednala
c)
prověřila smysl pořízení tzv. "Generelu odvodnění" a bylo zjištěno, že tímto
dokumentem se zabývají pouze velká města (Brno, Praha, Plzeň) či města okresního
formátu (např. Bruntál, Jihlava, Moravské Budějovice, Kolín, Kuřim, Turnov
apod.) nikoliv malá města jako je naše. Bylo konstatováno, že město tento
dokument nepotřebuje, protože místa, kudy voda odtéká, jsou historicky daná, a
výstavba v těchto místech plánována není a ani po výstavbě není poptávka. Také
Územním plánem jsou místa pro výstavbu daná a poptávka po výstavbě je nulová,
naše obec je v kopcích, historicky zde funguje systém vodotečí, které jsou dané z
logiky věci, do kterých nebude město zasahovat a z toho vyplývají i lokality, kde by
se mohlo stavět v souladu se stávajícím ÚP. Povinnou součástí Územního plánu
musí být tento dokument pouze v případě většího územního celku (např. kraje či
většího města).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/290/28/2015 bylo přijato.
2. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě byl předložen podkladový materiál k žádostem o prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, kdy bylo zjištěno, že ve znaleckých posudcích jsou chybně definovány
stavby na tomto pozemku, což uznal i znalec na základě informací od tajemnice MěÚ. Dále
byl radě předložen výtah z pasportu veřejného osvětlení, kdy po části pozemku p.p.č. 809/4
před domem čp. 408 zcela jistě vedou kabely veřejného osvětlení a jsou zde umístěny tři
sloupy veřejného osvětlení. Umístění kabelů k VO před budovou čp. 528 a přilehlými objekty
autoservisu je třeba zjistit a zajistit přesné vytyčení, zda jsou na části p.p.č. 809/4 či vedou v
chodníku na p.p.č. 875.
Tajemnice dále doplnila, že obě části pozemku jsou v současné době žadatelům řádně
pronajaty.
V dané věci navrhl Ing. Jiránek pozemek p.p.č. 809/4 neprodat (ani jednu část), a to s
ohledem na existenci inženýrských sítí v podobě veřejného osvětlení, které je v majetku
města.
Mgr. Týfa navrhl nejprve zajistit vytyčení kabelu veřejného osvětlení a zjistit, zda se nachází
na pozemku p.p.č. 809/4 v části před objektem autoservisu pana Mičánka a pokud bude
zjištěno, že na této části kabel VO ani sloup VO neexistuje, tak doporučit zastupitelstvu pouze
prodej této části pozemku (tj. před autoservisem pana Mičánka). V případě části pozemku
před domem čp. 408 navrhl neodprodávat tuto část, protože zde je prokazatelně veřejné
osvětlení umístěno.
Bylo nejprve hlasováno o návrhu Mgr. Týfy:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Mgr. Týfy - nejprve zajistit vytyčení kabelu veřejného osvětlení a zjistit, zda se nachází
na pozemku p.p.č. 809/4 v části před objektem autoservisu pana Mičánka a pokud bude
zjištěno, že na této části kabel VO ani sloup VO neexistuje, tak doporučit zastupitelstvu
prodej pouze této části pozemku (tj. před autoservisem pana Mičánka). V případě části
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pozemku před domem čp. 408 navrhl neodprodávat tuto část, protože zde je prokazatelně
veřejné osvětlení umístěno.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 2
Ing. Jiránek
Ing. Špetla
USNESENÍ č. RM/291/28/2015 bylo přijato.
3. Dodatek č. 11 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001
Radě města byl předložen firmou Transport Trutnov s.r.o. návrh dodatku č. 11 ke Smlouvě o
svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001, a to z důvodu rozšíření o svoz bioodpadu.
Změny se týkají následujícího:
- v článku II v předmětu smlouvy se zařazuje nový bod 1.8 týkající se definice činností
- v článku VI se nahrazuje dosavadní tabulka novou, která je rozšířena o položku 28800,-Kč
bez DPH ročně za svoz bioodpadu (schváleno usnesením rady č. RM/221/18/2015),
- doplňuje se nová příloha č. 5, definující rozsah, způsob a podmínky zajištění služby svozu
bioodpadu.
K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné náměty k diskusi, a proto bylo hlasováno o
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh dodatku č. 11 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 (viz příloha
originálu zápisu), a to z důvodu rozšíření o svoz bioodpadu (změny smlouvy popsány v
zápise).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/292/28/2015 bylo přijato.
