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Zápis z 32. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 9.12.2015
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ

Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Souhrnná zpráva o kontrole všech finančních vypořádání s příjemci dotací pro rok
2015

2.

Schválení platového výměru ředitele DPS

3.

Žádost o zřízení věcného břemene přístupu na pozemcích p.p.č. 240/19 a 240/16, oba
v k.ú. Maršov I

4.

Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 140/4 v k.ú. Maršov I

5.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Plán rozvoje města Svoboda nad Úpou v letech 2015 - 2018

1. Souhrnná zpráva o kontrole všech finančních vypořádání s příjemci dotací pro rok
2015
Radě města byla předložena souhrnná zpráva o kontrole finančních vypořádání u všech
poskytnutých dotací v roce 2015 prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha
originálu zápisu), kterou zpracovala tajemnice MěÚ. Poskytnuté dotace byly řádně
vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté
dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2015. Byla provedena kontrola všech
vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2015.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2015
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu), Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání
poskytnuté dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2015. Byla provedena kontrola
všech vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn
výsledek kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2015.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/339/32/2015 bylo přijato.
2. Schválení platového výměru ředitele DPS
Radě města byl předložen návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing. Petra Kučery s účinností od
1.12.2015 v souvislosti s jeho jmenováním do funkce od 1.12.2015 (viz příloha originálu
zápisu). V návrhu rada upravila výši osobního příplatku (zatím 0%) a příplatku za vedení
(20%) s tím, že se další úpravou platového výměru bude zabývat po uplynutí třech měsíců.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
platový výměr ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov Ing. Petra Kučery s účinností od 1.12.2015 v souvislosti s jeho
jmenováním do funkce od 1.12.2015 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/340/32/2015 bylo přijato.
3. Žádost o zřízení věcného břemene přístupu na pozemcích p.p.č. 240/19 a 240/16, oba
v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana Jaroslava Rittera o zřízení věcného břemene přístupu
na pozemcích města p.p.č. 240/19 a 240/16, oba v k.ú. Maršov I k pozemkům ve vlastnictví
pana Rittera p.p.č. 240/10 a 244, taktéž oba v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí zabývala a bylo
konstatováno, že pozemky města jsou určené Územním plánem města pro výstavbu rodinných
domů a přístup na své pozemky má zajištěn pan Ritter z obecní cesty na p.p.č. 584 v k.ú.
Maršov I, a proto si město nebude znehodnocovat věcným břemenem své pozemky určené
pro výstavbu rodinných domů.
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Jaroslava Rittera o zřízení věcného břemene přístupu na pozemcích města p.p.č.
240/19 a 240/16, oba v k.ú. Maršov I k pozemkům ve vlastnictví pana Rittera p.p.č. 240/10 a
244, taktéž oba v k.ú. Maršov I s tím, že bylo konstatováno, že pozemky města jsou určené
Územním plánem města pro výstavbu rodinných domů a přístup na své pozemky má zajištěn
pan Ritter z obecní cesty na p.p.č. 584 v k.ú. Maršov I, a proto si město nebude
znehodnocovat věcným břemenem své pozemky určené pro výstavbu rodinných domů.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/341/32/2015 bylo přijato.
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4. Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 140/4 v k.ú. Maršov I
Mgr. Schön předložil radě návrh na ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 140/4 v
k.ú. Maršov I, a to z důvodu změny vlastníka sousedního objektu (pension Family Havel).
Pozemek byl pronajat za účelem odstavné plochy na dobu neurčitou. Současný nájemce sice
nepožádal o ukončení smlouvy, ani nepodal výpověď, ale rada se návrhem zabývala, protože
nájemní smlouva neprošla aktualizací a s ohledem na nedostatek parkovacích míst v této
lokalitě na Novém světě je pravděpodobné, že by město mohlo získat vyšší finanční výnos z
případného pronájmu za účelem parkování vozidel na odstavné ploše.
Bylo tedy hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
ukončení nájemního vztahu na pozemek p.p.č. 140/4 v k.ú. Maršov I a pověřuje
Mgr. Schöna jednáním se současným nájemcem v tom smyslu, že buď bude
ukončen nájemní vztah dohodou obou smluvních stran k 31.12.2015 nebo bude
ukončen výpovědí, která bude doručena nájemci do 31.12.2015 a nájemní vztah
