*MESUX000H9X4*
Sp. značka: SVO/3110/2015/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 29. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 4.11.2015
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.

Kontrola plnění usnesení rady

2.

Rozhodnutí státní správy (stavebního úřadu) ohledně opěrné zdi ve Staré aleji

3.

Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě se zřízením práva služebnosti
s panem Blažkem

4.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na umístění a užívání kabelové přípojky
na pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Žádost o stanovisko v rámci územního řízení ke stavbě "Nástavba objektu čp. 410
Svoboda nad Úpou"

6.

Inventarizace majetku 2015 + převodky majetku mezi DPS a ZŠ

7.

Plán odpisů na rok 2016, finanční plán na rok 2016 PO Dům s pečovatelskou službou,
platové výměry obou ředitelů PO

8.

Příprava rozpočtu města na rok 2016

9.

Jmenování výběrové komise v rámci VŘ na pozici ředitele/-ky PO Dům s
pečovatelskou službou

10.

Výběr dodavatele na zajištění zimní údržby pro lokalitu Maršov II

11.

Plán zimní údržby 2015/2016

12.

Přidělení dvou uvolněných bytů v DPS

13.

Návrh na vytvoření dvou nových společensky účelných pracovních míst ve spolupráci s
Úřadem práce od 1.5.2016

14.

Žádost ředitele ZŠ o schválení financování kuchařky a oznámení o vyhlášení
ředitelských dnů

15.

Veřejná sbírka pro příjem finančních darů na vydání publikace o historii Svobody
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16.

Výběr zpracovatele žádosti o dotaci na SFDI v rámci programu Bezpečnost – akce
„Silnice II/296 – Svoboda nad Úpou, přechody pro chodce v k.ú. Maršov II“

17.

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a návrh Smlouvy o
nájmu pozemků v souvislosti s akcí „Silnice II/296 – Svoboda nad Úpou, přechody pro
chodce v k.ú. Maršov II“

18.

Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

19.

Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s umístěním reklamy na p.p.č. 12/4 v
k.ú. Maršov I

20.

Návrh kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky

21.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na financování JPO

1. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře
budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN. V rámci kontroly plnění usnesení
bylo přijato následující usnesení včetně dalších doplňujících usnesení k již přijatým
usnesením:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené
osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
pověřuje
c)
starostu města, aby pozval na příští jednání rady provozovatele diskotéky Deprese u
autobusového nádraží za účelem jednání ohledně nepořádku, hluku a ničení
obecního majetku v nočních hodinách, který způsobují návštěvníci diskotéky v
době provozu diskotéky (pátky a soboty) a který je předmětem kritiky občanů
žijících v této části města a v bezprostředním okolí.
schvaluje
b)
k přijatému usnesení č. RM/261/25/2015 ze dne 2.9.2015:
Rada se bude přípravou nové vyhlášky o pravidlech pro pohyb prů na veřejném
prostranství zabývat tak, aby její návrh byl projednán v radě do 28.2.2016 a
předložen na březnovém jednání zastupitelstva.
d)

e)

k přijatému usnesení č. RM/291/28/2015 ze dne 14.9.2015:
Rada nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
pozemkem vede kabel veřejného osvětlení, jsou na něm umístěny lampy veřejného
osvětlení s tím, že pozemek je řádně pronajatý a přijaté zálohy od obou žadatelů
budou vráceny, pokud doporučení rady neprodat pozemek schválí zastupitelstvo.
k přijatému usnesení č. RM/297/28/2015 ze dne 14.10.2015:
Rada pověřuje Ing. Hůrku, aby požadoval po společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
rozšíření věcného břemene i o pozemek p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I tak, aby bylo
vše předmětem jedné smlouvy o zřízení věcného břemene.
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k přijatému usnesení č. RM/298/28/2015 ze dne 14.10.2015:
Rada města schvaluje oba technické prospekty žlabu (konečný výběr ponechá na
žadateli), který navrhuje žadatel k použití na přejezd z místní komunikace na p.p.č.
419 přes přilehlý pozemek města p.p.č. 411 na pozemek žadatele p.p.č. 410, vše v
k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada nadále trvá na
přepracování projektové dokumentace, kterou požaduje předložit ke konečnému
schválení a k vydání stanoviska vlastníka sousedního pozemku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
f)

