*MESUX000HKYU*
Sp. značka: SVO/303/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 35. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 24.2.2016
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.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu na služby
"Zpracování PD na komplexní rekonstrukci Luční ulice"

2.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu na stavební práce
"Oprava dlažby u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti"

3.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu na stavební práce
"Oprava cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku na Sluneční stráni"

4.

Zpráva hodnotící komise z VZ malého rozsahu na dodávku "Výměna výtahu v
objektu Dům s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou"

5.

Zpráva hodnotící komise z VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava hřbitovní
zdi včetně márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa"

6.

Výsledek poptávkového řízení na fotografa pro publikaci o historii Svobody

7.

Návrh poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci
"Regenerace zeleně v intravilánu města Svoboda nad Úpou"

8.

Návrh poptávkového řízení na redesign webu města

9.

Zpráva o kontrole závěrů z mostních prohlídek z roku 2012

10.

Návštěva ředitele DPS na jednání rady

11.

Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou - aktuální
informace

12.

Usnesení zastupitelstva ve věci prodeje části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou - aktuální informace

13.

Předložení koordinovaného stanoviska dle §4 odst. 7 stavebního zákona ve věci
"Hospodářské stavení se zastřešením na p.p.č. 89/5 a 98/2 Svoboda nad Úpou - k.ú.
Maršov II"
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14.

Podklady ze stavebního úřadu ohledně stavby garáže p. Rittera

15.

Žádost o prodloužení nájmu pozemků v k.ú. Maršov II (p.p.č. 281/1, 43/1, 307/2,
40/6, 40/1, 40/2 a 302)

16.

Žádost o pronájem pozemku za účelem umístění reklamní plochy (na p.p.č. 123/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou), příp. na p.p.č. 404/2 v k.ú. Maršov II)

17.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a smlouvy o právu
provést stavbu na akci: Maršov knn na p.č. 163/12 zahrada Bašák, IV-12-2014079

18.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a smlouvy o právu
provést stavbu na akci IE-12-2005531-Hertvíkovice-H.Maršov rek. VN430,431

19.

Návrh vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene na zpevněné plochy po obci v
majetku jiných osob (chodníčky, zámkové dlažby apod.), umístěné na pozemcích
města

20.

Smlouva o nájmu nemovitosti + Dohoda o převzetí závazku (bilboard na výměníku)

21.

Odvolání předsedy kulturní komise o volba nového předsedy kulturní komise

22.

Návrh na vytvoření nové pracovní pozice v rámci města - IT technik

23.

Program jednání 9. veřejného zasedání ZM dne 16.3.2016

24.

Žádost o umístění sídla ZO Českého svazu včelařů, Svoboda nad Úpou

25.

Schválení hospodářského výsledku PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov

26.

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika - Polsko

27.

Dotační titul na pořízení evakuačního hasičského vozu pro JSDH Svoboda - aktuální
informace starosty

28.

Žádost o odprodej staré vyřazené lednice z DPS

29.

Přidělení uvolněného bytu v DPS

30.

Územní plán města – změna č. 3

31.

Vyhodnocení nabídek na zpracování technické pomoci v rámci podání žádosti o
dotaci z programu IROP - 18. výzva "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy"

32.

Kontrola plnění usnesení rady + kontrola a aktualizace dokumentu "Akce investičního
charakteru v roce 2016 - plán harmonogramu a stav plnění"

1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu na služby
"Zpracování PD na komplexní rekonstrukci Luční ulice"
Radě města byly předloženy nabídky v zalepených obálkách na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby s názvem "Zpracování projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci
Luční ulice". Předpokládaná cena činila 80.000 Kč bez DPH. Nabídky byly otevřeny,
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vyhodnoceny z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a vyhodnoceny podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny. Vzhledem k tomu, že jeden z uchazečů není plátcem DPH, byla
hodnocena cena včetně DPH.
Výsledek:
nabídka
č.

uchazeč

1

Ing. David Pauzar (není

2
3

Kamil Hronovský
DiK Janák, s.r.o.

plátce DPH)

IČO

splnění
kvalifikačních
předpokladů

712 47 815

Ano

89.000

89.000

684 59 327
620 63 600

Ano
Ano

78.000
98.000

94.380
118.580

nabídková cena bez
DPH

nabídková cena
včetně DPH

Na základě hodnocení v tabulce rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na
služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zpracování
PD na komplexní rekonstrukci Luční ulice“ výběr zhotovitele, a to Ing. Davida
Pauzara, IČ 71247815, který nabídl nejnižší cenu ve výši 89.000,-Kč (uchazeč není
plátce DPH, takže se jedná o cenu konečnou).
odkládá
b)
projednávání předloženého návrhu Smlouvy o dílo na předmět zakázky dle bodu a)
tohoto usnesení s tím, že do příštího jednání rady bude provedena kontrola smlouvy
včetně návrhů na její úpravy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/369/35/2016 bylo přijato.

2. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu na stavební práce
"Oprava dlažby u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti"
Radě města byly předloženy nabídky v zalepených obálkách na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava dlažby u dětského hřiště na Rýchorském
sídlišti". Předpokládaná cena činila 62.022 Kč bez DPH. Nabídky byly otevřeny,
vyhodnoceny z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a vyhodnoceny podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny. Vzhledem k tomu, že jeden z uchazečů není plátcem DPH, byla
hodnocena cena včetně DPH.
Výsledek:
nabídka
č.

uchazeč

IČO

splnění
kvalifikačních
předpokladů

1
2
3
4
5
6

REPARE TRUTNOV s.r.o.
Petr Šeba
SMI-ČR group s.r.o.
JV Dlažby s.r.o.
Kalin, spol. s r.o.
Milan Bouz (není plátce DPH)

648 24 781
474 67 851
288 27 627
039 80 316
256 07 782
486 26 252

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Na základě hodnocení v tabulce rada přijala usnesení:
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nabídková cena bez
DPH

82.224,10
74.956,60
60.957,60
65.856,80
60.767,00
58.586,00

nabídková cena
včetně DPH

99.491,16
90.697,49
73.758,70
79.686,73
73.528,00
58.586,00

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava dlažby u
dětského hřiště na Rýchorském sídlišti“ výběr zhotovitele, a to Milana Bouze, IČ 48626252,
který nabídl nejnižší cenu ve výši 58.586,-Kč (uchazeč není plátce DPH, takže se jedná o
cenu konečnou) a pověřuje starostou podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/370/35/2016 bylo přijato.
3. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na VZ malého rozsahu na stavební práce
"Oprava cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku na Sluneční stráni"
Radě města byly předloženy nabídky v zalepených obálkách na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku na
Sluneční stráni". Předpokládaná cena činila 79.476,40 Kč bez DPH. Nabídky byly otevřeny,
vyhodnoceny z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a vyhodnoceny podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny. Vzhledem k tomu, že jeden z uchazečů není plátcem DPH, byla
hodnocena cena včetně DPH.
Výsledek:
nabídka
č.

uchazeč

IČO

splnění
kvalifikačních
předpokladů

1
2
3
4
5

REPARE TRUTNOV s.r.o.
Petr Šeba
SMI-ČR group s.r.o.
Kalin, spol. s r.o.
Milan Bouz (není plátce DPH)

648 24 781
474 67 851
288 27 627
256 07 782
486 26 252

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

nabídková cena bez
DPH

101.416,00
84.645,00
61.740,00
73.414,00
74.149,00

nabídková cena
včetně DPH

122.713,36
102.420,45
74.705,40
88.830,94
74,149,00

Na základě hodnocení v tabulce rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava cesty mezi
schody ke křížku dolů k chodníku na Sluneční stráni" výběr zhotovitele, a to Milana Bouze,
IČ 48626252, který nabídl nejnižší cenu ve výši 74.149,-Kč (uchazeč není plátce DPH, takže
se jedná o cenu konečnou) a pověřuje starostou podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/371/35/2016 bylo přijato.