skončí uplynutím tříměsíční výpovědní doby, tj. 31.3.2016.
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 140/4 v k.ú. Maršov I za účelem
parkování vozidel na odstavné ploše.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/342/32/2015 bylo přijato.
5. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města předložena opětovná žádost pana Martina Davida o prodej části p.p.č. 809/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Žadatel si o tento pozemek již v minulosti jednou požádal, zastupitelstvo
žádost projednalo, schválilo zveřejnění záměru prodeje a stanovilo podmínky pro případný
prodej (viz bod 11 v rámci jednání 5. veřejného zasedání ZM dne 17.6.2015). Žadatel však
poté od žádosti písemně odstoupil, čímž bylo procesně projednávání žádosti o prodej
ukončeno.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že rada trvá v
případě prodeje na stejných podmínkách, které byly projednány na 5. veřejném zasedání
Zastupitelstva města (viz bod 11 v rámci jednání 5. veřejného zasedání ZM dne 17.6.2015)
včetně nutnosti ujednat věcné břemeno na kanalizační vpusť.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/343/32/2015 bylo přijato.
6. Plán rozvoje města Svoboda nad Úpou v letech 2015 - 2018
Starosta města předložil radě návrh Strategického rozvojového dokumentu města na roky
2016 - 2020. Vysvětlil důvody pro vznik tohoto nového dokumentu, kdy vzhledem k
plánovanému podávání žádostí o dotace je třeba vypracovat a schválit nový dokument,
poněvadž stávající Plán rozvoje města na roky 2012 - 2018 včetně jeho dodatku již ztratil
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význam, neboť je téměř vše splněno. Rada se návrhem dokumentu zabývala a provedla pouze
drobné přesuny v rámci projekční činnosti. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou schválit Strategický rozvojový dokument města na
roky 2016 - 2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/344/32/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 9.12.2015 v 19:35 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 13.1.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 10.12.2015.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 32. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 9.12.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 32. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 9.12.2015
USNESENÍ č. RM/339/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech poskytnutých dotací v roce 2015
prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu), Poskytnuté dotace byly
řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání
poskytnuté dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2015. Byla provedena kontrola
všech vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn
výsledek kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2015.
USNESENÍ č. RM/340/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
platový výměr ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov Ing. Petra Kučery s účinností od 1.12.2015 v souvislosti s jeho
jmenováním do funkce od 1.12.2015 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/341/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Jaroslava Rittera o zřízení věcného břemene přístupu na pozemcích města p.p.č.
240/19 a 240/16, oba v k.ú. Maršov I k pozemkům ve vlastnictví pana Rittera p.p.č. 240/10 a
244, taktéž oba v k.ú. Maršov I s tím, že bylo konstatováno, že pozemky města jsou určené
Územním plánem města pro výstavbu rodinných domů a přístup na své pozemky má zajištěn
pan Ritter z obecní cesty na p.p.č. 584 v k.ú. Maršov I, a proto si město nebude
znehodnocovat věcným břemenem své pozemky určené pro výstavbu rodinných domů.
USNESENÍ č. RM/342/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
ukončení nájemního vztahu na pozemek p.p.č. 140/4 v k.ú. Maršov I a pověřuje Mgr.
Schöna jednáním se současným nájemcem v tom smyslu, že buď bude ukončen
nájemní vztah dohodou obou smluvních stran k 31.12.2015 nebo bude ukončen
výpovědí, která bude doručena nájemci do 31.12.2015 a nájemní vztah skončí
uplynutím tříměsíční výpovědní doby, tj. 31.3.2016.
b)

zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 140/4 v k.ú. Maršov I za účelem
parkování vozidel na odstavné ploše.
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USNESENÍ č. RM/343/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že rada trvá v
případě prodeje na stejných podmínkách, které byly projednány na 5. veřejném zasedání
Zastupitelstva města (viz bod 11 v rámci jednání 5. veřejného zasedání ZM dne 17.6.2015)
včetně nutnosti ujednat věcné břemeno na kanalizační vpusť.
USNESENÍ č. RM/344/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou schválit Strategický rozvojový dokument města na
roky 2016 - 2020.
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