USNESENÍ č. RM/304/29/2015 bylo přijato.
2. Rozhodnutí státní správy (stavebního úřadu) ohledně opěrné zdi ve Staré aleji
Radě města byla předložena dvě rozhodnutí stavebního úřadu:
1) Rozhodnutí č.j. SVO/3050//2015 v rámci spisu č.j. SVO/3049/2015-Hů ze dne 6.10.2015,
doručené městu dne 16.10.2015 – Neodkladné odstranění stavby s názvem „Stabilizace svahu
pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou“ (14 listů) - viz příloha originálu zápisu
2)Rozhodnutí č.j. SVO/3242//2015 v rámci spisu č.j. SVO/3238/2015-Hů ze dne 22.10.2015,
doručené městu dne 26.10.2015 – Stavební povolení na akci s názvem „Svoboda nad Úpou –
čp. 463, náhrada rozpadlé opěrné zdi před objektem“ (14 listů) - viz příloha originálu zápisu.
Dále bylo radě předloženo stanovisko Mgr. Huspeka ve věci druhého z výše uvedených
rozhodnutí - vydaného stavebního povolení, kdy toto stavební řízení nebylo zahájeno v
souladu se stavebním zákonem, účastníkům řízení nebylo vůbec oznámeno zahájení řízení o
stavebním povolení, neměli možnost se k němu vyjádřit a z procesního hlediska je nezákonné.
Ing. Hůrka informoval radu o krocích, které podnikl v rámci výkonu státní správy na úseku
stavebního úřadu v dané věci, vysvětlil radě své správní uvážení a konstatoval, že své druhé
rozhodnutí zruší v rámci autoremedury.
Bylo hlasování o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
1) Rozhodnutí č.j. SVO/3050//2015 v rámci spisu č.j. SVO/3049/2015-Hů ze dne
6.10.2015, doručené městu dne 16.10.2015 – Neodkladné odstranění stavby s
názvem „Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou“ (14 listů) - viz
příloha originálu zápisu
2) Rozhodnutí č.j. SVO/3242//2015 v rámci spisu č.j. SVO/3238/2015-Hů ze dne
22.10.2015, doručené městu dne 26.10.2015 – Stavební povolení na akci s názvem
„Svoboda nad Úpou – čp. 463, náhrada rozpadlé opěrné zdi před objektem“ (14
listů) - viz příloha originálu zápisu.
sdělení a informace Ing. Hůrky o krocích, které podnikl v rámci výkonu státní
správy na úseku stavebního úřadu ve věci rozpadlé opěrné zdi ve Staré aleji,
vysvětlil radě své správní uvážení a konstatoval, že své druhé rozhodnutí (uvedené
v bodě a) tohoto usnesení) zruší v rámci autoremedury s ohledem na procesní vady
tohoto rozhodnutí dle stanoviska Mgr. Huspeka (viz příloha originálu zápisu) a v
odvolacím řízení by tyto vady zcela určitě způsobily nezákonnost rozhodnutí,
případně jeho nicotnost a v přezkumném řízení by takové rozhodnutí mohlo být i
zrušeno.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/305/29/2015 bylo přijato.
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3. Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě se zřízením práva
služebnosti s panem Blažkem
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní
smlouvě se zřízením práva služebnosti s panem Martinem Blažkem ve věci umístění a zřízení
stavby "Sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční ulici" (viz příloha originálu zápisu). Ke
smlouvě byl připojen geodetický snímek zaměřené projektované polohy stavby, dále byly
upřesněny a doplněny do návrhu smlouvy výměry dle geodetického snímku s tím, že tento
zkompletovaný návrh smlouvy bude předložen panu Blažkovi k podpisu a poté bude
předložen zastupitelstvu ke schválení.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením práva
služebnosti s panem Martinem Blažkem ve věci umístění a zřízení stavby "Sanace havarijního
stavu opěrné zdi v Luční ulici" (viz příloha originálu zápisu). Ke smlouvě byl připojen
geodetický snímek zaměřené projektované polohy stavby, dále byly upřesněny a doplněny do
návrhu smlouvy výměry dle geodetického snímku s tím, že tento zkompletovaný návrh
smlouvy bude předložen panu Blažkovi k podpisu a poté bude předložen zastupitelstvu ke
schválení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/306/29/2015 bylo přijato.
4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na umístění a užívání kabelové
přípojky na pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci
tohoto bodu.
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na umístění a
užívání kabelové přípojky na pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s Mgr. Petrem
Hynkem (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na umístění a užívání kabelové přípojky
na pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s Mgr. Petrem Hynkem (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/307/29/2015 bylo přijato.
5. Žádost o stanovisko v rámci územního řízení ke stavbě "Nástavba objektu čp. 410
Svoboda nad Úpou"
Radě města byla předložena žádost Ing. Mojžíše ze společnosti Sollertia, který zastupuje
investora (pan Jan Grubner) ve věci územního řízení na akci "Nástavba objektu čp. 410
Svoboda nad Úpou). Přílohou žádosti byla i projektová dokumentace pro územní řízení
(předána na jednání rady Ing. Hůrkovi). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:

4

Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko k žádosti Ing. Mojžíše ze společnosti Sollertia, který zastupuje investora
(pan Jan Grubner) ve věci územního řízení na akci "Nástavba objektu čp. 410 Svoboda nad
Úpou).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/308/29/2015 bylo přijato.
6. Inventarizace majetku 2015 + převodky majetku mezi DPS a ZŠ
Radě města byl předložen návrh Plánu inventur na rok 2015 včetně jmenování členů UIK a
DIK (viz příloha originálu zápisu) a dále návrh na bezúplatný převod majetku mezi
příspěvkovými organizacemi Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (jedná se o soupis kuchyňského
vybavení, které bylo převedeno do školní jídelny ve škole v souvislosti se sloučením
stravovacích provozů). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Plán inventur na rok 2015 včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a
dílčích inventarizačních komisí (viz příloha originálu zápisu).
b)

