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Sp. značka: SVO/787/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 37. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.3.2016
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, Ing. Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Poř.č. Název programu
1.

Společná příprava prodeje části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účasti žadatele

2.

Návrh řešení personálního obsazení míst (úklid a výdej obědů v DPS, správce
stadionu II)

3.

Schválení hospodářského výsledku PO Dům s pečovatelskou službou za rok 2015

4.

Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Regenerace zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou"

5.

Návrh poptávkového řízení na VZ na služby s názvem "Vegetační úpravy veřejného
prostranství - Tyršova ulice"

6.

Návrh smluvního vztahu s vybraným uchazečem - fotografické práce pro publikaci o
historii Svobody

7.

Protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby "Stabilizace svahu pod č.p. 463 ve
Svobodě nad Úpou"

8.

Smlouva č. Z_S24_12_8120049994 na realizaci přeložky knn, PS pč. 71 (přeložka
kabelového vedení a 2 ks kabelové skříně u bývalého výměníku na RS)

9.

Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov I knn p.č.
240/13 pro garáž Ritter"

10.

Studie proveditelnosti na připojení zbývajících lokalit ke splaškové kanalizaci výsledek studie k projednání

11.

Příprava výstavby hasičské zbrojnice - příprava pozemků a přípojek včetně přilehlých
staveb v majetku města a dalších vlastníků

12.

Stavební parcely s existencí stavby ve vlastnictví jiného vlastníka bez právního
vztahu s městem nebo s evidovanou stavbou v KN, která ve skutečnosti neexistuje

13.

Žádost o pronájem pozemku za účelem umístění reklamní plochy na p.p.č. 123/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou
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14.

Žádost o zvětšení reklamní plochy u stávající reklamy – Státní lázně Janské Lázně na
p.p.č.885 v k.ú. Svoboda nad Úpou

15.

Žádost Kateřiny Valentové o splátkový kalendář u dluhu za vyúčtování služeb
(pronájem bytu v dome č.p. 302)

16.

Žádost o koupi části parcely p.p.č. 17/1 v k.ú. Maršov I

17.

Podnět vedoucího oddělení územního plánování MěÚ Trutnov k Pravidlům pro
přijímání návrhů na pořízení změny č.3 ÚP

18.

Žádost o schválení změn v Knihovním řádu Městské knihovny ve Svobodě nad Úpou

19.

Úprava platu ředitele PO Dům s pečovatelskou službou

20.

