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Sp. značka: SVO/313/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 8.3.2016
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, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Poř.č. Název programu
1.

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

2.

Návrh smlouvy na výměnu výtahu v DPS

3.

Návrh smlouvy na zpracování PD na komplexní rekonstrukci Luční ulice

4.

Finanční příspěvky 2016 na sport a kulturu - návrh rozdělení pro jednání ZM

5.

Výběr administrátora žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce chodníků podél II/296" z
IROP - 18. výzva

6.

Návrh Smlouvy o dílo na technickou pomoc - Oprava chodníků podél II/296 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, Maršov I, Maršov I

1. 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 byl předložen upravený návrh 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-122014079, a to v souladu s přijatým usnesením rady č. RM/385/35/2016, které bylo přijato dne
24.2.2016. Nikdo z přítomných již neměl k návrhu smlouvy další připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh 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 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/401/36/2016 bylo přijato.
18:05 Na jednání rady se dostavil s omluvou za zpoždění Ing. Chmelař.
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2. Návrh smlouvy na výměnu výtahu v DPS
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 - Servisní smlouva na
dobu 60 měsíců od protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků a Přílohového listu k
této servisní smlouvě (viz přílohy originálu zápisu), to vše 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“, kdy na minulém jednání rady byl schválen výběr zhotovitele - společnost
LIFTMONT CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk, IČ 268 45 687. Návrhy
smluvních vztahů upravili městský právník Mgr. Huspek společně s tajemnicí MěÚ.
Nikdo z přítomných neměl připomínky k návrhu smluvních vztahů, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 - Servisní smlouva na dobu 60 měsíců od
protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků a Přílohového listu k této servisní smlouvě
(viz přílohy originálu zápisu), to vše 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“, kdy na
minulém jednání rady byl schválen výběr zhotovitele - společnost LIFTMONT CZ s.r.o., se
sídlem Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk, IČ 268 45 687.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/402/36/2016 bylo přijato.
3. Návrh smlouvy na zpracování PD na komplexní rekonstrukci Luční ulice
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru (viz příloha
originálu zápisu), a to 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“, kdy na minulém jednání rady byl schválen výběr
zhotovitele - Ing. Davida Pauzara, IČ 71247815, který nabídl nejnižší cenu ve výši 89.000,Kč). Návrhy smlouvy upravili městský právník Mgr. Huspek společně s tajemnicí MěÚ.
Nikdo z přítomných neměl připomínky k návrhu smluvních vztahů, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru (viz příloha originálu zápisu), a to 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“, kdy na minulém jednání rady byl schválen výběr zhotovitele Ing. Davida Pauzara, IČ 71247815, se sídlem Srpnová 171, 541 01 Trutnov.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/403/36/2016 bylo přijato.
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4. Finanční příspěvky 2016 na sport a kulturu - návrh rozdělení pro jednání ZM
Radě města byl předložen seznam všech žádostí o poskytnutí dotace na základě zveřejněného
dotačního programu - Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2016 č.j.
SVO/297/2016 ze dne 4.2.2016.
Rada se všemi žádostmi zabývala a připravila pro jednání zastupitelstva dne 16.3.2016 čtyři
varianty návrhu na rozdělení dotací formou vyhodnocení kritérií, která byla stanovena v
souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech ve zveřejněných dotačních programech.
Dále rada stanovila konkrétní účely použití finančních příspěvků, které budou zapracovány do
návrhů veřejnoprávních smluv - tzv. věcný obsah konkrétního účelu poskytnutí dotace pro
jednotlivé žadatele.
V rámci tohoto bodu rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
všechny žádosti o poskytnutí dotace na základě zveřejněného dotačního programu - Zásady a
pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní a kulturní aktivity v roce 2016 č.j. SVO/297/2016 ze dne 4.2.2016 a připravila pro
jednání zastupitelstva dne 16.3.2016 čtyři varianty návrhu rozdělení dotací formou
vyhodnocení kritérií, která byla stanovena v souladu s novelou zákona o rozpočtových
pravidlech ve zveřejněných dotačních programech. Dále rada stanovila konkrétní účely
použití finančních příspěvků, které budou zapracovány do návrhů veřejnoprávních smluv tzv. věcný obsah konkrétního účelu poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/404/36/2016 bylo přijato.