4. Zpráva hodnotící komise z VZ malého rozsahu na dodávku "Výměna výtahu v
objektu Dům s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou"
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 dodávku s názvem „Výměna výtahu v objektu Dům s
pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu). Předpokládaná
cena činila 870.000 Kč bez DPH. Tajemnice informovala radu, že v rámci tohoto
poptávkového řízení byli uchazeči povinni předložit zadavateli v nabídce vlastní návrh

4

smlouvy na dodávku zařízení v rámci plnění veřejné zakázky včetně návrhu Servisní smlouvy
o komplexním servisu dle požadavku zadavatele dle specifikace ve výzvě s tím, že zadavatel
si vyhradil právo návrh smlouvy upravit či změnit na základě oboustranného jednání před
případným podpisem smlouvy. Vzhledem k tomu, že jednání hodnotící komise bylo ukončeno
teprve 23.2.2016, není ještě prověřen předložený návrh smluv v nabídce a musí se doladit
společně s uchazečem tak, aby mohl být předložen radě ke schválení.
Bylo hlasováno o následujících návrzích 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 dodávku s názvem „Výměna výtahu v objektu
Dům s pečovatelskou službou 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 „Výměna výtahu v objektu
Dům s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to
společnost LIFTMONT CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk,
IČ 268 45 687, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 649.000,-Kč (s DPH
746.350,-Kč) s tím, že návrh smlouvy s vybraným uchazečem bude předložen radě
ke schválení na dalším jednání rady (viz zápis).
doporučuje
c)
Zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 1/2016 nařízení
odvodu ve výši 746.350,-Kč příspěvkové organizaci z fondu příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou do rozpočtu
zřizovatele za účelem financování výše uvedené veřejné zakázky "Výměna výtahu
v objektu Dům s pečovatelskou službou".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/372/35/2016 bylo přijato.
5. Zpráva hodnotící komise z VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
hřbitovní zdi včetně márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa"
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 „Oprava hřbitovní zdi včetně márnice
ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ (viz příloha originálu zápisu). Předpokládané hodnota této
zakázky byla 1.566.453,70 Kč bez DPH.
Bylo hlasováno o následujících návrzích 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 s názvem „Oprava hřbitovní zdi
včetně márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ (viz příloha originálu zápisu).
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schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava hřbitovní zdi včetně
márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ výběr zhotovitele, a to společnost
MM Hallinto s.r.o., se sídlem Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, Náchod,
PSČ 547 01, IČ 288 20 266, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši
1.283.999,30 Kč (s DPH 1.553.639,15 Kč) a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/373/35/2016 bylo přijato.
6. Výsledek poptávkového řízení na fotografa pro publikaci o historii Svobody
Radě města bylo předloženo vyhodnocení v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona (II. kategorie do 100 tis. Kč bez DPH
dle Směrnice města o zadávání VZ malého rozsahu č.j. SVO/553/2014) na fotografické práce
pro publikaci o historii Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Toto poptávkové
řízení zajišťoval a vyhodnotil Mgr. Petr Týfa. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena
nabídka pana Pavla Křivky (nepodnikající subjekt, tudíž neplátce DPH), Pietteho náměstí 74,
542 24 Svoboda nad Úpou.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo
režim zákona (II. kategorie do 100 tis. Kč bez DPH dle Směrnice města o zadávání VZ
malého rozsahu č.j. SVO/553/2014) na fotografické práce pro publikaci o historii Svobody
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) nejvýhodnější nabídku, a to od pana Pavla Křivky
(nepodnikající subjekt, tudíž neplátce DPH), Pietteho náměstí 74, 542 24 Svoboda nad Úpou
s tím, že návrh smluvního vztahu s vybraným uchazečem připraví do příštího jednání rady
Mgr. Týfa.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/374/35/2016 bylo přijato.
7. Návrh poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci
"Regenerace zeleně v intravilánu města Svoboda nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby s názvem "Regenerace zeleně v intravilánu města Svoboda nad Úpou"
včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu). Na tuto akci město
získalo dotaci z OP Životní prostředí - Program Podpory sídelní zeleně, jejímž
poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR, a to ve výši 378.121 Kč.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby "Regenerace
zeleně v intravilánu města Svoboda nad Úpou“ a závazný návrh Smlouvy o dílo,
který je přílohou této Výzvy (viz přílohy originálu zápisu) s předpokládanou
hodnotou zakázky ve výši 390.620,80 bez DPH. Na tuto akci město získalo dotaci z
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b)

OP Životní prostředí - Program Podpory sídelní zeleně, jejímž poskytovatelem je
Státní fond životního prostředí ČR, a to ve výši 378.121 Kč.
výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340. 542 24 Svoboda nad
Úpou,
- RSU s.r.o., IČ 274 90 670, se sídlem Voletinská 252, 541 03 Trutnov 3,
- Zahrada a park s.r.o., IČ 275 39 687, se sídlem 503 12 Všestary 1.