Žádosti o vyjádření ve věci udělení licencí veřejné linkové dopravy

1. Společná příprava prodeje části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účasti žadatele
Hosty jednání rady v rámci tohoto bodu byli pan Martin David a paní Jaroslava Davidová.
Předmětem jednání bylo projednání podmínek případného budoucího prodeje části pozemku
p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 230 m2, protože pan Martin David
uhradil požadovanou zálohu ve výši 5.000 Kč. V úvodu jednání pan Martin David upřesnil
svou žádost v tom smyslu, že žadatelem (případně budoucím kupujícím a povinným z
věcného břemene) bude on společně s otcem panem Václavem Davidem. Dále bylo jednáno o
podmínkách případného prodeje výše uvedené části pozemku, které připravila rada města
takto:
- součástí kupní smlouvy bude ujednání o věcném břemenu, respektive právo umístění a
užívání inženýrských sítí ve vlastnictví města, s právem vstupu za účelem jejich oprav, údržby
a likvidace (přesný text se doladí)
- kupující nebude oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy, které by bránily či omezovaly
odvedení povrchových vod z komunikace, tj. ze zbývající části pozemku p.p.č. 809/1
(poznámka: poslední uliční vpusť na komunikaci (tj. části stávajícího pozemku p.p.č. 809/1)
zůstane, s ohledem na uzavřené věcné břemeno, v majetku města. Důvodem je fakt, že
veškeré povrchové vody z komunikace od předmětné 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 odprodávaného pozemku. V současné době totiž
povrchová voda vtéká ve dvou uličních vpustích, které jsou umístěny na případně
odprodávané části pozemku.
- kupující uhradí - náklady spojené vyhotovením GP, znaleckého posudku, poplatkem na
vklad vlastnického práva, daní z nabytí nemovitostí. Smlouva bude obsahovat zvláštní
ustanovení o částce, kterou kupující bude povinen uhradit jako náklad na zhotovení nového
chodníku na zbývající části pozemku p.p.č. 809/1 (tj. propojení nového konce komunikace s
ul. Úpská, konstrukci dimenzovat na mechanizaci pro zimní údržbu.
- součástí prodeje části pozemku nebude čedičová dlažba a 4 ks kovové sloupky s řetízkem –
kupující provede šetrnou demontáž a předá ji městu nebo zůstane součástí pozemku a tato
dlažba bude zahrnuta do kupní ceny v rámci znaleckého posudku (toto je k dořešení),
- kupní smlouvu uzavřít až po vydání příslušného povolení stavebního úřadu opravňujícího k
výstavbě chodníku,
- podání návrhu na vklad až po uhrazení kupní ceny a všech dalších nákladů spojených s
uzavřením kupní smlouvy – jinak odstoupení od smlouvy + smluvní pokuta.
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Postupně byly výše uvedené podmínky s žadateli projednány s tím, že došlo k vzájemné
dohodě a odsouhlasení těchto podmínek. Ve věci čedičové dlažby bylo s žadateli dohodnuto,
že si ji odkoupí a tudíž bude součástí znaleckého posudku. Bylo dojednáno, že tento vzájemně
odsouhlasený návrh rada postoupí na nejbližší červnové jednání zastupitelstva k projednání.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodat část pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca
230 m2 s následujícími podmínkami, které byly projednány s žadatelem a vzájemně
odsouhlaseny v rámci jednání rady dne 23.3.2016:
- součástí kupní smlouvy bude ujednání o věcném břemenu, respektive právo umístění a
užívání inženýrských sítí ve vlastnictví města, s právem vstupu za účelem jejich oprav, údržby
a likvidace (přesný text se doladí)
- kupující nebude oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy, které by bránily či omezovaly
odvedení povrchových vod z komunikace, tj. ze zbývající části pozemku p.p.č. 809/1
(poznámka: poslední uliční vpusť na komunikaci (tj. části stávajícího pozemku p.p.č. 809/1)
zůstane, s ohledem na uzavřené věcné břemeno, v majetku města. Důvodem je fakt, že
veškeré povrchové vody z komunikace od předmětné 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 odprodávaného pozemku. V současné době totiž
povrchová voda vtéká ve dvou uličních vpustích, které jsou umístěny na případně
odprodávané části pozemku.
- kupující uhradí - náklady spojené vyhotovením GP, znaleckého posudku, poplatkem na
vklad vlastnického práva, daní z nabytí nemovitostí. Smlouva bude obsahovat zvláštní
ustanovení o částce, kterou kupující bude povinen uhradit jako náklad na zhotovení nového
chodníku na zbývající části pozemku p.p.č. 809/1 (tj. propojení nového konce komunikace s
ul. Úpská, konstrukci dimenzovat na mechanizaci pro zimní údržbu.
- součástí prodeje části pozemku bude čedičová dlažba a 4 ks kovové sloupky s řetízkem a
tato dlažba bude zahrnuta do kupní ceny v rámci znaleckého posudku,
- kupní smlouvu uzavřít až po vydání příslušného povolení stavebního úřadu opravňujícího k
výstavbě chodníku,
- podání návrhu na vklad až po uhrazení kupní ceny a všech dalších nákladů spojených s
uzavřením kupní smlouvy – jinak odstoupení od smlouvy + smluvní pokuta.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/407/37/2016 bylo přijato.
2. Návrh řešení personálního obsazení míst (úklid a výdej obědů v DPS, správce
stadionu II)
Hosty jednání rady v rámci tohoto bodu byli Mgr. Hainiš (ředitel školy), Ing. Kučera (ředitele
DPS), paní Salačová (vedoucí školní jídelny) a pan Stránský (správce stadionu).
Dne 29.2.2016 proběhla na radnici schůzka starosty a tajemnice společně se výše uvedenými
za účelem projednání možností dalšího obsazení, resp. zajištění dvou pracovních míst od
1.5.2016, která jsou v současnosti obsazena pracovníky veřejně prospěšných prací:
-pomocník správce stadionu (nyní p. Vovkanych v rámci VPP)
-úklid v DPS a ve školní kuchyni + výdej obědů v DPS (nyní pí Chrástecká v rámci VPP)
Na podzim 2015 rada sice schválila vznik dvou společensky účelných pracovních míst (dále
jen SÚPM") v rámci nového projektu ve spolupráci s Úřadem práce, ale podmínky pro
obsazení těchto dvou míst se od podzimu ze strany ÚP výrazně zpřísnily a převod výše
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uvedených dvou pracovníků na SÚPM ihned od 1.5.2016 již není možný (museli by být
minimálně 3 měsíce opět v evidenci ÚP, není zaručena jistota, že poté by mohli být umístěni
na SÚPM, protože mezitím je může ÚP zaměstnat jinde).
Ze schůzky dne 29.2.2016 jednoznačně vyplynulo, že není možné dlouhodobě zajistit tyto
práce bez náhrady. Ředitel DPS navrhl, že zkusí vypsat VŘ na obsazení místa údržbáře +
uklízečky včetně výdeje obědů (ideálně pro manželský pár, kterému nabídne i byt v DPS).
Toto výběrové řízení bylo vypsáno s podáváním přihlášek do 18.3.2016 a ředitel DPS
seznámil přítomné s výsledkem - několik přihlášek obdržel, ale vhodný manželský pár se
nenašel.
Tajemnice seznámila přítomné, že se možná rýsuje v rámci nového projektu VPP od 1.5.2016
možnost zajistit úklid v DPS (ale zatím pouze na půl roku do 31.10.2016). Stále není dořešeno
vydávání obědů v DPS.
Dalším problémem je další fungování městského sportovního areálu, jehož součástí se stala i
sportovní hala. Poslední rok zde byl umístěn výše uvedený pracovník v rámci VPP, kterému
však vyprší pracovní smlouva na dobu určitou do 30.4.2016 a další chod areálu s jedním
pracovníkem (správce stadionu p. Stránský) je dlouhodobě neudržitelná, pokud chce město
provozovat sportovní halu ale i celý areál po celý den včetně sobot a nedělí.
Na základě výše uvedených informací byla vedena společná diskuse, jak zajistit výše uvedené
činnosti co možná nejefektivněji ve vazbě na mzdové náklady. Byly navrhovány různé
kombinace řešení, až rada dospěla k závěrečným návrhům usnesení, o kterých bylo
hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zajištění úklidu v Domě s pečovatelskou službou pomocí pracovníků veřejně
prospěšných služeb v rámci nového projektu od 1.5.2016 (pokusí se zajistit
tajemnice MěÚ, pokud budou schváleni vhodní uchazeči).
b)
zřízení nového pracovního místa od 1.5.2016 na zajištění činností jako pomocník
správce stadionu s pracovním úvazkem 0,7 a zajištění činnosti výdeje obědů v
Domě s pečovatelskou službou s pracovním úvazkem 0,3 s tím, že rada pověřuje
tajemnici, aby rozhodla po dohodě s řediteli obou příspěvkových organizací, zda se
bude jednat o zaměstnance města s oběma pracovními úvazky nebo zda pracovní
úvazky budou rozděleny mezi dva právní subjekty (tj. město a jednu z
příspěvkových organizací). Takto vytvořené pracovní místo bude nabídnuto
současnému pracovníkovi veřejně prospěšných prací, který pracuje jako pomocník
správce stadionu v rámci VPP a tajemnice zpracuje do nejbližšího návrhu
rozpočtového opatření navýšení mzdových prostředků na toto pracovní místo.
bere na vědomí
c)
informaci ředitele DPS o tom, že zmapoval mezi klienty pečovatelské služby zájem
o poloviční porce a zjistil, že o tyto poloviční porce není zájem.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 1
Mgr. Hynek