4. Žádost o umístění reklamy na sloup veřejného osvětlení
Radě města byla předložena žádost pana Josefa Šíra o umístění oboustranné reklamy na
sloupu veřejného osvětlení dle nákresu v příloze žádosti, ve které požaduje umístění na sloupy
VO v bezprostřední blízkosti čerpací stanice EUROBIT. Rada se žádostí zabývala, a to
zejména ve vazbě na bezpečnost silničního provozu při výjezdu od čerpací stanice, kdy by byl
zastíněn výhled do směru od Pece.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Josefa Šíra o umístění oboustranné reklamy na sloupu veřejného osvětlení v
bezprostřední blízkosti čerpací stanice EUROBIT s tím, že rada nemá problém s prezentací
místních podnikatelů, ale oba vybrané sloupy před čerpací stanicí EUROBIT jsou nevhodné z
hlediska bezpečnosti silničního provozu (reklama zastíní výhled při výjezdu z čerpací stanice,
dále problém při odbočení na Sluneční stráň s ohledem na absenci odbočovacího pruhu). Dále
rada konstatovala, že pokud žadatel umístí na sloup VO oboustrannou reklamu, musí zaplatit
pronájem za obě plochy, tj. dvojnásobek roční sazby.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/293/28/2015 bylo přijato.
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5. Nájemní smlouva se společností Vodafone Czech Republic a.s.
Radě města byl předložen další návrh Nájemní smlouvy č. 24078C od společnosti Vodafone
Czech Republic a.s. (viz příloha originálu zápisu) na pronájem části střechy na budově školy
čp. 560 a části půdního prostoru pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení a
části prostor skladu ve 4. NP pro umístění technologických kabinetů a jejich příslušenství.
Rada se podrobně smlouvou zabývala s tím, že dosud nebyly splněny, resp. akceptovány
všechny požadavky ze strany rady. Především se jedná o projektovou dokumentaci k
zamýšleným stavebním úpravám, která dosud nebyla předložena ve formě splňující
požadavky příslušných právních předpisů (předložené nákresy a ilustrativní příklady nelze
považovat za projektovou dokumentaci). Dále je třeba upřesnit způsob informování
pronajímatele v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy (písemné předání informace). Rada nesouhlasí se
zněním textu inflační doložky (článek 4 odst. 4.4), který obsahuje dodatečnou podmínku
(stanovení určité hranice míry inflace); rada požaduje stanovení inflační doložky bez
jakýchkoliv podmínek. Rada dále požaduje z důvodů nenarušování chodu školy změnu
ustanovení čl. 3 odst. 3.2 smlouvy s tím, aby termíny provádění stavebních úprav byly
stanovovány vždy po dohodě nájemce s pronajímatelem, nikoliv jednostranným ohlášením ze
strany pronajímatele, a některé další úpravy textu smlouvy, uvedené v usnesení.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
nový návrh Nájemní smlouvy č. 24078C od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (viz
příloha originálu zápisu) na pronájem části střechy na budově školy čp. 560 a části půdního
prostoru pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení a části prostor skladu ve 4. NP
pro umístění technologických kabinetů a jejich příslušenství s tím, že rada požaduje splnění
následujících podmínek a úprav předložené smlouvy:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

V článku 2 odst. 2.3, věta druhá – způsob informování pronajímatele musí být písemný, takže
předmětná část věty bude znít „o němž je nájemce povinen písemně informovat pronajímatele
alespoň 3 dny před takovým termínem“.
Rada nadále trvá na požadavku, aby součástí smlouvy byla řádná projektová dokumentace na
zamýšlené stavební úpravy, a to v podobě a formě dané příslušnými právními předpisy (např.
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a další). Dosud předložené ilustrativní
příklady a nákresy nelze považovat za projektovou dokumentaci.
V článku 3 odst. 3.2 první věta - část věty „umožní nájemci v termínech stanových nájemcem
provést stavební úpravy“ nahradit zněním „umožní nájemci v termínech stanovených
po dohodě provést stavební úpravy“ (důvodem je, aby nebyl narušován chod školy).
Dále v článku 3 odst. 3.2 škrtnout třetí větu „Příloha č. 2 dále obsahuje i ilustrativní příklad
umístění ZAŘÍZENÍ“, neboť pokud Příloha č. 2 bude mít podobu projektové dokumentace,
nemůže obsahovat ilustrativní příklady.