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 21.3.2016
v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města,
Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města,
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/375/35/2016 bylo přijato.
8. Návrh poptávkového řízení na redesign webu města
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby s názvem "Redesign webu města www.musvoboda.cz" (viz příloha
originálu zápisu). Starosta s tajemnicí informovali radu o tom, že cílem této jednoduché výzvy
je pokus o změnu vzhledu webových stránek města. Celá záležitost byla konzultována s
webmasterem města panem Ing. Janem Benou.
V první fázi tohoto jednoduchého poptávkového řízení je cílem zejména nakontaktovat firmy,
které se designem webů zabývají a po osobní konzultaci s nimi buď vybrat to, co se bude v
rámci diskuse líbit nejvíc nebo na základě získaných informací z konzultací bude vypsáno
další poptávkové řízení konkrétněji s jednoznačnými požadavky a způsobem vyhodnocení.
Předpokládané náklady na redesign webu dle Ing. Beny budou činit do 20.000 Kč bez DPH,
ale jedná se skutečně pouze o hrubý odhad.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s
názvem "Redesign webu města www.musvoboda.cz" (viz příloha originálu zápisu).
výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- wpj s.r.o., IČ 288 60 608, se sídlem Fügnerova 1288, 543 01 Vrchlabí,
- AQ-web, s.r.o., IČ 264 46 561, se sídlem Novákových 874/29, 180 00 Praha 8,
- eXtra Design s.r.o., IČ 015 37 385, se sídlem Rujanská 588/3, 149 00 Praha 4,
- Bc. Tomáš Horák, IČ 740 02 171, se sídlem Starý Rokytník 36, 541 01 Trutnov,
- Mgr. Marek Nývlt, IČ 698 90 439, se sídlem Náchodská 345, 541 03 Trutnov 3.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/376/35/2016 bylo přijato.
9. Zpráva o kontrole závěrů z mostních prohlídek z roku 2012
Stavební technik města předložil radě závěry z posledních mostních prohlídek u všech
mostních objektů evidovaných v majetku města (viz přílohy originálu zápisu). Rada města se
těmito zjištěnými závěry zabývala a bylo zjištěno, že žádný z mostních objektů nebyl v roce
2012 v havarijním stavu, u většiny z nich je konstatován uspokojivý stav, pouze u dvou z nich
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je konstatován špatný stav (most na Nový svět a most Nepomuckého u restaurace Helena).
Dále se rada zabývala návrhy opatření, rozsahu údržby a opravy, které byly v závěrech z roku
2012 popsány, a bylo zjištěno, že téměř u všech mostních objektů je kromě dalšího třeba
zajistit přepočet pro zjištění zatížitelnosti, resp. únosnosti.
V rámci tohoto bodu jednání bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě závěrů z posledních mostních prohlídek u všech mostních objektů evidovaných v
majetku města (viz přílohy originálu zápisu), aby vedení města poptalo u projektantů
mostních konstrukcí cenové nabídky na zpracování přepočtu pro zjištění zatížitelnosti, resp.
únosnosti mostních objektů v majetku města tam, kde to závěry mostních prohlídek v roce
2012 navrhují (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/377/35/2016 bylo přijato.
10. Návštěva ředitele DPS na jednání rady
Hostem jednání v rámci tohoto bodu byl Ing. Petr Kučera - ředitel PO Dům s pečovatelskou
službou. Iniciátorem tohoto setkání byl Ing. Jiránek, který požádal starostu, aby pana ředitele
na jednání rady pozval za účelem diskuse o množících se stížnostech obyvatel Domu s
pečovatelskou službou zejména na jednoho z nájemníků, který nedodržuje domovní řád tím,
že ruší noční klid (v jeho bytě se scházejí návštěvy, se kterými neustále konzumuje alkohol, v
nočních hodinách obtěžují další obyvatele domu atd.). Ing. Jiránek konstatoval, že situace v
DPS je již neúnosná a lidé se tam bojí, a proto požádal ředitele DPS o podrobné informace a
jaká opatření přijal v této záležitosti.
Ing. Kučera odpověděl, že tento stav s výše uvedeným nájemníkem řeší již od svého nástupu
do funkce, začal domluvami, které se minuly účinkem. Navštívil tedy městského právníka a
nyní společně s ním připravuje kroky vedoucí k výpovědi nájemní smlouvy pro dotyčného
nájemce, což umožňuje nový občanský zákoník již bez přivolení soudu a bez nutnosti zajistit
náhradní bydlení. Dále odpověděl, že zkontaktuje syna výše uvedeného nájemníka a upozorní
ho na chování otce a požádá o součinnost a zároveň ho připraví na fakt, že otci s největší
pravděpodobností hrozí výpověď. Dále pan ředitel odpověděl, že o podrobnostech kolem této
záležitosti pravidelně informuje zřizovatele, což potvrdil starosta s tím, že o situaci v DPS
samozřejmě ví a snaží se společně s ředitelem DPS přijmout taková opatření, aby se situace
zlepšila (spolupráce se státní policií, s městskou policií, diskuse s ostatními nájemníky DPS
za účelem okamžitého telefonního kontaktu, pokud dojde k porušování domovního řádu
apod.).
Dále se Ing. Jiránek dotázal, proč není možné poskytovat seniorům v DPS poloviční porce
obědů. Na to reagoval starosta, že při zahájení sloučeného provozu jídelen byla zavedena
jednotnost v systému porcí pro dospělé osoby, ale tento systém se již zaběhnul, funguje v
celku bez problémů, a proto projedná znovuzavedení polovičních porcí pro seniory s vedoucí
stravování s paní Salačovou.
Bylo přijato usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informace ředitele DPS Ing. Petra Kučery ve věci diskuse o množících se
stížnostech obyvatel Domu s pečovatelskou službou zejména na jednoho z
nájemníků, který nedodržuje domovní řád tím, že ruší noční klid (v jeho bytě se
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scházejí návštěvy, se kterými neustále konzumuje alkohol, v nočních hodinách
obtěžují další obyvatele domu atd.) v tom smyslu, že ředitel DPS tento stav s výše
uvedeným nájemníkem řeší již od svého nástupu do funkce, začal domluvami, které
se minuly účinkem. Navštívil tedy městského právníka a nyní společně s ním
připravuje kroky vedoucí k výpovědi nájemní smlouvy pro dotyčného nájemce, což
umožňuje nový občanský zákoník již bez přivolení soudu a bez nutnosti zajistit
náhradní bydlení. Dále ředitele DPS zkontaktuje syna výše uvedeného nájemníka a
upozorní ho na chování otce a požádá o součinnost a zároveň ho připraví na fakt, že
otci s největší pravděpodobností hrozí výpověď. Dále ředitel DPS o podrobnostech
kolem této záležitosti pravidelně informuje zřizovatele, což potvrdil starosta s tím,
že o situaci v DPS samozřejmě ví a snaží společně s ředitelem DPS přijmout taková
opatření, aby se situace zlepšila (spolupráce se státní policií, s městskou policií,
diskuse s ostatními nájemníky DPS za účelem okamžitého telefonního kontaktu,
pokud dojde porušování domovního řádu apod.)
pověřuje
b)
starostu města, aby prověřil u vedoucí stravování obnovení poskytování polovičních
porcí seniorům v rámci poskytování služeb pečovatelské služby obědů (viz zápis).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/378/35/2016 bylo přijato.
11. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena informace ohledně žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 809/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou, kterou si podal pan Martin David. Pan David uhradil požadovanou
zálohu ve výši 5.000, a proto tajemnice MěÚ předkládá tuto informaci radě za účelem
stanovení dalšího procesního postupu přípravy prodeje výše uvedené části pozemku.
Rada se znovu zabývala situací v dané lokalitě, zejména specifikací inženýrských sítí, které je
třeba se žadatelem projednat. Jedná se o následující body, které specifikoval Ing. Jiránek:
- věcné břemeno na inženýrské sítě (ze situačního výkresu, který byl v materiálech do rady, se
jedná o plyn, dešťovou kanalizaci, elektrické vedení, je třeba prověřit vodovod, splaškovou
kanalizací a VO),
- odvedení povrchových vod z komunikace (poslední uliční vpusť na předmětné komunikaci,
která zůstane v majetku města je vpusť na úrovni č.p. 422. Veškeré klimatické vody z
komunikace od této vpusti až k nové hranici, včetně vody splavené z okolních pozemků
stečou po souvislé asfaltové ploše až k jejímu konci, to je cca 4 m za novou hranicí
vytvořenou oddělením požadované části pozemku. Nyní voda mizí ve dvou uličních vpustích,
které jsou umístěny na požadované části pozemku. Žadatel buď musí strpět stávající řešení,
nebo musí zajistit jiné – ale se vším všudy, tj. projekt atd.),
- propojení nového konce komunikace s ul. Úpská, konstrukci dimenzovat na mechanizaci pro
zimní údržbu (územní řízení – mimo jiné vynětí ze ZPF, přesazení stávajících stromů,…),
- po šetrné demontáži předat městu čedičovou dlažbu a 4 ks kovových sloupku s řetízkem.
Bylo hlasováno tedy o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby na příští jednání rady (dne 23.3.2016) pozval žadatele pana Martina Davida za
účelem projednání podmínek případného budoucího prodeje části pozemku p.p.č. 809/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/379/35/2016 bylo přijato.
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12. Usnesení zastupitelstva ve věci prodeje části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou - aktuální informace
Radě města byly předloženo aktuální informace ve věci výše uvedeného usnesení
zastupitelstva. Tajemnice MěÚ informovala radu, že v požadované lhůtě do 31.1.2016 nebyl
na účtech města evidován příjem související s úhradou požadované zálohy ve výši 15.000 Kč.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ve věci usnesení zastupitelstva č. ZM/93/8/2015, které se týká prodeje
části p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou a zřízení věcného břemene na tomto pozemku s
tím, že v požadované lhůtě do 31.1.2016 nebyl na účtech města evidován příjem související s
úhradou požadované zálohy ve výši 15.000 Kč, a proto rada celou záležitost postupuje
nejbližšímu jednání Zastupitelstvu města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/380/35/2016 bylo přijato.
13. Předložení koordinovaného stanoviska dle §4 odst. 7 stavebního zákona ve věci
"Hospodářské stavení se zastřešením na p.p.č. 89/5 a 98/2 Svoboda nad Úpou - k.ú.
Maršov II"
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování,
protože jeden z účastníků řízení je zaměstnancem firmy, ve které působí.