5. Výběr administrátora žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce chodníků podél
II/296" z IROP - 18. výzva
Starosta předložil radě vyhodnocení nabídek na administraci žádosti o dotaci v rámci 18.
výzvy IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“, projekt Rekonstrukce chodníků
podél silnice II/296, k.ú. Svoboda nad Úpou, Maršov I a Maršov II (viz příloha originálu
zápisu).
Jedná se o přípravu a podání žádosti včetně administrace projektu, studie proveditelnosti a
závěrečného vyhodnocení akce.
Dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 ze dne
6.3.2014 se jedná o veřejnou zakázku II. kategorie – dodávky a služby vyšší než 20.000,-Kč,
až do výše 100.000 Kč bez DPH (dále jen „Směrnice“). V souladu s touto Směrnicí byly
osloveny 3 dotační kanceláře (DRAG Trutnov, IČ 01558081, RDA Rychnov nad Kněžnou, IČ
70157855 a CEP Hradec Králové, IČ 27529576).
Rekapitulace nabídek:
1) DRAG Trutnov - 89.800 Kč bez DPH
2) RDA Rychnov nad Kněžnou - 175.000 Kč bez DPH
3) CEP Hradec Králové - 130.000 Kč bez DPH
Vyhodnocení nabídek bylo provedeno v souladu se Směrnicí s tím, že výdaj je kryt
schváleným rozpočtem města a jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka
společnosti DRAG Trutnov, IČ 01558081 ve výši 89.800 bez DPH, která se skládá z
následujících částí:
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- příprava a kompletace žádosti - 9.600 Kč bez DPH, bude splatné po předání žádosti,
- zpracování Studie proveditelnosti - 25.000 Kč bez DPH, bude splatné po předání žádosti,
- příprava podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, schválení příspěvku - 15.000 Kč bez
DPH, bude splatné po vydání Rozhodnutí,
- administrace realizace projektu, tj. monitorovací zprávy a ŽoP včetně závěrečných - 40.200
Kč bez DPH.
Dále byl radě předložen návrh Smlouvy o dotačním managementu projektu Rekonstrukce
chodníků podél silnice II/296 v k.ú. Svoboda nad Úpou, Maršov I a Maršov II (viz příloha
originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku společnosti DRAG, s.r.o., IČ 01558081 ve výši 89.800 Kč bez DPH na
základě předložených cenových nabídek (podrobně o vyhodnocení viz zápis) na administraci
žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce chodníků podél II/296“ z IROP – 18. výzva, návrh
Smlouvy o dotačním managementu projektu Rekonstrukce chodníků podél silnice II/296 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, Maršov I a Maršov II (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/405/36/2016 bylo přijato.
6. Návrh Smlouvy o dílo na technickou pomoc - Oprava chodníků podél II/296 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, Maršov I, Maršov I
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo na zpracování technické pomoci v rámci
podání žádosti o dotaci v rámci programu IROP - 18. výzva "Podpora bezpečnosti dopravy a
cyklodopravy" (viz příloha originálu zápisu) od společnosti DiK Janák, s.r.o na základě
vyhodnocených podaných cenových nabídek na minulém jednání rady. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo na zpracování technické pomoci v rámci podání žádosti o dotaci v
rámci programu IROP - 18. výzva "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" (viz
příloha originálu zápisu) od společnosti DiK Janák, s.r.o na základě vyhodnocených podaných
cenových nabídek na minulém jednání rady.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/406/36/2016 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 8.3.2016 v 19,25 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 23.3.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 8.3.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 23.3.2016.
…………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 08.03.2016
USNESENÍ č. RM/401/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh 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 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/402/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 - Servisní smlouva na dobu 60 měsíců od
protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků a Přílohového listu k této servisní smlouvě
(viz přílohy originálu zápisu), to vše 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“, kdy na
minulém jednání rady byl schválen výběr zhotovitele - společnost LIFTMONT CZ s.r.o., se
sídlem Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk, IČ 268 45 687.

USNESENÍ č. RM/403/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru (viz příloha originálu zápisu), a to 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“, kdy na minulém jednání rady byl schválen výběr zhotovitele - Ing.
Davida Pauzara, IČ 71247815, se sídlem Srpnová 171, 541 01 Trutnov.

USNESENÍ č. RM/404/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
všechny žádosti o poskytnutí dotace na základě zveřejněného dotačního programu - Zásady a
pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní a kulturní aktivity v roce 2016 č.j. SVO/297/2016 ze dne 4.2.2016 a připravila pro
jednání zastupitelstva dne 16.3.2016 čtyři varianty návrhu rozdělení dotací formou
vyhodnocení kritérií, která byla stanovena v souladu s novelou zákona o rozpočtových
pravidlech ve zveřejněných dotačních programech. Dále rada stanovila konkrétní účely
použití finančních příspěvků, které budou zapracovány do návrhů veřejnoprávních smluv tzv. věcný obsah konkrétního účelu poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele.
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USNESENÍ č. RM/405/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku společnosti DRAG, s.r.o., IČ 01558081 ve výši 89.800 Kč bez DPH na
základě předložených cenových nabídek (podrobně o vyhodnocení viz zápis) na administraci
žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce chodníků podél II/296“ z IROP – 18. výzva, návrh
Smlouvy o dotačním managementu projektu Rekonstrukce chodníků podél silnice II/296 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, Maršov I a Maršov II (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ č. RM/406/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo na zpracování technické pomoci v rámci podání žádosti o dotaci v
rámci programu IROP - 18. výzva "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" (viz
příloha originálu zápisu) od společnosti DiK Janák, s.r.o na základě vyhodnocených podaných
cenových nabídek na minulém jednání rady.
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