bezúplatný převod majetku mezi příspěvkovými organizacemi Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (jedná se o soupis kuchyňského vybavení - viz
příloha originálu zápisu, které bylo převedeno do školní jídelny ve škole v
souvislosti se sloučením stravovacích provozů). Majetkové změny budou
zapracovány do příloh zřizovacích listin obou příspěvkových organizací, které
budou předloženy prosincovému zastupitelstvu ke schválení.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/309/29/2015 bylo přijato.
7. Plán odpisů na rok 2016, finanční plán na rok 2016 PO Dům s pečovatelskou
službou, platové výměry obou ředitelů PO
V rámci tohoto bodu byly radě předloženy následující dokumenty:
- rekapitulace plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou pro rok 2016 (viz příloha originálu zápisu),
- finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu),
- platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.11.2015 v souvislosti s novými platovými
tabulkami pracovníků ve veřejné správě od 1.11.2015 (viz příloha originálu zápisu),
- platový výměr ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.11.2015 v souvislosti s novými platovými tabulkami
pracovníků ve veřejné správě od 1.11.2015 (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou pro rok 2016 (viz příloha originálu zápisu),
b)

finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu),

c)

platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.11.2015 v souvislosti s novými
platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od 1.11.2015 (viz příloha
originálu zápisu),
platový výměr ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.11.2015 v souvislosti s novými
platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od 1.11.2015 (viz příloha
originálu zápisu).

d)

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/310/29/2015 bylo přijato.

8. Příprava rozpočtu města na rok 2016
Radě města byl předložen k diskusi rozpracovaný návrh rozpočtu na rok 2016 (viz příloha
originálu zápisu), který byl zpracován tajemnicí MěÚ v rovině mandatorních výdajů, dále do
něj byly doplněny některé již známé a připravované akce investičního charakteru. Výsledkem
diskuse nad rozpočtem byly drobné úpravy rozpočtu v části investic, byly vysvětleny některé
mandatorní položky, do projekční činnosti byla zapracována úhrnná částka 400.000 Kč,
některé položky budou ještě upřesněny částkou do příštího jednání. Na příštím jednání rady
bude předložen doplněný návrh rozpočtu k projednání tak, aby jej bylo možné neprodleně po
tomto jednání zveřejnit před projednáváním v zastupitelstvu dne 16.12.2015. Bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
rozpracovaný návrh rozpočtu na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu), který byl zpracován
tajemnicí MěÚ v rovině mandatorních výdajů s tím, že jej rada doplnila (viz zápis) a do
příštího jednání rady bude předložen doplněný návrh rozpočtu k projednání tak, aby jej bylo
možné neprodleně po tomto jednání zveřejnit před projednáváním v zastupitelstvu dne
16.12.2015.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/311/29/2015 bylo přijato.
9. Jmenování výběrové komise v rámci VŘ na pozici ředitele/-ky PO Dům s
pečovatelskou službou
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci tohoto bodu.
Radě města byl předložen návrh na složení výběrové komise v rámci výběrového řízení na
obsazení pracovního místa vedoucího zaměstnance: „ředitel/-ka příspěvkové organizace Dům
s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad
Úpou“ na dobu určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti nebo následné mateřské anebo
rodičovské dovolené současné ředitelky, a to z následujících členů:
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- Bc. Beata Hovorková – vedoucí pečovatelské služby příspěvkové organizace města
Broumov Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
- Ing. Jaroslav Chmelař – člen Rady města a dočasně zastupující ředitel DPS
- Ing. Jiří Špetla – starosta města
- Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
- Mgr. Kateřina Hynková – sociální pracovnice MěÚ
Jiný návrh nebyl podán, a proto rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
členy výběrové komise v rámci výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího
zaměstnance: „ředitel/-ka příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda
nad Úpou se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou“ na dobu určitou po dobu trvání
pracovní neschopnosti nebo následné mateřské anebo rodičovské dovolené současné
ředitelky, a to:
- Bc. Beatu Hovorkovou – vedoucí pečovatelské služby příspěvkové organizace města
Broumov Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
- Ing. Jaroslava Chmelaře – člena Rady města a dočasně zastupujícího ředitele DPS
- Ing. Jiřího Špetlu – starostu města
- Ing. Ivanu Balcarovou – tajemnici MěÚ
- Mgr. Kateřinu Hynkovou – sociální pracovnici MěÚ
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/312/29/2015 bylo přijato.
10. Výběr dodavatele na zajištění zimní údržby pro lokalitu Maršov II
Starosta města předložil radě jedinou nabídku, kterou získal v rámci poptávkového řízení na
zajištění dodavatele zimní údržby pro lokalitu Maršov II, a to od pana Otakara Tlachače,
IČ 111 54 365 (viz příloha originálu zápisu). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na zajištění dodavatele zimní údržby pro lokalitu Maršov II, a to od pana Otakara
Tlachače, IČ 111 54 365 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do příštího jednání rady bude
připraven ke schválení návrh smlouvy s panem Tlachačem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/313/29/2015 bylo přijato.
11. Plán zimní údržby 2015/2016
Radě města byl předložen Plán zimní údržby pro zimní sezonu 2015 - 2016 (viz příloha
originálu zápisu). K návrhu neměl nikdo připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby pro zimní sezonu 2015 - 2016 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/314/29/2015 bylo přijato.
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12. Přidělení dvou uvolněných bytů v DPS
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice Mgr. Hynkové na přidělení dvou
uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou včetně odůvodnění (viz příloha originálu
zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního Pořadníku
žadatelů o přidělení bytu v DPS, tedy paní Miladě Bischofové, která je na prvním
místě v Pořadníku se 100 body.
b)

přidělení bytu č. 38 v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního Pořadníku
žadatelů o přidělení bytu v DPS, tedy paní Marii Smetanové, která je na druhém
místě v Pořadníku s 90 body.