Radě města bylo předloženo požadované stanovisko pořizovatele Územního plánu na základě
usnesení rady č. RM/348/33/2015 ze dne 14.1.2016 ve věci "Hospodářské stavení se
zastřešením na p.p.č. 89/5 a 98/2 Svoboda nad Úpou - k.ú. Maršov II. Jedná se o
koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona ve znění
pozdějších předpisů č.j. 16844/2016 ze dne 8.2.2016, které vydal Městský úřad Trutnov (viz
příloha originálu zápisu). Z předloženého stanoviska vyplývá, že předložený záměr je umístěn
v nezastavěném území, za hranicí zastavěného území, ve kterém lze umísťovat stavby v
případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Vzhledem k tomu,
že záměr je umísťován dle platného Územního plánu města Svobody nad Úpou z roku 2006
do území zahrady, louky mimo souvislé zastavění a pro toto území není v regulativech
stanoveno výslovné vyloučení, výše uvedené koordinované stanovisko sděluje soulad s
platnou územně plánovací dokumentací, tj. s Územním plánem města Svobody nad Úpou z
roku 2006.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
požadované stanovisko pořizovatele Územního plánu na základě usnesení rady
č. RM/348/33/2015 ze dne 14.1.2016 ve věci "Hospodářské stavení se zastřešením na p.p.č.
89/5 a 98/2 Svoboda nad Úpou - k.ú. Maršov II. Jedná se o koordinované stanovisko dle § 4
odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů č.j.
16844/2016 ze dne 8.2.2016, které vydal Městský úřad Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
Z předloženého stanoviska vyplývá, že předložený záměr je umístěn v nezastavěném území,
za hranicí zastavěného území, ve kterém lze umísťovat stavby v případech, pokud je územně
plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Vzhledem k tomu, že záměr je umísťován dle
platného Územního plánu města Svobody nad Úpou z roku 2006 do území zahrady, louky
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mimo souvislé zastavění a pro toto území není v regulativech stanoveno výslovné vyloučení,
výše uvedené koordinované stanovisko sděluje soulad s platnou územně plánovací
dokumentací, tj. s Územním plánem města Svobody nad Úpou z roku 2006.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/381/35/2016 bylo přijato.
14. Podklady ze stavebního úřadu ohledně stavby garáže p. Rittera
Radě města byly předloženy Ing. Hůrkou podklady ze stavebního úřadu ohledně stavby
garáže pana Rittera na Novém světě. Radě města bylo předloženo stavební povolení z roku
1999, projektová dokumentace, fotografie a výkres navrhované kabelové zemní přípojky nn z
roku 1999 (viz přílohy originálu zápisu). Tyto podklady si rada vyžádala v souvislosti se
žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 pro
stavbu s názvem "Maršov I knn p.č. 240/13 pro garáž Ritter". Touto smlouvou jsou dotčeny
pozemky města p.p.č. 595, 149, 147/1 a 585, vše v k.ú. Maršov I.
Rada se předloženými podklady znovu zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
a)
projednávání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-2014125/VB/1 pro stavbu s názvem "Maršov I knn p.č. 240/13 pro garáž
Ritter", kterou jsou dotčeny pozemky města p.p.č. 595, 149, 147/1 a 585, vše v k.ú.
Maršov I s tím, že požaduje doplnit do návrhu smlouvy následující podmínky:
- stavba bude realizována pouze v zelených plochách mimo komunikace a
protlakem tak, aby ve veškerých plochách mimo komunikaci byly vysbírané
kameny, bude provedeno ozelenění dotčených ploch stavbou a dále město požaduje
závěrečnou kontrolu před kolaudací stavby a při realizaci stavby nebudou žádným
způsobem poškozeny sítě ve vlastnictví města.
pověřuje
b)
starostu, aby zajistil od stavebníka stanovisko, na základě čeho byla vybudována
vodovodní a kanalizační přípojka, které nebyly součástí stavebního povolení z roku
1999.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/382/35/2016 bylo přijato.
15. Žádost o prodloužení nájmu pozemků v k.ú. Maršov II (p.p.č. 281/1, 43/1, 307/2,
40/6, 40/1, 40/2 a 302)
Radě města byly předloženy žádosti o prodloužení dvou nájemních smluv, kde si nájemci
požádali o prodloužení na dalších 10 let. Stávající smlouvy byly na dobu určitou a nájem
skončil dnem 5.2.2016.
Usnesením rady č. RM/366/34/2016 písm. a) ze dne 3.2.2016 bylo schváleno zveřejnění
záměru pronájmu, který byl zveřejněn dne 4.2.2016 (Záměr města č. 1/2016). Jedná se o
pozemky (vše v k.ú. Maršov II):
p.p.č. 281/1 – 1719 m2, druh ostatní plocha,
p.p.č. 43/1 – 768 m2, druh zahrada,
p.p.č. 307/2 – 15789 m2, druh trvalý travní porost,
p.p.č. 40/6 – 842 m2, druh ostatní plocha,
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p.p.č. 40/1 – 1214 m2, druh zahrada,
p.p.č. 40/2 – 406 m2, druh ostatní plocha,
p.p.č. 302 - 21791 m2, druh trvalý travní porost
Na kraji pozemku p.p.č. 40/2 je umístěna zdevastovaná plechová garáž o rozměrech cca
3 x 5 m (viz fotodokumentace v příloze zápisu).
Rada se žádostmi zabývala a konstatovala, že smlouvy nelze v žádném případě prodloužit,
protože jejich platnost skončila uplynutím doby určité. Dále Mgr. Hynek upozornil na nový
občanský zákoník v tom smyslu, že podle účelu budoucího zamýšleného využití se bude
jednat o pacht. Dále rada stanovila podmínky pro budoucí uzavření pachtovní smlouvy
formou následujícího usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podmínky pro budoucí uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k.ú. Maršov II (p.p.č.
281/1 o výměře 1719 m2, druh ostatní plocha, p.p.č. 43/1 o výměře 768 m2, druh zahrada,
p.p.č. 307/2 o výměře 15789 m2, druh trvalý travní porost, p.p.č. 40/6 o výměře 842 m2, druh
ostatní plocha, p.p.č. 40/1 o výměře 1214 m2, druh zahrada, p.p.č. 40/2 o výměře 406 m2,
druh ostatní plocha, p.p.č. 302 o výměře 21791 m2, druh trvalý travní porost, takto:
- podmínkou pro uzavření pachtovní smlouvy je nejprve odstranění plechové garáže na
pozemku p.p.č. 40/2 v k.ú. Maršov II včetně asanace pozemku, a to se lhůtou do 31.3.2016
(tzn., že pachtovní smlouva bude uzavřena až po odstranění zdevastované plechové garáže),
- osoby pachtýřů dle žádostí (Milan Finger, Petra Prausová, Marcus Nerz),
- pachtýř bude provádět pravidelnou údržbu všech pozemků v podobě dvojího sekání ročně,
kompletního vyřezávání náletů, pravidelné likvidace invazních rostlin,
- pachtovní smlouva bude nejprve uzavřena na 1 rok, s tím, že si město prověří plnění
podmínek pachtovní smlouvy a případné prodloužení bude mít vazbu na plnění podmínek
smlouvy,
- v pachtovní smlouvě bude použita u všech pozemků sazba dle položky 3 Ceníku nájemného
a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města, tj. 0,10 Kč / m2 / rok (jedná se celkem o
42.529 m2, tj. vypočtené roční nájemné bude činit 4.253 Kč) včetně účelu pachtu (pastva koní
a ovcí, sekání trávy, výcvik koní).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/383/35/2016 bylo přijato.
16. Žádost o pronájem pozemku za účelem umístění reklamní plochy (na p.p.č. 123/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou), příp. na p.p.č. 404/2 v k.ú. Maršov II)
Radě města byla předložena žádost společnosti GAST-PRO s.r.o. o umístění reklamy o
rozměrech 300 x 150 cm na pozemek p.p.č 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou nebo na pozemek
p.p.č. 404/2 v k.ú. Maršov II. Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem
umístění reklamní cedule.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Hynek)
USNESENÍ č. RM/384/35/2016 bylo přijato.
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17. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a smlouvy o právu
provést stavbu na akci: Maršov knn na p.č. 163/12 zahrada Bašák, IV-12-2014079
Radě města byla předložena žádost zástupce investora ČEZ Distribuce a.s. o uzavření výše
uvedené smlouvy, která je přílohou žádosti (viz příloha originálu zápisu). Rada se žádostí
zabývala a bylo zjištěno, že stavba je vedena v asfaltové komunikaci v majetku města, a proto
přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-122014079/VB/2 pro stavbu s názvem "Maršov knn na p.č. 163/12 zahrada Bašák, IV-122014079", kterou je dotčen pozemek města p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II, na kterém vede
asfaltová komunikace v majetku města, s tím, že požaduje doplnit do návrhu smlouvy
následující podmínky:
- stavebník je povinen provést zkoušku atest zhutnění zeminy a tento atest předložit městu
před zakrytím komunikace asfaltem a dále vyzvat město ke kontrole překopu 2 - 3 dny před
vlastním provedením asfaltování,
- po dokončení prací bude pozemek protokolárně předán, přičemž stavební úřad musí dát do
podmínek územního rozhodnutí závěrečnou kontrolní prohlídku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/385/35/2016 bylo přijato.
18. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a smlouvy o právu
provést stavbu na akci IE-12-2005531-Hertvíkovice-H.Maršov rek. VN430,431
Radě města byla předložena žádost zástupce investora ČEZ Distribuce a.s. o uzavření výše
uvedené smlouvy, která je přílohou žádosti (viz příloha originálu zápisu). Rada se žádostí
zabývala a bylo zjištěno, že stavba bude vedena na všech katastrech města (jedná se o
rekonstrukci již dožitého distribučního nadzemního vedení VN, kdy proběhne i výstavba
nových podpěrných bodů dvojitého vedení), a proto přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-122005531/VB/10 pro stavbu s názvem "IE-12-2005531-Hertvíkovice-H.Maršov rek, VN
430,431", kterou jsou dotčeny pozemky ve všech katastrech města (jedná se o rekonstrukci již
dožitého distribučního nadzemního vedení VN, kdy proběhne i výstavba nových podpěrných
bodů dvojitého vedení) s tím, že požaduje doplnit do návrhu smlouvy následující podmínky:
- před zahájením prací bude proveden pasport dotčených pozemků, tj. popis a
fotodokumentace stavu před zahájením prací, následně budou pozemky protokolárně předány
a po dokončení prací protokolárně převzaty,
- práce při realizaci stavby nebudou prováděny za obzvlášť mokrého počasí
- při realizaci stavby a přístupu na ni nebudou poškozovány pozemky ve vlastnictví města, a
pokud k jejich poškození dojde, provede stavebník veškerá opatření k jejich nápravě, resp.
k náhradě škod, tj. uvedení do původního stavu - pozemky budou převzaty bez vyjetých
kolejí, bude provedeno ozelenění, vysbírání kamenů apod.)