V článku 4 odst. 4.4 smlouvy (inflační doložka) rada města požaduje zrušit podmínku 2%
hranice přírůstku ročního indexu spotřebitelských cen pro možnost aplikace inflační doložky,
tedy inflační doložka může být uplatněna bez jakýchkoliv dodatečných podmínek.
Článek 6 odst. 6.6, škrtnout část věty „a další nemovitosti, které má pronajímatel v nájmu
nebo ve vlastnictví“.
V článku 7 odst. 7.6, věta první škrtnout slovo „průjezd“ a dále škrtnout část věty
„případně další nemovitosti, které má v nájmu nebo ve vlastnictví, nebo k nimž pronajímateli
náleží jiné právo opravňující jej takový průchod, průjezd a vedení přípojky nízkého napětí
nájemci umožnit, bez omezení, tj. 24 hod. denně, 7 dnů v týdnu“.
V článku 7 zrušit celý odst. 7.7 (odpovědnost pronajímatele za způsobilost přístupových cest).

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/294/28/2015 bylo přijato.
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zdržel se – 0

6. Žádost o stanovisko města ve věci "Protipovodňové opatření zídka na p.p.č. 125/1 v
k.ú. Maršov I"
Radě města byla předložena žádost Společenství vlastníků Spojovací 113 o stanovisko ve věci
vybudování protipovodňového opatření - zídky na p.p.č. 125/1 v k.ú. Maršov I v souladu s
předloženou dokumentací pro územní řízení.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci vybudování protipovodňového opatření - zídky na p.p.č. 125/1 v
k.ú. Maršov I v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení, o které požádalo
Společenství vlastníků Spojovací 113.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/295/28/2015 bylo přijato.
7. Zpráva hodnotící komise na akci "Sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční
ulici"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných
nabídek z jednání hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu vedenou mimo režim zákona na stavební práce na zhotovitele s názvem „Oprava
opěrné zdi v Luční ulici ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu). Hodnotící
komise doporučila radě schválit nabídku vítězného uchazeče, a to od společnosti EREBOS –
podpovrchová výstavba, spol. s r.o., 542 34 Malé Svatoňovice čp. 249, IČ 150 38 246, která
nabídla cenu bez DPH ve výši 553.137,21 Kč (s DPH 669.296,02 Kč).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce na zhotovitele s názvem „Oprava
opěrné zdi v Luční ulici ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava opěrné zdi v Luční
ulici ve Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost EREBOS podpovrchová výstavba, spol. s r.o., se sídlem Malé Svatoňovice čp. 249, PSČ 542
34, IČ 158 38 246, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 553.137,21 Kč (s
DPH 669.296,02 Kč) s tím, že k uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem dojde
až po právní moci stavebního povolení na tuto akci.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/296/28/2015 bylo přijato.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 265/1 v
k.ú. Maršov I za účelem umístění a provozování distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. (viz
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příloha originálu zápisu). Mgr. Hynek si vyžádal od Ing. Hůrky podklady k této smlouvě a
zjistil, že je třeba dořešit věcné břemeno k pozemku p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I, který je
dotčen stejnou akcí a byl uveden v původní smlouvě o smlouvě budoucí.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I za
účelem umístění a provozování distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. (viz příloha
originálu zápisu). protože je třeba dořešit věcné břemeno k pozemku p.p.č. 295/1 v k.ú.
Maršov I, který je dotčen stejnou akcí a byl uveden v původní smlouvě o smlouvě budoucí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/297/28/2015 bylo přijato.
9. Doplněná žádost o stanovisko vlastníka sousedního pozemku ve věci výstavby
objektu čp. 69 v Maršově II – Projektová dokumentace k řešení přejezdu
odvodňovacího žlabu u čp. 69
Radě města byl předložen žadatelem výtah z projektové dokumentace - Technická zpráva k
akci "Novostavba RD, Pod Světlou Horou 69, Svoboda nad Úpou". Rada se zabývala
navrženým způsobem přejezdu z místní komunikace v majetku města na p.p.č. 419 přes
přilehlý pozemek města p.p.č. 411 na pozemek žadatele p.p.č. 410 (vlastník rodina
Hamplových), vše v k.ú. Maršov II. Rada se společně se stavebním technikem města shodla
na názoru, že navržený způsob nebude funkční zvláště v zimním období a požaduje
přepracování PD v podobě řešení (požadavek na vyprojektování a výpočet autorizovanou
osobou v oboru) na typizovanou horskou vpusť.