pokud budou přidělené byty č. 27 a 38 žadatelkami dle tohoto usnesení v bodech a)
a b) odmítnuty, postupovat při přidělování dle aktuálního Pořadníku žadatelů pro
přidělení bytu v DPS.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
c)

USNESENÍ č. RM/315/29/2015 bylo přijato.
13. Návrh na vytvoření dvou nových společensky účelných pracovních míst ve
spolupráci s Úřadem práce od 1.5.2016
Tajemnice MěÚ předložila radě návrh na zřízení dvou nových pracovních míst v rámci
projektu podporovaného Úřadem práce v Trutnově - vytvoření společensky účelného
pracovního místa (dále jen "SÚPM"). Současní pracovníci veřejně prospěšných služeb budou
končit 30.4.2016 (7 pracovních míst), z toho dva vybraní pracovníci by vyhovovali
podmínkám SÚPM, protože město má zájem o to, aby pokračovali ve vykonávané práci. Na
základě jednání s Úřadem práce by bylo možné formou SÚPM pracovní místa nově vytvořit
za podmínky, že pracovní smlouva musí být uzavřena na dobu určitou minimálně na 1 rok s
tím, že příspěvek na mzdové náklady by byl pak ve výši 15.000 Kč po dobu 6 měsíců,
zbývajících 6M by muselo jít na vrub města), nebo pokud by byl pracovní poměr sjednán na
24M, lze získat příspěvek až 100.000 Kč. Vzhledem k tomu, že oba vybraní pracovníci byli
již nyní zařazeni na pracovní pozice, které bude potřeba obsadit i do budoucna, jeví se tento
projekt jako šance, jak uspořit alespoň částečně vlastní prostředky města na mzdové náklady.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na zřízení dvou nových pracovních míst v rámci projektu
podporovaného Úřadem práce v Trutnově - vytvoření společensky účelného pracovního místa
(dále jen "SÚPM") od 1.5.2016 (podrobně viz zápis) a pověřuje tajemnici, aby zahájila
jednání s Úřadem práce včetně podání žádosti začátkem příštího roku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/316/29/2015 bylo přijato.
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14. Žádost ředitele ZŠ o schválení financování kuchařky a oznámení o vyhlášení
ředitelských dnů
Radě města byla předložena žádost ředitele ZŠ o použití provozního příspěvku pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
na financování mzdových nákladů jednoho pracovního místa kuchařky a dále informace
ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 5.11.2015 a 11.11.2015, a to v souvislosti
s přerušením dodávky elektrické energie v těchto dnech v čase od 7,30 – 15,00 hodin, kterou
nahlásila společnost ČEZ Distribuce, a.s. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
použití provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na financování mzdových
nákladů jednoho pracovního místa kuchařky.
bere na vědomí
b)
informaci ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 5.11.2015 a
11.11.2015, a to v souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie v těchto
dnech v čase od 7,30 – 15,00 hodin, kterou nahlásila společnost ČEZ Distribuce,
a.s.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/317/29/2015 bylo přijato.

15. Veřejná sbírka pro příjem finančních darů na vydání publikace o historii Svobody
Mgr. Týfa předložil radě informace o povinnostech města při konání veřejné sbírky a
předložil radě návrh Oznámení o konání veřejné sbírky v obci za účelem získání finančních
prostředků souvisejících s vydáním knihy o historii Svobody nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu). V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s konáním veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků souvisejících s
vydáním knihy o historii Svobody nad Úpou.
schvaluje
b)
znění a obsah Oznámení o konání veřejné sbírky obcí dle bodu a) tohoto usnesení
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že sbírka bude probíhat na území obce Svoboda
nad Úpou, datum zahájení sbírky byl stanoven na 1.1.2016, datum ukončení sbírky
na 30.9.2018, způsob provádění sbírky byl stanoven shromažďováním příspěvků na
zvláštním bankovním účtu a složením hotovosti do pokladny zřízené obcí pro tyto
účely, byl stanoven den v roce (31.1.), ke kterému bude vždy zpracováno roční
průběžné vyúčtování.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/318/29/2015 bylo přijato.
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16. Výběr zpracovatele žádosti o dotaci na SFDI v rámci programu Bezpečnost – akce
„Silnice II/296 – Svoboda nad Úpou, přechody pro chodce v k.ú. Maršov II“
Starosta města předložil radě dvě cenové nabídky na zpracovatele žádosti o dotaci na SFDI v
rámci programu Bezpečnost na akci "Silnice II/296 - Svoboda nad Úpou, přechody pro
chodce v k.ú. Maršov II", a to od společnost DRAG s.r.o. a RDA Trutnov (viz přílohy
originálu zápisu). Starosta doporučil radě vybrat společnost DRAG s.r.o., protože jejich
nabídka je po provedení jeho výpočtu levnější. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovatele žádosti o dotaci na SFDI v rámci programu Bezpečnost na akci "Silnice II/296 Svoboda nad Úpou, přechody pro chodce v k.ú. Maršov II", a to společnost DRAG s.r.o.,
která nabídla cenu ve výši 39.160 Kč včetně DPH. Tato cena se skládá ze tří částí, které jsou
splatné jednotlivě vždy po dokončení každé části:
- příprava a kompletace žádosti (14.400 Kč),
- příprava podkladů ke Smlouvě se SFDI, pokud bude dotace udělena (10.000 Kč),
- administrace realizace projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce (14.760 Kč).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/319/29/2015 bylo přijato.

17. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a návrh Smlouvy o
nájmu pozemků v souvislosti s akcí „Silnice II/296 – Svoboda nad Úpou, přechody pro
chodce v k.ú. Maršov II“
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o nájmu pozemků č. 1DHM150267 a Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1DHM150266, které se obě týkají pozemků
p.p.č. 382 a 369/16 v k.ú. Maršov II, jejichž vlastníkem je Povodí Labe, státní podnik a jejich
uzavření je podmínkou pro získání stavebního povolení na připravovanou stavební akci
"Silnice II/296 - Svoboda nad Úpou, přechody pro chodce v k.ú. Maršov II". Bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o nájmu pozemků č. 1DHM150267 a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 1DHM150266, které se obě týkají pozemků p.p.č. 382 a 369/16 v k.ú.
Maršov II, jejichž vlastníkem je Povodí Labe, státní podnik a jejich uzavření je podmínkou
pro získání stavebního povolení na připravovanou stavební akci "Silnice II/296 - Svoboda nad
Úpou, přechody pro chodce v k.ú. Maršov II".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/320/29/2015 bylo přijato.

18. Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Miroslava Hedvičáka o koupi části pozemku
p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 67 m2. Jedná se o část pozemku, na které
je umístěn vchod se schodištěm a zábradlím do restaurace Měšťanský dům (cca 37 m2) a dále
o cca 30 m2, na kterém je umístěna část zahradní restaurace a zídka s oplocením kolem
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zahradní restaurace Měšťanský dům. Radě bylo dále předloženo vysvětlení pana Hedvičáka,
které zaslal starostovi emailem (viz příloha originálu zápisu).
Rada se žádostí zabývala a dospěla k následujícím návrhům usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře cca 67 m2. Jedná se o část pozemku, na které je umístěn vchod se
schodištěm a zábradlím do restaurace Měšťanský dům (cca 37 m2) a dále o cca 30
m2, na kterém je umístěna část zahradní restaurace a zídka s oplocením kolem
zahradní restaurace Měšťanský dům. V rámci budoucího nájemního vztahu budou
budoucímu nájemci naúčtovány náklady geodetického zaměření a náklady na koupi
a instalaci bezpečnostního dopravního zrcadla za účelem zpřehlednění dopravní
situace v zatáčce mezi Měšťanským domem a bowlingem. Dále na část před
vchodem (na které je umístěn vchod se schodištěm a zábradlím do restaurace
Měšťanský dům o výměře cca 37 m2) smluvně ujednat povinnosti údržby
nájemcem a pokud se někomu stane na této části pozemku úraz či jiná škoda, tak
náhrada škody půjde za nájemcem.
projednala
b)
žádost o koupi části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca
67 m2 (stejná specifikace jako v bodě a) tohoto usnesení) s tím, že pro jednání
zastupitelstva rada doporučuje prodat pouze část pozemku o výměře cca 30 m2, na
které je umístěna část zahradní restaurace a lemující zídka s plotem, na část
pozemku o výměře cca 37 m2 před vchodem uzavřít smlouvu o věcném břemeni se
stanovenou opakující se roční platbou s tím, že na část před vchodem (na které je
umístěn vchod se schodištěm a zábradlím do restaurace Měšťanský dům o výměře
cca 37 m2) smluvně ujednat povinnosti údržby oprávněným z věcného břemene a
pokud se někomu stane na této části pozemku úraz či jiná škoda, tak náhrada škody
půjde za oprávněným z věcného břemene. V rámci smluvního vztahu o věcném
břemeni budou budoucímu oprávněnému z věcného břemene naúčtovány náklady
geodetického zaměření a náklady na koupi a instalaci bezpečnostního dopravního
zrcadla za účelem zpřehlednění dopravní situace v zatáčce mezi Měšťanským
domem a bowlingem.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 1
Mgr. Týfa

USNESENÍ č. RM/321/29/2015 bylo přijato.

19. Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s umístěním reklamy na p.p.č. 12/4
v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost paní Jany Búšové o souhlas vlastníka sousedního
pozemku ve věci umístění reklamy na pozemku p.p.č. 12/4 v k.ú. Maršov I, který je v jejím
vlastnictví. Rada nemá k žádosti námitky, ale upozorňuje žadatele na povinnost projít řádným
správním řízením v rámci stavebního úřadu, ke kterému je nutno doložit potřebná stanoviska,
zejména DI Policie ČR.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ve věci žádosti paní Jany Búšové o souhlas vlastníka sousedního
pozemku ve věci umístění reklamy na pozemku p.p.č. 12/4 v k.ú. Maršov I, který je v jejím
vlastnictví. Rada nemá k žádosti námitky, ale upozorňuje žadatele na povinnost projít řádným
správním řízením v rámci stavebního úřadu, ke kterému je nutno doložit potřebná stanoviska,
zejména DI Policie ČR.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/322/29/2015 bylo přijato.