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- dotčené pozemky města nebudou při realizaci stavby používány jako deponie pro skladování
stavebního materiálu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/386/35/2016 bylo přijato.
19. Návrh vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene na zpevněné plochy po obci v
majetku jiných osob (chodníčky, zámkové dlažby apod.), umístěné na pozemcích města
Radě města byl předložen návrh vzorové smlouvy na zřízení věcného břemene na různé
zpevněné plochy, které jsou v majetku jiných osob a jsou umístěné na pozemcích města (viz
příloha originálu zápisu). Jedná se o různé chodníčky, zámkové dlažby apod., které slouží
jako přístupy a příjezdy k domům jakožto příslušenství k těmto domům. Návrh vzorové
smlouvy vypracoval Mgr. Hynek a tento návrh je také již projednán na Katastru nemovitostí,
aby mohlo dojít po uzavření smlouvy k zápisům věcných břemen do katastru. Mgr. Hynek
vysvětlil, že je třeba zadat znalecký posudek (u znalce – např. pan František Řezníček), který
by obecně stanovil jednotnou cenu za jeden metr čtvereční (tj. bez vazby na druh pozemku),
když někdo bude umísťovat zpevněné plochy na pozemcích města. Dále Mgr. Hynek
upozornil na odst. 4.3. vzorové smlouvy, který řeší tu skutečnost, že pokud město bude
realizovat opravu nebo údržbu nebo demolici či bude realizovat umístění své inženýrské sítě,
bude oprávněný povinen tuto činnost povinného (tj. města) strpět a dále plně nést náklady
spojené s demontáží a následnou opětnou instalací své zpevněné plochy. Byla vedena krátká
diskuse nad návrhem vzorové smlouvy k vysvětlení některých pojmů a následně bylo přijato
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh vzorové smlouvy na zřízení věcného břemene na různé zpevněné plochy, které jsou
v majetku jiných osob a jsou umístěné na pozemcích města (viz příloha originálu zápisu).
Jedná se o různé chodníčky, zámkové dlažby apod., které slouží jako přístupy a příjezdy
k domům jakožto příslušenství k těmto domům s tím, že je třeba zadat znalecký posudek (u
znalce – např. pan František Řezníček), který by obecně stanovil jednotnou cenu za jeden
metr čtvereční (tj. bez vazby na druh pozemku), když někdo bude umísťovat zpevněné plochy
na pozemcích města. Vzorová smlouva řeší také skutečnost, že pokud město bude realizovat
opravu nebo údržbu nebo demolici či bude realizovat umístění své inženýrské sítě, bude
oprávněný povinen tuto činnost povinného (tj. města) strpět a dále plně nést náklady spojené
s demontáží a následnou opětnou instalací své zpevněné plochy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/387/35/2016 bylo přijato.
20. Smlouva o nájmu nemovitosti + Dohoda o převzetí závazku (billboard na
výměníku)
Radě města byly předloženy dohledané smluvní vztahy na billboard, který je umístěn na
bývalé výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti a byla zjištěno roční výpovědní lhůta.
Smlouva o nájmu nemovitosti z roku 1995 včetně Dohody o převzetí závazku z roku 1998
jsou uzavřeny pod hlavičkou Městského úřadu coby pronajímatele, což představuje absolutní
neplatnost smlouvy (právní subjektem je město). Vzhledem k připravované demolici objektu
je třeba projednat s vlastníkem reklamního billboardu demontáž zařízení, a to k 30.6.2016.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Schöna, aby projednal s vlastníkem reklamního billboardu umístěného na bývalém
výměníku na Rýchorském sídlišti demontáž zařízení k 30.6.2016 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/388/35/2016 bylo přijato.
21. Odvolání předsedy kulturní komise o volba nového předsedy kulturní komise
Před projednáváním tohoto bodu se Ing. Špetla vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena písemná rezignace předsedy kulturní komise pana Bohuslava
Krčmáře na tuto funkci k 29.2.2016, a to z důvodu časového zaneprázdnění. Zároveň byl radě
předložen návrh na jmenování nové předsedkyně kulturní komise, a to paní Michaely
Špetlové od 1.3.2016. Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odvolává
a)
předsedu kulturní komise pana Bohuslava Krčmáře z důvodu jeho písemné
rezignace na funkci z důvodu časového zaneprázdnění k datu 29.2.2016.
volí
b)
do funkce předsedkyně kulturní komise paní Michaelu Špetlovou od 1.3.2016.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/389/35/2016 bylo přijato.
22. Návrh na vytvoření nové pracovní pozice v rámci města - IT technik
Radě města byl předložen návrh na vytvoření nové pracovní pozice v rámci města – IT
technik, který by vykonával IT práce i pro obě příspěvkové organizace. Starosta a tajemnice
vysvětlili tento požadavek, který je i požadavkem obou ředitelů příspěvkových organizací.
Vysvětlili neustále se zvyšující požadavky a rozsah práce v rámci IT, kdy současný stav již
nevyhovuje potřebám všech organizací. Rada krátce diskutovala v rámci tohoto bodu a poté
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání ohledně zřízení nové pracovní pozice v rámci města - IT technik, který by
vykonával IT práce i pro obě příspěvkové organizace a požaduje předložení finanční analýzy
za účelem zjištění efektivnosti vzniku nového pracovního místa.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/390/35/2016 bylo přijato.
23. Program jednání 9. veřejného zasedání ZM dne 16.3.2016
Radě města byl předložen návrh programu 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 16.3.2016 (viz příloha originálu zápisu). Program byl doplněn o další
čtyři body (rozpočtový výhled na období 2017-2021, dotační titul na pořízení hasičské
cisterny, bod ohledně pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, smluvní vztah s panem
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Blažkem) a bude zveřejněn v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.3.2016
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že byl doplněn o další čtyři body (rozpočtový výhled na
období 2017-2021, dotační titul na pořízení hasičské cisterny, bod ohledně pozemku
p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, smluvní vztah s panem Blažkem) a bude zveřejněn
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/391/35/2016 bylo přijato.
24. Žádost o umístění sídla ZO Českého svazu včelařů, Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o umístění sídla ZO Českého svazu včelařů. Rada se
žádostí zabývala a konstatovala, že už v minulosti nesouhlasila s podobnými žádostmi a
radnice musí zajišťovat agendu pro občany, kteří mají trvalý pobyt na radnici (po zrušení
trvalého pobytu v rámci správního řízení) a tak rada nechce rozšiřovat rozsah dalších
povinností pro pracovníky radnice. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o umístění sídla ZO Českého svazu včelařů z důvodů popsaných v zápise.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/392/35/2016 bylo přijato.
25. Schválení hospodářského výsledku PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov
Radě města byl předložen Přehled o hospodářském výsledku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřské škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu
zápisu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve výši 136.379,01 Kč
dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni
31.12.2015.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/393/35/2016 bylo přijato.
26. Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg
V-A Česká republika - Polsko
Radě města byla předložena výše uvedená Dohoda (viz příloha originálu zápisu), o které
informoval podrobně starosta. Jedná se o dohodu v rámci společné žádosti českých a polských
partnerů o dotaci na finanční pokrytí nákladů na kulturní a sportovní činnost zúčastněných
obcí pro dobu tří let. Rozhodnutí o přidělení dotace bude známo v červnu 2016, spoluúčast
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města je 10%. V rámci tohoto bodu předložil starosta také cenovou nabídku od RDA na
zpracování projektové žádosti. Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg VA Česká republika - Polsko (viz příloha originálu zápisu).
cenovou nabídku od Regional Development Agency Trutnov na zpracování podkladů
b)
do projektové žádosti s názvem "Východní Krkonoše a Lubawská brána žijou kulturou
a sportem" zahrnující sportovní a kulturní aktivity organizací partnerských měst
předkládaného do Programu INTERREG V - A ČR - PR 2014-2020 do prioritní osy 4.
Spolupráce institucí a komunit Obsahem činnosti bude vytvoření rozpočtu jakožto
povinné přílohy, zanesení povinných informací do MS 2014+, příprava dalších
relevantních podkladů dle požadavků Programu a zajištění překladu do polského
jazyka. Cena za zpracování bude činit 15.000,-Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/394/35/2016 bylo přijato.
27. Dotační titul na pořízení evakuačního hasičského vozu pro JSDH Svoboda aktuální informace starosty
Starosta města informoval radu o dotačním titulu Ministerstva vnitra ČR na pořízení evakuačního
hasičského vozu pro JSDH Svoboda. Dotace může dosáhnout až 50% nákladů akce v běžném
roce, maximálně však 450 tis. Kč, další dotace na pořízení vozu ve výši 300 tis. Kč je z kraje.
Informoval radu o tom, že je třeba v rámci podání žádosti předložit schválení podání žádosti
orgány města, a proto navrhl usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí, Podprogram 1".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/395/35/2016 bylo přijato.
28. Žádost o odprodej staré vyřazené lednice z DPS
Rada města schválila 25.11.2015 (RM/330/31/2015) zápis z jednání likvidační komise, podle
kterého byl vyřazen movitý majetek města s ohledem na jeho stáří, opotřebení, nefunkčnost
apod. (viz příloha originálu zápisu) bez námitek s tím, že rada pověřila paní Vlčkovou, aby
zajistila následnou fyzickou likvidaci výše uvedeného majetku. Součástí likvidace byla i stará
lednice HELKAMA z roku 1994, která je součástí zařízení DPS (byla pořízena městem).
Lednice je připravena ke svozu nebezpečného odpadu dne 5.3.2016. Nicméně o odprodej této
vyřazené lednice požádal pan Ing. Petr Kučera a nabízí za ni 500 Kč včetně DPH. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej vyřazené lednice HELKAMA z roku 1994 za 500 Kč včetně DPH panu Ing. Petru
Kučerovi (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/396/35/2016 bylo přijato.
17