Dále rada konstatovala, že sjezd včetně vpusti pod ním musí fungovat, což bude řešeno
smlouvou o věcném břemenu umístění a používání stavby (stavbou je myšleno technické
opatření, které řeší samotný přejezd s typizovanou horskou vpustí), s tím, že pokud
nefunkčnost stavby způsobí škodu na výše uvedené komunikaci, tak náhrada škody půjde za
žadatelem.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
výtah z projektové dokumentace - Technická zpráva k akci "Novostavba RD, Pod Světlou
Horou 69, Svoboda nad Úpou", ve které je navržen způsob přejezdu z místní komunikace v
majetku města na p.p.č. 419 přes přilehlý pozemek města p.p.č. 411 na pozemek žadatele
p.p.č. 410 (vlastník rodina Hamplových), vše v k.ú. Maršov II a shodla se, že navržený
způsob nebude funkční zvláště v zimním období a požaduje přepracování PD v podobě řešení
(požadavek na vyprojektování a výpočet autorizovanou osobou v oboru) na typizovanou
horskou vpusť.
Dále rada konstatovala, že sjezd včetně vpusti pod ním musí fungovat, což bude řešeno
smlouvou o věcném břemenu umístění a používání stavby (stavbou je myšleno technické
opatření, které řeší samotný přejezd s typizovanou horskou vpustí), s tím, že pokud
nefunkčnost stavby způsobí škodu na výše uvedené komunikaci, tak náhrada škody půjde za
žadatelem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/298/28/2015 bylo přijato.
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10. Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence k provozování skibusu
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci tohoto bodu.
Radě města byly předloženy žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádostem o
udělení licencí na skibusy.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádostem o udělení
licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce na linku
(skibusy):
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 972 Trutnov – Svoboda nad Úpou – Horní
Malá Úpa, Pomezní Boudy.
- MISservice s.r.o., IČ 27475891, na linku 690 920 Pec pod Sněžkou - Velká Úpa - Horní
Maršov - Svoboda nad Úpou - Janské Lázně.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/299/28/2015 bylo přijato.
11. Nájemní smlouva na užívání sportovní haly pro ČLA Trutnov
Radě města byl přeložen návrh nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve Svobodě nad
Úpou se školou Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se
sídlem Lesnická 9, 541 11 Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na období od
1.11.2015 do 31.3.2016 včetně harmonogramu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou se školou Česká
lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9, 541 11
Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na období od 1.11.2015 do 31.3.2016.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/300/28/2015 bylo přijato.
12. Výběrové řízení na pozici ředitele/-ky PO Dům s pečovatelskou službou, Svoboda
nad Úpou
Radě města byl předložen návrh znění výběrového řízení na pozici ředitele/-ky příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Rada se návrhem zabývala a upravila jej tak, že v oznámení bude uveden nástupní plat ve výši
minimálně 24.000 Kč, termín požadovaného nástupu bude stanoven na 1.1.2016 nebo po
dohodě, bude doplněna nabídka možnosti přidělení služebního bytu v objektu DPS, byly
opraveny termíny pro doručení přihlášek (do 10.11.2015) a drobná úprava formulace ohledně
pozvání k ústnímu pohovoru.
Dále bylo stanoveno, že Oznámení o vyhlášení VŘ bude zveřejněno co možná nejširším
způsobem (kromě úřední desky včetně elektronické, reklamou na radiu Černá hora, zasláním
do okolních obcí včetně Trutnova, zasláním ke zveřejnění na Krajský úřad, inzerce na
Trutnovinkách, Trutnovský posel apod.)
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Dále bylo diskutováno o členech výběrové komise, která bude minimálně pětičlenná a návrh
na její složení připraví starosta s tajemnicí do příští rady.