20. Návrh kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky
Radě města byl předložen návrh Kupní smlouvy číslo 190685 s RWE Distribuční služby,
s.r.o. na odkup plynovodní přípojky ke sportovní hale, který byl již předběžně projednán na
dubnovém jednání zastupitelstva. Nyní se jedná o konečný návrh kupní smlouvy, ve které je
sjednána kupní cena ve výši 77.290,-Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že pravomoc ke
schválení kupní smlouvy má zastupitelstvo a smlouvu je potřeba schválit nejpozději do
20.11.2015, starosta navrhl, že svolá mimořádné jednání na 18.11.2015, na kterém budou
projednány pouze dva body - Prodej plynovodní přípojky (scjhválení kupní smlouvy) a
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování
JPO (viz následující bod tohoto jednání rady.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Kupní smlouvy číslo 190685 s RWE Distribuční služby, s.r.o. na odkup plynovodní
přípojky ke sportovní hale (viz příloha originálu zápisu) za kupní cenu ve výši 77.290,-Kč
včetně DPH s tím, že pravomoc ke schválení kupní smlouvy má zastupitelstvo a smlouvu je
potřeba schválit nejpozději do 20.11.2015, a proto starosta svolá mimořádné jednání
zastupitelstva na 18.11.2015, na kterém bude kupní smlouva projednána.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/323/29/2015 bylo přijato.

21. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na financování JPO
Radě města byla předložena již avizovaná v předchozím bodě Smlouva o poskytnutí dotace z
rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů
(viz příloha originálu zápisu). S ohledem na letošní novelu zákona o rozpočtových pravidlech
je tato smlouva koncipovaná jako veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, a tudíž ji musí
schválit také pouze zastupitelstvo, přestože výše přiznané dotace činí pouze 7.000 Kč.
Schválení musí proběhnout do 40 dnů od obdržení průvodního dopisu, takže i tato smlouva
bude zařazena do programu mimořádného jednání zastupitelstva dne 18.11.2015.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování výdajů
jednotky sboru dobrovolných hasičů (viz příloha originálu zápisu) a protože i tuto smlouvu
musí schválit pouze zastupitelstvo (forma veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona o
rozpočtových pravidlech), a to do 40 dnů od obdržení průvodního dopisu, bude schválení
smlouvy zařazeno do programu mimořádného jednání zastupitelstva dne 18.11.2015.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/324/29/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 4.11.2015 ve 21,10 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 25.11.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
5.11.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 29. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 4.11.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 4.11.2015
USNESENÍ č. RM/304/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené
osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
pověřuje
c)
starostu města, aby pozval na příští jednání rady provozovatele diskotéky Deprese u
autobusového nádraží za účelem jednání ohledně nepořádku, hluku a ničení obecního
majetku v nočních hodinách, který způsobují návštěvníci diskotéky v době provozu
diskotéky (pátky a soboty) a který je předmětem kritiky občanů žijících v této části
města a v bezprostředním okolí.
schvaluje
b)
k přijatému usnesení č. RM/261/25/2015 ze dne 2.9.2015:
Rada se bude přípravou nové vyhlášky o pravidlech pro pohyb prů na veřejném
prostranství zabývat tak, aby její návrh byl projednán v radě do 28.2.2016 a předložen
na březnovém jednání zastupitelstva.
d)

e)

f)

k přijatému usnesení č. RM/291/28/2015 ze dne 14.9.2015:
Rada nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
pozemkem vede kabel veřejného osvětlení, jsou na něm umístěny lampy veřejného
osvětlení s tím, že pozemek je řádně pronajatý a přijaté zálohy od obou žadatelů
budou vráceny, pokud doporučení rady neprodat pozemek schválí zastupitelstvo.
k přijatému usnesení č. RM/297/28/2015 ze dne 14.10.2015:
Rada pověřuje Ing. Hůrku, aby požadoval po společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
rozšíření věcného břemene i o pozemek p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I tak, aby bylo vše
předmětem jedné smlouvy o zřízení věcného břemene.
k přijatému usnesení č. RM/298/28/2015 ze dne 14.10.2015:
Rada města schvaluje oba technické prospekty žlabu (konečný výběr ponechá na
žadateli), který navrhuje žadatel k použití na přejezd z místní komunikace na p.p.č.
419 přes přilehlý pozemek města p.p.č. 411 na pozemek žadatele p.p.č. 410, vše v
k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada nadále trvá na
přepracování projektové dokumentace, kterou požaduje předložit ke konečnému
schválení a k vydání stanoviska vlastníka sousedního pozemku.
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USNESENÍ č. RM/305/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
1) Rozhodnutí č.j. SVO/3050//2015 v rámci spisu č.j. SVO/3049/2015-Hů ze dne 6.10.2015,
a)
doručené městu dne 16.10.2015 – Neodkladné odstranění stavby s názvem „Stabilizace svahu
pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou“ (14 listů) - viz příloha originálu zápisu
2) Rozhodnutí č.j. SVO/3242//2015 v rámci spisu č.j. SVO/3238/2015-Hů ze dne
22.10.2015, doručené městu dne 26.10.2015 – Stavební povolení na akci s názvem „Svoboda
nad Úpou – čp. 463, náhrada rozpadlé opěrné zdi před objektem“ (14 listů) - viz příloha
originálu zápisu.

b)

sdělení a informace Ing. Hůrky o krocích, které podnikl v rámci výkonu státní správy na
úseku stavebního úřadu ve věci rozpadlé opěrné zdi ve Staré aleji, vysvětlil radě své správní
uvážení a konstatoval, že své druhé rozhodnutí (uvedené v bodě a) tohoto usnesení) zruší v
rámci autoremedury s ohledem na procesní vady tohoto rozhodnutí dle stanoviska Mgr.
Huspeka (viz příloha originálu zápisu) a v odvolacím řízení by tyto vady zcela určitě
způsobily nezákonnost rozhodnutí, případně jeho nicotnost a v přezkumném řízení by takové
rozhodnutí mohlo být i zrušeno.