USNESENÍ č. RM/408/37/2016 bylo přijato.
3. Schválení hospodářského výsledku PO Dům s pečovatelskou službou za rok 2015
Radě města byl předložen ředitelem DPS návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2015 společně s podrobnou tabulkou hospodaření za jednotlivé úseky
činnosti příspěvkové organizace (viz přílohy originálu zápisu).
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Dále bylo radě předloženo Vyúčtování nákladů DPS na úseku pečovatelské služby za rok
2015 s vazbou na přepočet dotace pro rok 2016 dle aktuálního počtu hodin poskytnuté
pečovatelské služby za rok 2015 (viz příloha originálu zápisu). K tomuto vyúčtování, resp. k
jeho zpracování v úvodu roku 2016 se zavázalo vedení města ústně formou gentlemanské
dohody v rámci projednávání nových smluvních vztahů na jednotlivých zastupitelstvech obcí
se zúčastněnými obcemi v rámci poskytování pečovatelské služby v obcích Janské Lázně,
Horní Maršov a Mladé Buky. Z vyúčtování vyplývá možnost úpravy výše dotací, které jsou
smluvně sjednány pro rok 2016 a které by bylo možné dodatkem ke smlouvám upravit dle
skutečnosti roku 2015 po společném projednání se všemi zúčastněnými obcemi, kdy musí
však dojít k jednomyslné shodě.
Bylo krátce diskutováno nad předloženými dokumenty a následně byly přijata následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 228.580,48
Kč dle návrhu ředitele DPS v příloze originálu zápisu a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
sestavenou ke dni 31.12.2015.
bere na vědomí
b)
Vyúčtování nákladů DPS na úseku pečovatelské služby za rok 2015 s vazbou na
přepočet dotace pro rok 2016 dle aktuálního počtu hodin poskytnuté pečovatelské
služby za rok 2015 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada pověřuje starostu a
ředitele DPS, aby pozvali starosty všech zúčastněných obcí za účelem projednání
tohoto dokumentu (podrobně viz zápis).
pověřuje
c)
ředitele DPS, aby předložil radě města finanční hospodaření příspěvkové
organizace za první čtvrtletí roku 2016, a to do 30.4.2016.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/409/37/2016 bylo přijato.

4. Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Regenerace zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Regenerace zeleně v
intravilánu města Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu), který zpracovala
hodnotící komise dne 21.3.2016. Členové hodnotící komise a tajemnice MěÚ informovali
zbývající členy rady o komunikaci s projektovým manažerem ze SFŽP ČR ohledně důvodů
vyloučených uchazečů, které jsou v zápise popsány s tím, že projektový manažer telefonicky
potvrdil tajemnici MěÚ správný postup hodnotící komise, nicméně konečné rozhodnutí o
výběru uchazeče je na rozhodnutí rady. Bylo krátce diskutováno a poté bylo hlasováno o
návrhu hodnotící komise takto:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Regenerace zeleně v intravilánu
města Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu), který zpracovala hodnotící
komise dne 21.3.2016 bez námitek.
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na
služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Regenerace
zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost
OK GARDEN s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1233/21, Praha 4, PSČ 142 00, IČ 275
71 297, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 247.968,96 Kč (s DPH
300.042,44 Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/410/37/2016 bylo přijato.
5. Návrh poptávkového řízení na VZ na služby s názvem "Vegetační úpravy veřejného
prostranství - Tyršova ulice"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby s názvem "Vegetační úpravy veřejného prostranství - Tyršova ulice“ a
závazný návrh Smlouvy o dílo, který je přílohou této Výzvy (viz přílohy originálu zápisu). Na
tuto akci město obdrželo Rozhodnutí o získání dotace ve výši 363.509 Kč (80% uznatelných
nákladů). V návrhu Výzvy byly upraveny požadavky na kvalifikaci uchazečů (viz úprava v
příloze). V rámci tohoto bodu rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s
názvem "Vegetační úpravy veřejného prostranství - Tyršova ulice“ a závazný návrh
Smlouvy o dílo, který je přílohou této Výzvy (viz přílohy originálu zápisu), kdy na
tuto akci město obdrželo Rozhodnutí o získání dotace ze SFŽP ČR ve výši 363.509
Kč (80% uznatelných nákladů) s tím že v návrhu Výzvy byly upraveny požadavky
na kvalifikaci uchazečů (viz úprava v příloze originálu zápisu).
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,
- OK GARDEN s.r.o., IČ 275 71 297, se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00
Praha 4 - Krč.
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 11.4.2016 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/411/37/2016 bylo přijato.
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6. Návrh smluvního vztahu s vybraným uchazečem - fotografické práce pro publikaci
o historii Svobody
Radě města byl předložen návrh smluvního vztahu s panem Pavlem Křivkou s vybraným
uchazečem na fotografické práce pro publikaci o historii Svobody nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu). Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh smluvního vztahu s panem Pavlem Křivkou s vybraným uchazečem na fotografické
práce pro publikaci o historii Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/412/37/2016 bylo přijato.
7. Protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby "Stabilizace svahu pod č.p. 463 ve
Svobodě nad Úpou"
Radě města bylo předloženo písemné vyhotovení Protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky
stavby "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
Členové rady diskutovali nad právními aspekty dalšího postupu města v dané věci a shodli se
na následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
písemné vyhotovení Protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby "Stabilizace
svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
b)
starostu města, aby se spojil s městským právníkem za účelem zpracování dalšího
právního postupu či rozboru ve věci stavby "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve
Svobodě nad Úpou" s termínem zpracování do 30.4.2016.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/413/37/2016 bylo přijato.
8. Smlouva č. Z_S24_12_8120049994 na realizaci přeložky knn, PS pč. 71 (přeložka
kabelového vedení a 2 ks kabelové skříně u bývalého výměníku na RS)
V souladu se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č. EP-12-2002732/VB1 ze dne 15.1.2016 byl radě předložen návrh
Smlouvy č. Z_S24_12_8120049994 na realizaci přeložky knn, PS pč. 71 (přeložka
kabelového vedení a 2 ks kabelové skříně u bývalého výměníku na Rýchorském sídlišti). Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. Z_S24_12_8120049994 na realizaci přeložky knn, PS pč. 71 (přeložka
kabelového vedení a 2 ks kabelové skříně u bývalého výměníku na Rýchorském sídlišti).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/414/37/2016 bylo přijato.
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9. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov I knn p.č.
240/13 pro garáž Ritter"
Radě města byl předložen upravený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na
stavbu: Maršov I knn p.č. 240/13 pro garáž Ritter" v souladu s usnesením rady č.
RM/382/35/2016 ze dne 24.2.2016. Rada hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
upravený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov I knn p.č.
240/13 pro garáž Ritter" v souladu s usnesením rady č. RM/382/35/2016 ze dne 24.2.2016.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/415/37/2016 bylo přijato.