29. Přidělení uvolněného bytu v DPS
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena informace ředitele DPS o uvolněném bytu č. 6 od 1.4.2016
společně s návrhem sociální pracovnice na přidělení tohoto bytu (viz příloha originálu
zápisu).
Zároveň ředitel DPS předložil radě informace o bytu pro údržbáře, který je volný a je třeba
stanovit výši nájemného pro případné budoucí obsazení. Jedná se o byt se třemi pokoji a
výměře 66,31 m2 (kuchyň, předsíň, koupelna, komora – šatna, balkon - lodžie, WC).
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou dle návrhu sociální
pracovnice, a to paní Aleně Fialové (pokud uhradí jednorázový příspěvek ve výši
10.000 Kč ve lhůtě dle platných Pravidel). Pokud žadatelka byt odmítne nebo
nebude uhrazen ve lhůtě jednorázový příspěvek, bude byt nabídnut v pořadí dle
návrhu sociální pracovnice - paní Janě Tláskalové, panu Jaroslavu Zemanovi a dále
dle Pořadníku.
výši nájemného v bytě č. 30 v Domě s pečovatelskou službou (vyčleněn pro
údržbáře) pro případný budoucí nájemní vztah, a to ve výši 75,-Kč/1 m2.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/397/35/2016 bylo přijato.
30. Územní plán města – změna č. 3
Tajemnice předložila radě k projednání záležitost kolem změny č. 3 Územního plánu města.
Opatřením orgánů města č. 2/2014 byla stanovena lhůta pro přijímání návrhů do 31.12.2015
(nejprve do 31.12.2014, prodlouženo do 30.6.2015 a poté do 31.12.2015). Stav žadatelů se
stále nezměnil, a proto tajemnice požádala radu o stanovisko ve věci dalšího postupu. Rada
hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poslední prodloužení Opatření orgánů města č. 2/2014 - Pravidla pro přijímání návrhů na
pořízení změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou, a to do 30.6.2016 s tím, že
v nejbližším vydání novin Svoboda forum bude občanům vysvětlena celá problematika.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/398/35/2016 bylo přijato.
31. Vyhodnocení nabídek na zpracování technické pomoci v rámci podání žádosti o
dotaci z programu IROP - 18. výzva "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy"
Starosta předložil radě vyhodnocení nabídek na technickou pomoc v rámci podání žádosti o
dotaci v rámci výše uvedeného programu (viz příloha originálu zápisu). Byly podány dvě
nabídky:
- DiK Janák s.r.o.
95.106 Kč včetně DPH
- Ing. David Pauzar
98.000 Kč (není plátce DPH)
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od společnosti DiK Janák, s.r.o na základě vyhodnocení podaných cenových
nabídek na technickou pomoc v rámci podání žádosti o dotaci v rámci programu IROP - 18.
výzva "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodoporavy" (viz příloha originálu zápisu) ve výši
95.106 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/399/35/2016 bylo přijato.
32. Kontrola plnění usnesení rady + kontrola a aktualizace dokumentu "Akce
investičního charakteru v roce 2016 - plán harmonogramu a stav plnění"
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.
Dále byl radě předložen dokument "Akce investičního charakteru v roce 2016 - plán
harmonogramu a stav plnění (viz příloha originálu zápisu) s aktuálními informacemi ohledně
jednotlivých akcí.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
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 a dále dokument "Akce investičního charakteru v roce
2016 - plán harmonogramu a stav plnění (viz příloha originálu zápisu) s aktuálními
informacemi ohledně jednotlivých akcí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/400/35/2016 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 24.2.2016 v 23:30 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne v úterý 8.3.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 27.2.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 35. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 24.2.2016.