Dále Ing. Chmelař informoval radu, že by rád ukončil své ředitelování v DPS k 31.12.2015, a
to s ohledem na aktuální rodinné důvody a navrhl, aby byl posunut termín pro ukončení
pracovního poměru současné účetní alespoň do 31.1.2016, a to s ohledem na aktuální vývoj.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh znění výběrového řízení na pozici ředitele/-ky příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) se
změnami, které jsou popsány v zápise, s tím, že Oznámení o vyhlášení VŘ bude
zveřejněno co možná nejširším způsobem (kromě úřední desky včetně elektronické,
reklamou na radiu Černá hora, zasláním do okolních obcí včetně Trutnova,
zasláním ke zveřejnění na Krajský úřad, inzerce na Trutnovinkách, Trutnovský
posel apod.).
pověřuje
b)
starostu a tajemnici MěÚ, aby do příštího jednání rady připravili návrh složení
minimálně pětičlenné výběrové komise v rámci výběrového řízení dle bodu a)
tohoto usnesení.
schvaluje
c)
posun termínu pro ukončení pracovního poměru současné účetní alespoň do
31.1.2016, a to s ohledem na aktuální vývoj (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/301/28/2015 bylo přijato.
13. Návrh na založení zvláštního účtu pro veřejnou sbírku pro příjem finančních darů
na vydání publikace o historii Svobody
Mgr. Týfa předložil radě návrh na založení veřejné sbírky pro příjem finančních darů na
vydání publikace o historii Svobody. Tajemnice seznámila radu se zákonem č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a stručně informovala o povinnostech, které je třeba předem nahlásit na
Krajský úřad. Mgr. Týfa v návaznosti na tyto informace navrhl odložení do příštího jednání
rady s tím, že připraví konkrétní návrh v souladu s výše uvedeným zákonem.
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Mgr. Týfy na založení veřejné sbírky pro příjem finančních darů na vydání publikace o
historii Svobody v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách s tím, že v
návaznosti na informace z výše uvedeného zákona do příštího jednání připraví konkrétní
návrh v souladu s výše uvedeným zákonem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/302/28/2015 bylo přijato.
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14. Návrh odpisových plánů nového majetku PO ZŠ a MŠ, rekapitulace odpisů pro
rok 2016, návrh finančního plánu pro rok 2016
Radě města byly předloženy návrhy odpisových plánů, rekapitulace odpisů a finančního plánu
pro rok 2016 od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou (vše viz přílohy
originálu zápisu).
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - Unipar U3-E s účinností od
1.10.2015 (viz příloha originálu zápisu).
b)

c)

d)

e)
f)

Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - kotel Fagor ME 9-15BM s
účinností od 1.10.2015 (viz příloha originálu zápisu).
Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - pánev Fagor SBE 9-15 IM
120L s účinností od 1.10.2015 (viz příloha originálu zápisu).
Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - Zelená učebna ve školní
zahradě s účinností od 1.7.2015 (viz příloha originálu zápisu).
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu).
finanční plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/303/28/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 14.10.2015 ve 22,05 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 4.11.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
15.10.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 28. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 14.10.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 28. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 14.10.2015
USNESENÍ č. RM/290/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
prezentaci společnosti EMPEMONT s.r.o. ve věci protipovodňových opatření, kdy
součástí varovných systémů je instalace rozhlasového ozvučení po obci v moderním
duchu a lokálních výstražných systémů (skládá se z vlastní automatické měřící
telemetrické stanice a z připojených čidel pro měření stavu hladin) s tím, že
společnost úzce spolupracuje se zpracovatelem žádostí o dotaci z OPŽP na
protipovodňová opatření a součástí těchto projektů je i zpracování digitálního
povodňového plánu.
rozhodla
b)
na základě získaných informací dle zápisu od zástupce společnosti EMPEMONT
s.r.o., že město poptá i další zpracovatele podobných protipovodňových systémů
včetně zpracování povodňového plánu (viz bod a) tohoto usnesení) s tím, že tento
projekt bude zapracován do rozpočtu na rok 2016.
projednala
c)
prověřila smysl pořízení tzv. "Generelu odvodnění" a bylo zjištěno, že tímto
dokumentem se zabývají pouze velká města (Brno, Praha, Plzeň) či města okresního
formátu (např. Bruntál, Jihlava, Moravské Budějovice, Kolín, Kuřim, Turnov apod.)
nikoliv malá města jako je naše. Bylo konstatováno, že město tento dokument
nepotřebuje, protože místa, kudy voda odtéká, jsou historicky daná, a výstavba v
těchto místech plánována není a ani po výstavbě není poptávka. Také Územním
plánem jsou místa pro výstavbu daná a poptávka po výstavbě je nulová, naše obec je
v kopcích, historicky zde funguje systém vodotečí, které jsou dané z logiky věci, do
kterých nebude město zasahovat a z toho vyplývají i lokality, kde by se mohlo stavět
v souladu se stávajícm ÚP. Povinnou součástí Územního plánu musí být tento
dokument pouze v případě většího územního celku (např. kraje či většího města).