10. Studie proveditelnosti na připojení zbývajících lokalit ke splaškové kanalizaci výsledek studie k projednání
Stavební technik města předložil radě výtah z výše uvedené Studie proveditelnosti, kterou
město obdrželo od VAK a.s. s tím, že VAK požaduje vyjádření, které lokality připojit a jaké
varianty použít. Ing. Jiránek navrhl, že si studii vezme na prostudování a do příští rady
připraví návrh pro radu. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Ing. Jiránka, aby do příštího jednání rady připravil pro radu návrh na výběr lokalit a variant ze
Studie proveditelnosti na připojení zbývajících lokalit ke splaškové kanalizaci.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/416/37/2016 bylo přijato.

11. Příprava výstavby hasičské zbrojnice - příprava pozemků a přípojek včetně
přilehlých staveb v majetku města a dalších vlastníků
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně připravované výstavby hasičské zbrojnice na
parcelách p.p.č 52/3, 52/1 a 900, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. V rámci diskuse nad přípravou lokality
pro výstavbu byla následně přijata tato usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a)
Nájemní smlouvu ze dne 1.10.2011 na nájem pozemku p.p.č. 900 a část pozemku
p.p.č. 52/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a pověřuje Mgr. Schöna a starostu, aby
projednali výpověď se současným nájemcem tak, aby pozemky nebyly zatíženy
nájemním vztahem k 1.7.2016.
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schvaluje
b)
zadání zpracování projektu na odstranění stavby garáže na st.p.č. 62/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, která je v majetku města tak, aby projekt šetrně vyřešil stavební
oddělení společné střechy a zdi s objektem na st.p.č. 62/1 a město mohlo následně
požádat stavební úřad o rozhodnutí o odstranění stavby a vlastní realizaci optimálně
spojit s případnou vlastní výstavbou hasičské zbrojnice.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/417/37/2016 bylo přijato.
12. Stavební parcely s existencí stavby ve vlastnictví jiného vlastníka bez právního
vztahu s městem nebo s evidovanou stavbou v KN, která ve skutečnosti neexistuje
Radě města byly předloženy výpisy z KN společně s fotodokumentací ohledně některých
stavebních pozemků na LV města, kdy jsou zde evidovány stavby, které mají jiného vlastníka
a město nedoložilo majetkoprávní smluvní vztah, protože prostě neexistuje. U některých
stavebních parcel se zase jedná o stavbu evidovanou v KN, ale ve skutečnosti neexistuje. Na
tento nesoulad upozornily město auditu, který byl proveden v březnu kontrolu hospodaření
města za rok 2015 pracovnicemi KÚ Královéhradeckého kraje.
Jedná se o stavební parcely:
k.ú. Svoboda nad Úpou: -337, -458, -533, -602
k.ú. Maršov I: -188
k.ú. Maršov II: -84, -112
Rada se jednotlivými parcelami zabývala a rozhodla o následujícím postupu formou usnesení
pro jednotlivé parcely takto:
Rada města Svobody nad Úpou
stanovuje
a)
postup u st.p.č. 337 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku města - jedná se o pozemek
o výměře 5 m2 u DPS při vstupu na stadion, na kterém je v KN vedena stavba bez
čp/če, která ve skutečnosti neexistuje. Zde město požádá stavební úřad, aby
prohlásil, že stavba neexistuje na této parcele a na základě tohoto dokumentu
provede KN výmaz stavby a přesun stavební parcely mezi pozemkové parcely.
b)