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

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

19

Výpis usnesení z 35. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 24.02.2016
USNESENÍ č. RM/369/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na
služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zpracování PD
na komplexní rekonstrukci Luční ulice“ výběr zhotovitele, a to Ing. Davida Pauzara,
IČ 71247815, který nabídl nejnižší cenu ve výši 89.000,-Kč (uchazeč není plátce
DPH, takže se jedná o cenu konečnou).
odkládá
b)
projednávání předloženého návrhu Smlouvy o dílo na předmět zakázky dle bodu a)
tohoto usnesení s tím, že do příštího jednání rady bude provedena kontrola smlouvy
včetně návrhů na její úpravy.
USNESENÍ č. RM/370/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava dlažby u
dětského hřiště na Rýchorském sídlišti“ výběr zhotovitele, a to Milana Bouze , IČ 48626252,
který nabídl nejnižší cenu ve výši 58.586,-Kč (uchazeč není plátce DPH, takže se jedná o
cenu konečnou) a pověřuje starostou podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/371/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava cesty mezi
schody ke křížku dolů k chodníku na Sluneční stráni" výběr zhotovitele, a to Milana Bouze,
IČ 48626252, který nabídl nejnižší cenu ve výši 74.149,-Kč (uchazeč není plátce DPH, takže
se jedná o cenu konečnou) a pověřuje starostou podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/372/35/2016
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 dodávku s názvem „Výměna výtahu v objektu Dům s
pečovatelskou službou 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 „Výměna výtahu v objektu
Dům s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to
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společnost LIFTMONT CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk,
IČ 268 45 687, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 649.000,-Kč (s DPH
746.350,-Kč) s tím, že návrh smlouvy s vybraným uchazečem bude předložen radě ke
schválení na dalším jednání rady (viz zápis).
doporučuje
c)
Zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 1/2016 nařízení
odvodu ve výši 746.350,-Kč příspěvkové organizaci z fondu příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou do rozpočtu zřizovatele za účelem
financování výše uvedené veřejné zakázky "Výměna výtahu v objektu Dům s
pečovatelskou službou".
USNESENÍ č. RM/373/35/2016
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 s názvem „Oprava hřbitovní zdi
včetně márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ (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 hřbitovní zdi včetně
márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ výběr zhotovitele, a to společnost MM
Hallinto s.r.o., se sídlem Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, Náchod,
PSČ 547 01, IČ 288 20 266, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši
1.283.999,30 Kč (s DPH 1.553.639,15 Kč) a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/374/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo
režim zákona (II. kategorie do 100 tis. Kč bez DPH dle Směrnice města o zadávání VZ
malého rozsahu č.j. SVO/553/2014) na fotografické práce pro publikaci o historii Svobody
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) nejvýhodnější nabídku, a to od pana Pavla Křivky
(nepodnikající subjekt, tudíž neplátce DPH), Pietteho náměstí 74, 542 24 Svoboda nad Úpou s
tím, že návrh smluvního vztahu s vybraným uchazečem připraví do příštího jednání rady Mgr.
Týfa.
USNESENÍ č. RM/375/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby "Regenerace zeleně
v intravilánu města Svoboda nad Úpou“ a závazný návrh Smlouvy o dílo, který je
přílohou této Výzvy (viz přílohy originálu zápisu) s předpokládanou hodnotou
zakázky ve výši 390.620,80 bez DPH. Na tuto akci město získalo dotaci z OP Životní
prostředí - Program Podpory sídelní zeleně, jejímž poskytovatelem je Státní fond
životního prostředí ČR, a to ve výši 378.121 Kč.
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b)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340. 542 24 Svoboda nad
Úpou,
- RSU s.r.o., IČ 274 90 670, se sídlem Voletinská 252, 541 03 Trutnov 3,
- Zahrada a park s.r.o., IČ 275 39 687, se sídlem 503 12 Všestary 1.

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 21.3.2016 v 15,00 hodin
u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Chmelař
Jaroslav – člen Rady města,
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
USNESENÍ č. RM/376/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s
názvem "Redesign webu města www.musvoboda.cz" (viz příloha originálu zápisu).
b)
výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- wpj s.r.o., IČ 288 60 608, se sídlem Fügnerova 1288, 543 01 Vrchlabí,
- AQ-web, s.r.o., IČ 264 46 561, se sídlem Novákových 874/29, 180 00 Praha 8,
- eXtra Design s.r.o., IČ 015 37 385, se sídlem Rujanská 588/3, 149 00 Praha 4,
- Bc. Tomáš Horák, IČ 740 02 171, se sídlem Starý Rokytník 36, 541 01 Trutnov,
- Mgr. Marek Nývlt, IČ 698 90 439, se sídlem Náchodská 345, 541 03 Trutnov 3.
USNESENÍ č. RM/377/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě závěrů z posledních mostních prohlídek u všech mostních objektů evidovaných v
majetku města (viz přílohy originálu zápisu), aby vedení města poptalo u projektantů
mostních konstrukcí cenové nabídky na zpracování přepočtu pro zjištění zatížitelnosti, resp.
únosnosti mostních objektů v majetku města tam, kde to závěry mostních prohlídek v roce
2012 navrhují (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/378/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informace ředitele DPS Ing. Petra Kučery ve věci diskuse o množících se stížnostech
obyvatel Domu s pečovatelskou službou zejména na jednoho z nájemníků, který
nedodržuje domovní řád tím, že ruší noční klid (v jeho bytě se scházejí návštěvy, se
kterými neustále konzumuje alkohol, v nočních hodinách obtěžují další obyvatele
domu atd.) v tom smyslu, že ředitel DPS tento stav s výše uvedeným nájemníkem řeší
již od svého nástupu do funkce, začal domluvami, které se minuly účinkem. Navštívil
tedy městského právníka a nyní společně s ním připravuje kroky vedoucí k výpovědi
nájemní smlouvy pro dotyčného nájemce, což umožňuje nový občanský zákoník již
bez přivolení soudu a bez nutnosti zajistit náhradní bydlení. Dále ředitele DPS
zkontaktuje syna výše uvedeného nájemníka a upozorní ho na chování otce a požádá
o součinnost a zároveň ho připraví na fakt, že otci s největší pravděpodobností hrozí
výpověď. Dále ředitel DPS o podrobnostech kolem této záležitosti pravidelně
informuje zřizovatele, což potvrdil starosta s tím, že o situaci v DPS samozřejmě ví a
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snaží společně s ředitelem DPS přijmout taková opatření, aby se situace zlepšila
(spolupráce se státní policií, s městskou policií, diskuse s ostatními nájemníky DPS
za účelem okamžitého telefonního kontaktu, pokud dojde porušování domovního
řádu apod.)
pověřuje
b)
starostu města, aby prověřil u vedoucí stravování obnovení poskytování polovičních
porcí seniorům v rámci poskytování služeb pečovatelské služby obědů (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/379/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby na příští jednání rady (dne 23.3.2016) pozval žadatele pana Martina Davida za
účelem projednání podmínek případného budoucího prodeje části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/380/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ve věci usnesení zastupitelstva č. ZM/93/8/2015, které se týká prodeje
části p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou a zřízení věcného břemene na tomto pozemku s
tím, že v požadované lhůtě do 31.1.2016 nebyl na účtech města evidován příjem související s
úhradou požadované zálohy ve výši 15.000 Kč, a proto rada celou záležitost postupuje
nejbližšímu jednání Zastupitelstvu města.
USNESENÍ č. RM/381/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
požadované stanovisko pořizovatele Územního plánu na základě usnesení rady č.
RM/348/33/2015 ze dne 14.1.2016 ve věci "Hospodářské stavení se zastřešením na p.p.č. 89/5
a 98/2 Svoboda nad Úpou - k.ú. Maršov II. Jedná se o koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7
zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů č.j. 16844/2016 ze
dne 8.2.2016, které vydal Městský úřad Trutnov (viz příloha originálu zápisu). Z
předloženého stanoviska vyplývá, že předložený záměr je umístěn v nezastavěném území, za
hranicí zastavěného území, ve kterém lze umísťovat stavby v případech, pokud je územně
plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Vzhledem k tomu, že záměr je umísťován dle
platného Územního plánu města Svobody nad Úpou z roku 2006 do území zahrady, louky
mimo souvislé zastavění a pro toto území není v regulativech stanoveno výslovné vyloučení,
výše uvedené koordinované stanovisko sděluje soulad s platnou územně plánovací
dokumentací, tj. s Územním plánem města Svobody nad Úpou z roku 2006.
USNESENÍ č. RM/382/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
a)
projednávání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.
IV-12-2014125/VB/1 pro stavbu s názvem "Maršov I knn p.č. 240/13 pro garáž
Ritter", kterou jsou dotčeny pozemky města p.p.č. 595, 149, 147/1 a 585, vše v k.ú.
Maršov I s tím, že požaduje doplnit do návrhu smlouvy následující podmínky:
- stavba bude realizována pouze v zelených plochách mimo komunikace a protlakem
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tak, aby ve veškerých plochách mimo komunikaci byly vysbírané kameny, bude
provedeno ozelenění dotčených ploch stavbou a dále město požaduje závěrečnou
kontrolu před kolaudací stavby a při realizaci stavby nebudou žádným způsobem
poškozeny sítě ve vlastnictví města.
pověřuje
b)
starostu, aby zajistil od stavebníka stanovisko, na základě čeho byla vybudována
vodovodní a kanalizační přípojka, které nebyly součástí stavebního povolení z roku
1999.
USNESENÍ č. RM/383/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podmínky pro budoucí uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k.ú. Maršov II (p.p.č.
281/1 o výměře 1719 m2, druh ostatní plocha, p.p.č. 43/1 o výměře 768 m2, druh zahrada,
p.p.č. 307/2 o výměře 15789 m2, druh trvalý travní porost, p.p.č. 40/6 o výměře 842 m2, druh
ostatní plocha, p.p.č. 40/1 o výměře 1214 m2, druh zahrada, p.p.č. 40/2 o výměře 406 m2,
druh ostatní plocha, p.p.č. 302 o výměře 21791 m2, druh trvalý travní porost, takto:
- podmínkou pro uzavření pachtovní smlouvy je nejprve odstranění plechové garáže na
pozemku p.p.č. 40/2 v k.ú. Maršov II včetně asanace pozemku, a to se lhůtou do 31.3.2016
(tzn., že pachtovní smlouva bude uzavřena až po odstranění zdevastované plechové garáže),
- osoby pachtýřů dle žádostí (Milan Finger, Petra Prausová, Marcus Nerz),
- pachtýř bude provádět pravidelnou údržbu všech pozemků v podobě dvojího sekání ročně,
kompletního vyřezávání náletů, pravidelné likvidace invazních rostlin,
- pachtovní smlouva bude nejprve uzavřena na 1 rok, s tím, že si město prověří plnění
podmínek pachtovní smlouvy a případné prodloužení bude mít vazbu na plnění podmínek
smlouvy,
- v pachtovní smlouvě bude použita u všech pozemků sazba dle položky 3 Ceníku nájemného
a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města, tj. 0,10 Kč / m2 / rok (jedná se celkem o
42.529 m2, tj. vypočtené roční nájemné bude činit 4.253 Kč) včetně účelu pachtu (pastva koní
a ovcí, sekání trávy, výcvik koní).
USNESENÍ č. RM/384/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem
umístění reklamní cedule.
USNESENÍ č. RM/385/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014079/VB/2
pro stavbu s názvem "Maršov knn na p.č. 163/12 zahrada Bašák, IV-12-2014079", kterou je
dotčen pozemek města p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II, na kterém vede asfaltová komunikace v
majetku města, s tím, že požaduje doplnit do návrhu smlouvy následující podmínky:
- stavebník je povinen provést zkoušku atest zhutnění zeminy a tento atest předložit městu před
zakrytím komunikace asfaltem a dále vyzvat město ke kontrole překopu 2 - 3 dny před vlastním
provedením asfaltování,
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- po dokončení prací bude pozemek protokolárně předán, přičemž stavební úřad musí dát do
podmínek územního rozhodnutí závěrečnou kontrolní prohlídku.