USNESENÍ č. RM/306/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením práva služebnosti s
panem Martinem Blažkem ve věci umístění a zřízení stavby "Sanace havarijního stavu opěrné zdi v
Luční ulici" (viz příloha originálu zápisu). Ke smlouvě byl připojen geodetický snímek zaměřené
projektované polohy stavby, dále byly upřesněny a doplněny do návrhu smlouvy výměry dle
geodetického snímku s tím, že tento zkompletovaný návrh smlouvy bude předložen panu Blažkovi k
podpisu a poté bude předložen zastupitelstvu ke schválení.

USNESENÍ č. RM/307/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na umístění a užívání kabelové přípojky
na pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s Mgr. Petrem Hynkem (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/308/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko k žádosti Ing. Mojžíše ze společnosti Sollertia, který zastupuje investora
(pan Jan Grubner) ve věci územního řízení na akci "Nástavba objektu čp. 410 Svoboda nad
Úpou).
USNESENÍ č. RM/309/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Plán inventur na rok 2015 včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a
dílčích inventarizačních komisí (viz příloha originálu zápisu).
b)
bezúplatný převod majetku mezi příspěvkovými organizacemi Dům s pečovatelskou
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službou Svoboda nad Úpou a Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov (jedná se o soupis kuchyňského vybavení - viz příloha originálu
zápisu, které bylo převedeno do školní jídelny ve škole v souvislosti se sloučením
stravovacích provozů). Majetkové změny budou zapracovány do příloh zřizovacích
listin obou příspěvkových organizací, které budou předloženy prosincovému
zastupitelstvu ke schválení.
USNESENÍ č. RM/310/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou pro rok 2016 (viz příloha originálu zápisu),
b)
c)

d)

finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu),
platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.11.2015 v souvislosti s novými
platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od 1.11.2015 (viz příloha
originálu zápisu),
platový výměr ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.11.2015 v souvislosti s novými
platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od 1.11.2015 (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/311/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
rozpracovaný návrh rozpočtu na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu), který byl zpracován
tajemnicí MěÚ v rovině mandatorních výdajů s tím, že jej rada doplnila (viz zápis) a do
příštího jednání rady bude předložen doplněný návrh rozpočtu k projednání tak, aby jej bylo
možné neprodleně po tomto jednání zveřejnit před projednáváním v zastupitelstvu dne
16.12.2015.
USNESENÍ č. RM/312/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
členy výběrové komise v rámci výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího
zaměstnance: „ředitel/-ka příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda
nad Úpou se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou“ na dobu určitou po dobu trvání
pracovní neschopnosti nebo následné mateřské anebo rodičovské dovolené současné
ředitelky, a to:
- Bc. Beatu Hovorkovou – vedoucí pečovatelské služby příspěvkové organizace města
Broumov Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
- Ing. Jaroslava Chmelaře – člena Rady města a dočasně zastupujícího ředitele DPS
- Ing. Jiřího Špetlu – starostu města
- Ing. Ivanu Balcarovou – tajemnici MěÚ
- Mgr. Kateřinu Hynkovou – sociální pracovnici MěÚ
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USNESENÍ č. RM/313/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na zajištění dodavatele zimní údržby pro lokalitu Maršov II, a to od pana Otakara
Tlachače, IČ 111 54 365 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do příštího jednání rady bude
připraven ke schválení návrh smlouvy s panem Tlachačem.
USNESENÍ č. RM/314/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby pro zimní sezonu 2015 - 2016 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/315/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního Pořadníku
žadatelů o přidělení bytu v DPS, tedy paní Miladě Bischofové, která je na prvním
místě v Pořadníku se 100 body.
b)
přidělení bytu č. 38 v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálního Pořadníku
žadatelů o přidělení bytu v DPS, tedy paní Marii Smetanové, která je na druhém
místě v Pořadníku s 90 body.
c)

pokud budou přidělené byty č. 27 a 38 žadatelkami dle tohoto usnesení v bodech a) a
b) odmítnuty, postupovat při přidělování dle aktuálního Pořadníku žadatelů pro
přidělení bytu v DPS.

USNESENÍ č. RM/316/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na zřízení dvou nových pracovních míst v rámci projektu
podporovaného Úřadem práce v Trutnově - vytvoření společensky účelného pracovního místa
(dále jen "SÚPM") od 1.5.2016 (podrobně viz zápis) a pověřuje tajemnici, aby zahájila
jednání s Úřadem práce včetně podání žádosti začátkem příštího roku.
USNESENÍ č. RM/317/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
použití provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na financování mzdových nákladů jednoho
pracovního místa kuchařky.
bere na vědomí
b)
informaci ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 5.11.2015 a
11.11.2015, a to v souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie v těchto dnech
v čase od 7,30 – 15,00 hodin, kterou nahlásila společnost ČEZ Distribuce, a.s.
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USNESENÍ č. RM/318/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s konáním veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků souvisejících s
vydáním knihy o historii Svobody nad Úpou.
schvaluje
znění a obsah Oznámení o konání veřejné sbírky obcí dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha
b)

originálu zápisu) s tím, že sbírka bude probíhat na území obce Svoboda nad Úpou, datum
zahájení sbírky byl stanoven na 1.1.2016, datum ukončení sbírky na 30.9.2018, způsob
provádění sbírky byl stanoven shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu a
složením hotovosti do pokladny zřízené obcí pro tyto účely, byl stanoven den v roce (31.1.),
ke kterému bude vždy zpracováno roční průběžné vyúčtování.