c)

postup u st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku města - jedná se o pozemek
o výměře 47 m2, na kterém je umístěna garáž, kterou využívá pan Jaroslav Vít bez
smluvního vztahu s městem. Budova garáže není zapsána na LV, to znamená, že
vlastník garáže musí nejprve prokázat vlastnictví. Pokud garáž v minulosti koupil
otec pana Víta a nebyla předmětem dědického řízení (což určitě nebyla, protože
jinak by byla zapsána na LV pana Víta), je třeba postupovat následovně:
- nejprve si pronajmout okolní pozemek p.p.č 28/1 od Státní pozemkového úřadu
- vlastník garáže musí udělat kompletní projektovou dokumentaci na garáž, kterou
předloží stavebnímu úřadu včetně zajištění přístupu (nájemní vztah s SPÚ) a
doložení souhlasu vlastníka pozemku (nájemní vztah s městem na st.p.č 458), poté
vlastník garáže získá stavební povolení, následně může dodatečně zkolaudovat (což
je titul pro zapsání stavby do KN) a poté by mohl požádat město o odprodej parcely
pod garáží a poté i SPÚ o prodej okolního pozemku p.p.č 28/1 jako funkčního
celku.
Druhou možností je si pozemek pod garáží pouze pronajmout od města, a proto
rada schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku st.p.č 458 v k.ú. Svoboda nad
Úpou.
postup u st.p.č. 533 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku města - jedná se o pozemek
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d)

e)

f)

g)

o výměře 4 m2 v Horské ulici v zahradě manželů Adamcových, na kterém je v KN
vedena stavba bez čp/če, která ve skutečnosti stavbou není. Jedná se o trafostanici.
Zde město požádá stavební úřad, aby prohlásil, že stavba neexistuje na této parcele
a na základě tohoto dokumentu provede KN výmaz stavby a přesun stavební
parcely mezi pozemkové parcely.
postup u st.p.č. 602 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku města - jedná se o pozemek
o výměře 63 m2 u autobusového nádraží, na kterém je v KN vedena stavba bez
čp/če ve vlastnictví ČEZ Teplárenská, a.s. Rada schválila zveřejnění záměru
pronájmu i prodeje této parcely s tím, že vedení město vstoupí do jednání s
vlastníkem stavby za účelem sjednání smluvního vztahu.
postup u st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I v majetku města - jedná se o pozemek o výměře
60 m2 na Rýchorském sídlišti u čp. 116, na kterém je v KN vedena stavba bez čp/če
ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu i
prodeje této parcely s tím, že vedení město vstoupí do jednání s vlastníkem stavby
za účelem sjednání smluvního vztahu.
postup u st.p.č. 84 v k.ú. Maršov I v majetku města - jedná se o pozemek o výměře
20 m2 podél hlavní silnice vedle hospody u Karla IV., na kterém je v KN vedena
stavba bez čp/če ve vlastnictví Vodovody a kanalizace, a.s. Rada schválila
zveřejnění záměru pronájmu i prodeje této parcely s tím, že vedení město vstoupí
do jednání s vlastníkem stavby za účelem sjednání smluvního vztahu.
postup u st.p.č. 112 v k.ú. Maršov II v majetku města - jedná se o pozemek o
výměře 10 m2 u lesa za bývalou Technometrou, na kterém je v KN vedena stavba
bez čp/če ve vlastnictví Vodovody a kanalizace, a.s. Rada schválila zveřejnění
záměru pronájmu i prodeje této parcely s tím, že vedení město vstoupí do jednání s
vlastníkem stavby za účelem sjednání smluvního vztahu.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/418/37/2016 bylo přijato.
13. Žádost o pronájem pozemku za účelem umístění reklamní plochy na p.p.č. 123/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost společnosti GAST-PRO s.r.o. o pronájem části pozemku
p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění reklamní cedule o velikosti 300 x
150 cm. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění reklamní
cedule o velikosti 300 x 150 cm.společnosti GAST-PRO s.r.o. dle zákresu v příloze originálu
zápisu s následujícími podmínkami:
Nájemní smlouva bude platná dnem podpisu s odloženou účinností (pokud nenabude
účinnosti do 31.12.2016, pozbude platnosti), která bude vázáná na doručení příslušného
souhlasu stavebního úřadu s umístěním reklamní cedule, který musí být vydán nejpozději do
30.12.2016. Další podmínky nájmu - 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou s 3M výpovědní
lhůtou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/419/37/2016 bylo přijato.
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14. Žádost o zvětšení reklamní plochy u stávající reklamy – Státní lázně Janské Lázně
na p.p.č.885 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost Státních léčebných lázní Janské Lázně s.p. o zvětšení
reklamní plochy u stávající reklamní cedule na p.p.č. 885 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Mgr.
Schön informoval radu, že tato reklama je vedena v režimu záboru veřejného prostranství. Po
kratší diskusi nad touto problematikou bylo dohodnuto, že se postupně všechny zbývající
reklamní plochy vedené v režimu záboru veřejného prostranství převedou pod nájemní vztah.
Ve věci žádosti výše uvedeného subjektu bylo přijato následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 885 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem umístění reklamní cedule.
zvětšení reklamní plochy dle žádosti Státních léčebných lázní Janské Lázně s.p.
pouze za podmínky smluvního přechodu pod nájemní vztah s tím, že po uplynutí
lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu platí stejné podmínky budoucího nájemního
vztahu jako v předchozím usnesení v rámci bodu 13 tohoto jednání rady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/420/37/2016 bylo přijato.
15. Žádost Kateřiny Valentové o splátkový kalendář u dluhu za vyúčtování služeb
(pronájem bytu v dome č.p. 302)
Radě města byla předložena žádost paní Kateřiny Valentové o schválení splátkového
kalendáře na dluh ve výši 3.150 Kč z vyúčtování služeb a energií pro bytovou jednotku 302/1
v bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost paní Kateřiny Valentové o schválení splátkového kalendáře na dluh ve výši 3.150 Kč z
vyúčtování služeb a energií pro bytovou jednotku 302/1 v bytovém domě čp. 302 na Sluneční
stráni, a to ve 3 splátkách (2 x 1.000 Kč + 1 x 1.150 Kč).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/421/37/2016 bylo přijato.
16. Žádost o koupi části parcely p.p.č. 17/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana Vasyla Vasylynetse a pana Vasyla Hlyanenka o
prodej části pozemku p.p.č. 17/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Maršov I za účelem výstavby
dvou garáží. Zákres umístění garáží je vyznačen v pozemkovém snímku, který je přílohou
žádosti. Rada se žádostí zabývala a nesouhlasí s umístěním dvou garáží uprostřed prostoru
mezi dvěma bloky řadových garáží a nabídne žadatelům část stejného pozemku, která ale
bezprostředně bude navazovat na řadové garáže (zakončeno garáží na st.p.č. 298 v k.ú.
Maršov I), přičemž musí doložit souhlas vlastníka garáže na st.p.č. 298. Bylo hlasováno o
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Vasyla Vasylynetse a pana Vasyla Hlyanenka o prodej části pozemku p.p.č. 17/1
o výměře cca 50 m2 v k.ú. Maršov I za účelem výstavby dvou garáží dle zákresu v příloze
žádosti. Rada nesouhlasí s umístěním dvou garáží uprostřed prostoru mezi dvěma bloky
řadových garáží a nabízí žadatelům část stejného pozemku, která ale bezprostředně navazuje
na řadové garáže (zakončeno garáží na st.p.č. 298 v k.ú. Maršov I), přičemž žadatelé budou
povinni vybudovat přeložku cesty a doložit souhlas vlastníka garáže na st.p.č. 298 (pokud
využijí nabídku města na změnu umístění garáží).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/422/37/2016 bylo přijato.