USNESENÍ č. RM/386/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005531/VB/10
pro stavbu s názvem "IE-12-2005531-Hertvíkovice-H.Maršov rek, VN 430,431", kterou jsou
dotčeny pozemky ve všech katastrech města (jedná se o rekonstrukci již dožitého distribučního
nadzemního vedení VN, kdy proběhne i výstavba nových podpěrných bodů dvojitého vedení) s
tím, že požaduje doplnit do návrhu smlouvy následující podmínky:
- před zahájením prací bude proveden pasport dotčených pozemků, tj. popis a fotodokumentace
stavu před zahájením prací, následně budou pozemky protokolárně předány a po dokončení prací
protokolárně převzaty,
- práce při realizaci stavby nebudou prováděny za obzvlášť mokrého počasí
- při realizaci stavby a přístupu na ni nebudou poškozovány pozemky ve vlastnictví města, a
pokud k jejich poškození dojde, provede stavebník veškerá opatření k jejich nápravě, resp. k
náhradě škod, tj. uvedení do původního stavu - pozemky budou převzaty bez vyjetých kolejí, bude
provedeno ozelenění, vysbírání kamenů apod.)
- dotčené pozemky města nebudou při realizaci stavby používány jako deponie pro skladování
stavebního materiálu.
USNESENÍ č. RM/387/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh vzorové smlouvy na zřízení věcného břemene na různé zpevněné plochy, které jsou v
majetku jiných osob a jsou umístěné na pozemcích města (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o
různé chodníčky, zámkové dlažby apod., které slouží jako přístupy a příjezdy k domům jakožto
příslušenství k těmto domům s tím, že je třeba zadat znalecký posudek (u znalce – např. pan
František Řezníček), který by obecně stanovil jednotnou cenu za jeden metr čtvereční (tj. bez
vazby na druh pozemku), když někdo bude umísťovat zpevněné plochy na pozemcích města.
Vzorová smlouva řeší také skutečnost, že pokud město bude realizovat opravu nebo údržbu nebo
demolici či bude realizovat umístění své inženýrské sítě, bude oprávněný povinen tuto činnost
povinného (tj. města) strpět a dále plně nést náklady spojené s demontáží a následnou opětnou
instalací své zpevněné plochy.
USNESENÍ č. RM/388/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Schöna, aby projednal s vlastníkem reklamního billboardu umístěného na bývalém
výměníku na Rýchorském sídlišti demontáž zařízení k 30.6.2016 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/389/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odvolává
a)
předsedu kulturní komise pana Bohuslava Krčmáře z důvodu jeho písemné
rezignace na funkci z důvodu časového zaneprázdnění k datu 29.2.2016.
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volí
b)
do funkce předsedkyně kulturní komise paní Michaelu Špetlovou od 1.3.2016.
USNESENÍ č. RM/390/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání ohledně zřízení nové pracovní pozice v rámci města - IT technik, který by
vykonával IT práce i pro obě příspěvkové organizace a požaduje předložení finanční analýzy
za účelem zjištění efektivnosti vzniku nového pracovního místa.
USNESENÍ č. RM/391/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.3.2016
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že byl doplněn o další čtyři body (rozpočtový výhled na
období 2017-2021, dotační titul na pořízení hasičské cisterny, bod ohledně pozemku
p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, smluvní vztah s panem Blažkem) a bude zveřejněn v
souladu s jednacím řádem zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/392/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o umístění sídla ZO Českého svazu včelařů z důvodů popsaných v zápise.
USNESENÍ č. RM/393/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve výši 136.379,01 Kč
dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni
31.12.2015.
USNESENÍ č. RM/394/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika - Polsko (viz příloha originálu zápisu).
b)

cenovou nabídku od Regional Development Agency Trutnov na zpracování podkladů
do projektové žádosti s názvem "Východní Krkonoše a Lubawská brána žijou
kulturou a sportem" zahrnující sportovní a kulturní aktivity organizací partnerských
měst předkládaného do Programu INTERREG V - A ČR - PR 2014-2020 do prioritní
osy 4. Spolupráce institucí a komunit Obsahem činnosti bude vytvoření rozpočtu
jakožto povinné přílohy, zanesení povinných informací do MS 2014+, příprava
dalších relevantních podkladů dle požadavků Programu a zajištění překladu do
polského jazyka. Cena za zpracování bude činit 15.000,-Kč bez DPH.
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USNESENÍ č. RM/395/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí, Podprogram 1".
USNESENÍ č. RM/396/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej vyřazené lednice HELKAMA z roku 1994 za 500 Kč včetně DPH panu Ing. Petru
Kučerovi (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/397/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou dle návrhu sociální
pracovnice, a to paní Aleně Fialové (pokud uhradí jednorázový příspěvek ve výši
10.000 Kč ve lhůtě dle platných Pravidel). Pokud žadatelka byt odmítne nebo nebude
uhrazen ve lhůtě jednorázový příspěvek, bude byt nabídnut v pořadí dle návrhu
sociální pracovnice - paní Janě Tláskalové, panu Jaroslavu Zemanovi a dále dle
Pořadníku.
b)
výši nájemného v bytě č. 30 v Domě s pečovatelskou službou (vyčleněn pro
údržbáře) pro případný budoucí nájemní vztah, a to ve výši 75,-Kč/1 m2.
USNESENÍ č. RM/398/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poslední prodloužení Opatření orgánů města č. 2/2014 - Pravidla pro přijímání návrhů na
pořízení změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou, a to do 30.6.2016 s tím, že v
nejbližším vydání novin Svoboda forum bude občanům vysvětlena celá problematika.
USNESENÍ č. RM/399/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku od společnosti DiK Janák, s.r.o na základě vyhodnocení podaných cenových
nabídek na technickou pomoc v rámci podání žádosti o dotaci v rámci programu IROP - 18.
výzva "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodoporavy" (viz příloha originálu zápisu) ve výši
95.106 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/400/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
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 a dále dokument "Akce investičního charakteru v roce
2016 - plán harmonogramu a stav plnění (viz příloha originálu zápisu) s aktuálními
informacemi ohledně jednotlivých akcí.
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