USNESENÍ č. RM/319/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovatele žádosti o dotaci na SFDI v rámci programu Bezpečnost na akci "Silnice II/296 Svoboda nad Úpou, přechody pro chodce v k.ú. Maršov II", a to společnost DRAG s.r.o.,
která nabídla cenu ve výši 39.160 Kč včetně DPH. Tato cena se skládá ze tří částí, které jsou
splatné jednotlivě vždy po dokončení každé části:
- příprava a kompletace žádosti (14.400 Kč),
- příprava podkladů ke Smlouvě se SFDI, pokud bude dotace udělena (10.000 Kč),
- administrace realizace projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce (14.760 Kč).
USNESENÍ č. RM/320/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o nájmu pozemků č. 1DHM150267 a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 1DHM150266, které se obě týkají pozemků p.p.č. 382 a 369/16 v k.ú.
Maršov II, jejichž vlastníkem je Povodí Labe, státní podnik a jejich uzavření je podmínkou
pro získání stavebního povolení na připravovanou stavební akci "Silnice II/296 - Svoboda nad
Úpou, přechody pro chodce v k.ú. Maršov II".
USNESENÍ č. RM/321/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře cca 67 m2. Jedná se o část pozemku, na které je umístěn vchod se
schodištěm a zábradlím do restaurace Měšťanský dům (cca 37 m2) a dále o cca 30
m2, na kterém je umístěna část zahradní restaurace a zídka s oplocením kolem
zahradní restaurace Měšťanský dům. V rámci budoucího nájemního vztahu budou
budoucímu nájemci naúčtovány náklady geodetického zaměření a náklady na koupi
a instalaci bezpečnostního dopravního zrcadla za účelem zpřehlednění dopravní
situace v zatáčce mezi Měšťanským domem a bowlingem. Dále na část před
vchodem (na které je umístěn vchod se schodištěm a zábradlím do restaurace
Měšťanský dům o výměře cca 37 m2) smluvně ujednat povinnosti údržby
nájemcem a pokud se někomu stane na této části pozemku úraz či jiná škoda, tak
náhrada škody půjde za nájemcem.
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projednala
b)
žádost o koupi části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca
67 m2 (stejná specifikace jako v bodě a) tohoto usnesení) s tím, že pro jednání
zastupitelstva rada doporučuje prodat pouze část pozemku o výměře cca 30 m2, na
které je umístěna část zahradní restaurace a lemující zídka s plotem, na část
pozemku o výměře cca 37 m2 před vchodem uzavřít smlouvu o věcném břemeni se
stanovenou opakující se roční platbou s tím, že na část před vchodem (na které je
umístěn vchod se schodištěm a zábradlím do restaurace Měšťanský dům o výměře
cca 37 m2) smluvně ujednat povinnosti údržby oprávněným z věcného břemene a
pokud se někomu stane na této části pozemku úraz či jiná škoda, tak náhrada škody
půjde za oprávněným z věcného břemene. V rámci smluvního vztahu o věcném
břemeni budou budoucímu oprávněnému z věcného břemene naúčtovány náklady
geodetického zaměření a náklady na koupi a instalaci bezpečnostního dopravního
zrcadla za účelem zpřehlednění dopravní situace v zatáčce mezi Měšťanským
domem a bowlingem.
USNESENÍ č. RM/322/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ve věci žádosti paní Jany Búšové o souhlas vlastníka sousedního
pozemku ve věci umístění reklamy na pozemku p.p.č. 12/4 v k.ú. Maršov I, který je v jejím
vlastnictví. Rada nemá k žádosti námitky, ale upozorňuje žadatele na povinnost projít řádným
správním řízením v rámci stavebního úřadu, ke kterému je nutno doložit potřebná stanoviska,
zejména DI Policie ČR.
USNESENÍ č. RM/323/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Kupní smlouvy číslo 190685 s RWE Distribuční služby, s.r.o. na odkup plynovodní
přípojky ke sportovní hale (viz příloha originálu zápisu) za kupní cenu ve výši 77.290,-Kč
včetně DPH s tím, že pravomoc ke schválení kupní smlouvy má zastupitelstvo a smlouvu je
potřeba schválit nejpozději do 20.11.2015, a proto starosta svolá mimořádné jednání
zastupitelstva na 18.11.2015, na kterém bude kupní smlouva projednána.
USNESENÍ č. RM/324/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování výdajů
jednotky sboru dobrovolných hasičů (viz příloha originálu zápisu) a protože i tuto smlouvu
musí schválit pouze zastupitelstvo (forma veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona o
rozpočtových pravidlech), a to do 40 dnů od obdržení průvodního dopisu, bude schválení
smlouvy zařazeno do programu mimořádného jednání zastupitelstva dne 18.11.2015.

19