USNESENÍ č. RM/291/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Mgr. Týfy - nejprve zajistit vytyčení kabelu veřejného osvětlení a zjistit, zda se nachází
na pozemku p.p.č. 809/4 v části před objektem autoservisu pana Mičánka a pokud bude
zjištěno, že na této části kabel VO ani sloup VO neexistuje, tak doporučit zastupitelstvu
prodej pouze této části pozemku (tj. před autoservisem pana Mičánka). V případě části
pozemku před domem čp. 408 navrhl neodprodávat tuto část, protože zde je prokazatelně
veřejné osvětlení umístěno.
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USNESENÍ č. RM/292/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh dodatku č. 11 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 (viz příloha
originálu zápisu), a to z důvodu rozšíření o svoz bioodpadu (změny smlouvy popsány v
zápise).
USNESENÍ č. RM/293/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Josefa Šíra o umístění oboustranné reklamy na sloupu veřejného osvětlení v
bezprostřední blízkosti čerpací stanice EUROBIT s tím, že rada nemá problém s prezentací
místních podnikatelů, ale oba vybrané sloupy před čerpací stanicí EUROBIT jsou nevhodné z
hlediska bezpečnosti silničního provozu (reklama zastíní výhled při výjezdu z čerpací stanice,
dále problém při odbočení na Sluneční stráň s ohledem na absenci odbočovacího pruhu). Dále
rada konstatovala, že pokud žadatel umístí na sloup VO oboustrannou reklamu, musí zaplatit
pronájem za obě plochy, tj. dvojnásobek roční sazby.
USNESENÍ č. RM/294/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
nový návrh Nájemní smlouvy č. 24078C od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (viz
příloha originálu zápisu) na pronájem části střechy na budově školy čp. 560 a části půdního
prostoru pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení a části prostor skladu ve
4. NP pro umístění technologických kabinetů a jejich příslušenství s tím, že rada požaduje
splnění následujících podmínek a úprav předložené smlouvy:
1)V článku 2 odst. 2.3, věta druhá – způsob informování pronajímatele musí být písemný,
takže předmětná část věty bude znít „o němž je nájemce povinen písemně informovat
pronajímatele alespoň 3 dny před takovým termínem“.
2)Rada nadále trvá na požadavku, aby součástí smlouvy byla řádná projektová dokumentace
na zamýšlené stavební úpravy, a to v podobě a formě dané příslušnými právními předpisy
(např. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a další). Dosud předložené
ilustrativní příklady a nákresy nelze považovat za projektovou dokumentaci.
3)V článku 3 odst. 3.2 první věta - část věty „umožní nájemci v termínech stanových
nájemcem provést stavební úpravy“ nahradit zněním „umožní nájemci v termínech
stanovených po dohodě provést stavební úpravy“ (důvodem je, aby nebyl narušován chod
školy).
Dále v článku 3 odst. 3.2 škrtnout třetí větu „Příloha č. 2 dále obsahuje i ilustrativní příklad
umístění ZAŘÍZENÍ“, neboť pokud Příloha č. 2 bude mít podobu projektové dokumentace,
nemůže obsahovat ilustrativní příklady.
4)V článku 4 odst. 4.4 smlouvy (inflační doložka) rada města požaduje zrušit podmínku 2%
hranice přírůstku ročního indexu spotřebitelských cen pro možnost aplikace inflační doložky,
tedy inflační doložka může být uplatněna bez jakýchkoliv dodatečných podmínek.
5)Článek 6 odst. 6.6, škrtnout část věty „a další nemovitosti, které má pronajímatel v nájmu
nebo ve vlastnictví“.
6)V článku 7 odst. 7.6, věta první škrtnout slovo „průjezd“ a dále škrtnout část věty
„případně další nemovitosti, které má v nájmu nebo ve vlastnictví, nebo k nimž pronajímateli
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náleží jiné právo opravňující jej takový průchod, průjezd a vedení přípojky nízkého napětí
nájemci umožnit, bez omezení, tj. 24 hod. denně, 7 dnů v týdnu“.
7)V článku 7 zrušit celý odst. 7.7 (odpovědnost pronajímatele za způsobilost přístupových
cest).