17. Podnět vedoucího oddělení územního plánování MěÚ Trutnov k Pravidlům pro
přijímání návrhů na pořízení změny č.3 ÚP
Radě města byl předložen podnět Bc. Marka Hlízy - vedoucího oddělení územního plánování
MěÚ Trutnov v návaznosti na zveřejněná Pravidla pro přijímání návrhů na pořízení změny č.
3 Územního plánu města Svobody nad Úpou. Pan Hlíza upozorňuje město na možný rozpor
Čl. 3 odst. I. s výkladem ustanovení § 45 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dle ustanovení § 45 odst. 4) lze podmínit
pořízení změny územního plánu "..částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování,
na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem". V
Čl. 3 odst. I. výše uvedených pravidel je však uvedeno, že při podání žádosti bude účtována
žadateli jednak paušální částku 5.000,- Kč a dále částka 5,- Kč za m2 plochy požadované
změny využití. Tyto položky však nikterak nesouvisí s náklady na zpracování nebo na
mapové podklady, které lze po žadateli požadovat. Pan Hlíza tedy doporučil městu výše
uvedené ustanovení v pravidlech upravit, aby se město vyvarovalo případným možným
soudním sporům s žadateli.
Mgr. Hynek konstatoval, že si sjedná s Bc. Hlízou schůzku a projedná s ním výše uvedené.
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Hynka, aby projednal s Bc. Markem Hlízou - vedoucím oddělení územního plánování
MěÚ Trutnov jeho podnět ohledně zveřejněných Pravidel pro přijímání návrhů na pořízení
změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/423/37/2016 bylo přijato.

18. Žádost o schválení změn v Knihovním řádu Městské knihovny ve Svobodě nad
Úpou
Knihovnice požádala radu města o schválení změn v Knihovním řádu Městské knihovny ve
Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
veškeré změny v Knihovním řádu Městské knihovny ve Svobodě nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu) dle návrhu knihovnice.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/424/37/2016 bylo přijato.
19. Úprava platu ředitele PO Dům s pečovatelskou službou
Radě města byl předložen návrh na úpravu platového výměru ředitele DPS po třech měsících,
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing. Petra Kučery s účinností od 1.4.2016 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že příplatek za vedení ve výši 20% zůstává zachován a osobní
příplatek se stanovuje ve výši 10%.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/425/37/2016 bylo přijato.
20. Žádosti o vyjádření ve věci udělení licencí veřejné linkové dopravy
Radě města byly předloženy žádosti o vydání stanovisek ve věci udělení licencí k
provozování autobusové dopravy. Ing. Jiránek reagoval, že bude proti jen proto, že i nadále
požaduje po všech autobusových dopravcích, aby městu přispívali na provoz mobilní toalety
umístěné na autobusovém nádraží. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádostem o udělení
licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce na linky:
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 252 Pec pod Sněžkou - Trutnov Hostinné - Jičín - Ml. Boleslav -/Poděbrady - Praha
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 280 Pec pod Sněžkou - Trutnov - Dvůr
Králové n.L. - Hradec Králové - Pardubice
Hlasování:
pro – 4
proti – 1
zdržel se – 0
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. RM/426/37/2016 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 23.3.2016 v 21,30 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 13.4.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 24.3.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 37. 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 37. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.03.2016
USNESENÍ č. RM/407/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodat část pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca
230 m2 s následujícími podmínkami, které byly projednány s žadatelem a vzájemně
odsouhlaseny v rámci jednání rady dne 23.3.2016:
- součástí kupní smlouvy bude ujednání o věcném břemenu, respektive právo umístění a
užívání inženýrských sítí ve vlastnictví města, s právem vstupu za účelem jejich oprav, údržby
a likvidace (přesný text se doladí)
- kupující nebude oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy, které by bránily či omezovaly
odvedení povrchových vod z komunikace, tj. ze zbývající části pozemku p.p.č. 809/1
(poznámka: poslední uliční vpusť na komunikaci (tj. části stávajícího pozemku p.p.č. 809/1)
zůstane, s ohledem na uzavřené věcné břemeno, v majetku města. Důvodem je fakt, že
veškeré povrchové vody z komunikace od předmětné 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 odprodávaného pozemku. V současné době totiž
povrchová voda vtéká ve dvou uličních vpustích, které jsou umístěny na případně
odprodávané části pozemku.
- kupující uhradí - náklady spojené vyhotovením GP, znaleckého posudku, poplatkem na
vklad vlastnického práva, daní z nabytí nemovitostí. Smlouva bude obsahovat zvláštní
ustanovení o částce, kterou kupující bude povinen uhradit jako náklad na zhotovení nového
chodníku na zbývající části pozemku p.p.č. 809/1 (tj. propojení nového konce komunikace s
ul. Úpská, konstrukci dimenzovat na mechanizaci pro zimní údržbu.
- součástí prodeje části pozemku bude čedičová dlažba a 4 ks kovové sloupky s řetízkem a
tato dlažba bude zahrnuta do kupní ceny v rámci znaleckého posudku,
- kupní smlouvu uzavřít až po vydání příslušného povolení stavebního úřadu opravňujícího k
výstavbě chodníku,
- podání návrhu na vklad až po uhrazení kupní ceny a všech dalších nákladů spojených s
uzavřením kupní smlouvy – jinak odstoupení od smlouvy + smluvní pokuta.
USNESENÍ č. RM/408/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zajištění úklidu v Domě s pečovatelskou službou pomocí pracovníků veřejně
prospěšných služeb v rámci nového projektu od 1.5.2016 (pokusí se zajistit tajemnice
MěÚ, pokud budou schváleni vhodní uchazeči).
b)

zřízení nového pracovního místa od 1.5.2016 na zajištění činností jako pomocník
správce stadionu s pracovním úvazkem 0,7 a zajištění činnosti výdeje obědů v Domě
s pečovatelskou službou s pracovním úvazkem 0,3 s tím, že rada pověřuje tajemnici,
aby rozhodla po dohodě s řediteli obou příspěvkových organizací, zda se bude jednat
o zaměstnance města s oběma pracovními úvazky nebo zda pracovní úvazky budou
rozděleny mezi dva právní subjekty (tj. město a jednu z příspěvkových organizací).
Takto vytvořené pracovní místo bude nabídnuto současnému pracovníkovi veřejně
prospěšných prací, který pracuje jako pomocník správce stadionu v rámci VPP a
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tajemnice zpracuje do nejbližšího návrhu rozpočtového opatření navýšení mzdových
prostředků na toto pracovní místo.
bere na vědomí
c)
informaci ředitele DPS o tom, že zmapoval mezi klienty pečovatelské služby zájem o
poloviční porce a zjistil, že o tyto poloviční porce není zájem.
USNESENÍ č. RM/409/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 228.580,48 Kč
dle návrhu ředitele DPS v příloze originálu zápisu a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou sestavenou
ke dni 31.12.2015.
bere na vědomí
b)
Vyúčtování nákladů DPS na úseku pečovatelské služby za rok 2015 s vazbou na
přepočet dotace pro rok 2016 dle aktuálního počtu hodin poskytnuté pečovatelské
služby za rok 2015 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada pověřuje starostu a
ředitele DPS, aby pozvali starosty všech zúčastněných obcí za účelem projednání
tohoto dokumentu (podrobně viz zápis).
pověřuje
c)
ředitele DPS, aby předložil radě města finanční hospodaření příspěvkové organizace
za první čtvrtletí roku 2016, a to do 30.4.2016.
USNESENÍ č. RM/410/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Regenerace zeleně v intravilánu města
Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu), který zpracovala hodnotící komise
dne 21.3.2016 bez námitek.
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na
služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Regenerace
zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost OK
GARDEN s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1233/21, Praha 4, PSČ 142 00, IČ 275 71
297, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 247.968,96 Kč (s DPH 300.042,44
Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/411/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s
názvem "Vegetační úpravy veřejného prostranství - Tyršova ulice“ a závazný návrh
Smlouvy o dílo, který je přílohou této Výzvy (viz přílohy originálu zápisu), kdy na
tuto akci město obdrželo Rozhodnutí o získání dotace ze SFŽP ČR ve výši 363.509
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b)

Kč (80% uznatelných nákladů) s tím že v návrhu Výzvy byly upraveny požadavky na
kvalifikaci uchazečů (viz úprava v příloze originálu zápisu).
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,
- OK GARDEN s.r.o., IČ 275 71 297, se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha
4 - Krč.