USNESENÍ č. RM/295/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci vybudování protipovodňového opatření - zídky na p.p.č. 125/1 v
k.ú. Maršov I v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení, o které požádalo
Společenství vlastníků Spojovací 113.
USNESENÍ č. RM/296/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce na zhotovitele s názvem „Oprava
opěrné zdi v Luční ulici ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava opěrné zdi v Luční
ulici ve Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost EREBOS podpovrchová výstavba, spol. s r.o., se sídlem Malé Svatoňovice čp. 249, PSČ 542
34, IČ 158 38 246, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 553.137,21 Kč (s
DPH 669.296,02 Kč) s tím, že k uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem dojde až
po právní moci stavebního povolení na tuto akci.
USNESENÍ č. RM/297/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I za
účelem umístění a provozování distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. (viz příloha
originálu zápisu). protože je třeba dořešit věcné břemeno k pozemku p.p.č. 295/1 v k.ú.
Maršov I, který je dotčen stejnou akcí a byl uveden v původní smlouvě o smlouvě budoucí.
USNESENÍ č. RM/298/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
výtah z projektové dokumentace - Technická zpráva k akci "Novostavba RD, Pod Světlou
Horou 69, Svoboda nad Úpou", ve které je navržen způsob přejezdu z místní komunikace v
majetku města na p.p.č. 419 přes přilehlý pozemek města p.p.č. 411 na pozemek žadatele
p.p.č. 410 (vlastník rodina Hamplových), vše v k.ú. Maršov II a shodla se, že navržený
způsob nebude funkční zvláště v zimním období a požaduje přepracování PD v podobě řešení
(požadavek na vyprojektování a výpočet autorizovanou osobou v oboru) na typizovanou
horskou vpusť.
Dále rada konstatovala, že sjezd včetně vpusti pod ním musí fungovat, což bude řešeno
smlouvou o věcném břemenu umístění a používání stavby (stavbou je myšleno technické
opatření, které řeší samotný přejezd s typizovanou horskou vpustí), s tím, že pokud
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nefunkčnost stavby způsobí škodu na výše uvedené komunikaci, tak náhrada škody půjde za
žadatelem.
USNESENÍ č. RM/299/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádostem o udělení
licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce na linku
(skibusy):
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 972 Trutnov – Svoboda nad Úpou – Horní
Malá Úpa, Pomezní Boudy.
- MISservice s.r.o., IČ 27475891, na linku 690 920 Pec pod Sněžkou - Velká Úpa - Horní
Maršov - Svoboda nad Úpou - Janské Lázně.
USNESENÍ č. RM/300/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou se školou Česká
lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9, 541 11
Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na období od 1.11.2015 do 31.3.2016.
USNESENÍ č. RM/301/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh znění výběrového řízení na pozici ředitele/-ky příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) se
změnami, které jsou popsány v zápise, s tím, že Oznámení o vyhlášení VŘ bude
zveřejněno co možná nejširším způsobem (kromě úřední desky včetně elektronické,
reklamou na radiu Černá hora, zasláním do okolních obcí včetně Trutnova,
zasláním ke zveřejnění na Krajský úřad, inzerce na Trutnovinkách, Trutnovský
posel apod.).
pověřuje
b)
starostu a tajemnici MěÚ, aby do příštího jednání rady připravili návrh složení
minimálně pětičlenné výběrové komise v rámci výběrového řízení dle bodu a)
tohoto usnesení.
schvaluje
c)
posun termínu pro ukončení pracovního poměru současné účetní alespoň do
31.1.2016, a to s ohledem na aktuální vývoj (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/302/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Mgr. Týfy na založení veřejné sbírky pro příjem finančních darů na vydání publikace o
historii Svobody v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách s tím, že v
návaznosti na informace z výše uvedeného zákona do příštího jednání připraví konkrétní
návrh v souladu s výše uvedeným zákonem.
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USNESENÍ č. RM/303/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - Unipar U3-E s účinností od
1.10.2015 (viz příloha originálu zápisu).
b)
Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - kotel Fagor ME 9-15BM s
účinností od 1.10.2015 (viz příloha originálu zápisu).
c)

d)

e)
f)

Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - pánev Fagor SBE 9-15 IM
120L s účinností od 1.10.2015 (viz příloha originálu zápisu).
Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - Zelená učebna ve školní
zahradě s účinností od 1.7.2015 (viz příloha originálu zápisu).
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu).
finanční plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu).
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