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 11.4.2016 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/412/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh smluvního vztahu s panem Pavlem Křivkou s vybraným uchazečem na fotografické
práce pro publikaci o historii Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/413/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
písemné vyhotovení Protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby "Stabilizace
svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
b)
starostu města, aby se spojil s městským právníkem za účelem zpracování dalšího
právního postupu či rozboru ve věci stavby "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve
Svobodě nad Úpou" s termínem zpracování do 30.4.2016.
USNESENÍ č. RM/414/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. Z_S24_12_8120049994 na realizaci přeložky knn, PS pč. 71 (přeložka
kabelového vedení a 2 ks kabelové skříně u bývalého výměníku na Rýchorském sídlišti).
USNESENÍ č. RM/415/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
upravený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov I knn p.č.
240/13 pro garáž Ritter" v souladu s usnesením rady č. RM/382/35/2016 ze dne 24.2.2016.
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USNESENÍ č. RM/416/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Ing. Jiránka, aby do příštího jednání rady připravil pro radu návrh na výběr lokalit a variant ze
Studie proveditelnosti na připojení zbývajících lokalit ke splaškové kanalizaci.
USNESENÍ č. RM/417/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a)
Nájemní smlouvu ze dne 1.10.2011 na nájem pozemku p.p.č. 900 a část pozemku
p.p.č. 52/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a pověřuje Mgr. Schöna a starostu, aby
projednali výpověď se současným nájemcem tak, aby pozemky nebyly zatíženy
nájemním vztahem k 1.7.2016.
schvaluje
b)
zadání zpracování projektu na odstranění stavby garáže na st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, která je v majetku města tak, aby projekt šetrně vyřešil stavební oddělení
společné střechy a zdi s objektem na st.p.č. 62/1 a město mohlo následně požádat
stavební úřad o rozhodnutí o odstranění stavby a vlastní realizaci optimálně spojit s
případnou vlastní výstavbou hasičské zbrojnice.
USNESENÍ č. RM/418/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
stanovuje
a)
postup u st.p.č. 337 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku města - jedná se o pozemek o
výměře 5 m2 u DPS při vstupu na stadion, na kterém je v KN vedena stavba bez
čp/če, která ve skutečnosti neexistuje. Zde město požádá stavební úřad, aby prohlásil,
že stavba neexistuje na této parcele a na základě tohoto dokumentu provede KN
výmaz stavby a přesun stavební parcely mezi pozemkové parcely.
b)
postup u st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku města - jedná se o pozemek o
výměře 47 m2, na kterém je umístěna garáž, kterou využívá pan Jaroslav Vít bez
smluvního vztahu s městem. Budova garáže není zapsána na LV, to znamená, že
vlastník garáže musí nejprve prokázat vlastnictví. Pokud garáž v minulosti koupil
otec pana Víta a nebyla předmětem dědického řízení (což určitě nebyla, protože jinak
by byla zapsána na LV pana Víta), je třeba postupovat následovně:
- nejprve si pronajmout okolní pozemek p.p.č 28/1 od Státní pozemkového úřadu
- vlastník garáže musí udělat kompletní projektovou dokumentaci na garáž, kterou
předloží stavebnímu úřadu včetně zajištění přístupu (nájemní vztah s SPÚ) a doložení
souhlasu vlastníka pozemku (nájemní vztah s městem na st.p.č 458), poté vlastník
garáže získá stavební povolení, následně může dodatečně zkolaudovat (což je titul
pro zapsání stavby do KN) a poté by mohl požádat město o odprodej parcely pod
garáží a poté i SPÚ o prodej okolního pozemku p.p.č 28/1 jako funkčního celku.
Druhou možností je si pozemek pod garáží pouze pronajmout od města, a proto rada
schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku st.p.č 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
c)
postup u st.p.č. 533 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku města - jedná se o pozemek o
výměře 4 m2 v Horské ulici v zahradě manželů Adamcových, na kterém je v KN
vedena stavba bez čp/če, která ve skutečnosti stavbou není. Jedná se o trafostanici.
Zde město požádá stavební úřad, aby prohlásil, že stavba neexistuje na této parcele a
na základě tohoto dokumentu provede KN výmaz stavby a přesun stavební parcely
mezi pozemkové parcely.
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d)

e)

f)

g)

postup u st.p.č. 602 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku města - jedná se o pozemek o
výměře 63 m2 u autobusového nádraží, na kterém je v KN vedena stavba bez čp/če
ve vlastnictví ČEZ Teplárenská, a.s. Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu i
prodeje této parcely s tím, že vedení město vstoupí do jednání s vlastníkem stavby za
účelem sjednání smluvního vztahu.
postup u st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I v majetku města - jedná se o pozemek o výměře
60 m2 na Rýchorském sídlišti u čp. 116, na kterém je v KN vedena stavba bez čp/če
ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu i
prodeje této parcely s tím, že vedení město vstoupí do jednání s vlastníkem stavby za
účelem sjednání smluvního vztahu.
postup u st.p.č. 84 v k.ú. Maršov I v majetku města - jedná se o pozemek o výměře 20
m2 podél hlavní silnice vedle hospody u Karla IV., na kterém je v KN vedena stavba
bez čp/če ve vlastnictví Vodovody a kanalizace, a.s. Rada schválila zveřejnění
záměru pronájmu i prodeje této parcely s tím, že vedení město vstoupí do jednání s
vlastníkem stavby za účelem sjednání smluvního vztahu.
postup u st.p.č. 112 v k.ú. Maršov II v majetku města - jedná se o pozemek o výměře
10 m2 u lesa za bývalou Technometrou, na kterém je v KN vedena stavba bez čp/če
ve vlastnictví Vodovody a kanalizace, a.s. Rada schválila zveřejnění záměru
pronájmu i prodeje této parcely s tím, že vedení město vstoupí do jednání s
vlastníkem stavby za účelem sjednání smluvního vztahu.

USNESENÍ č. RM/419/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění reklamní
cedule o velikosti 300 x 150 cm.společnosti GAST-PRO s.r.o. dle zákresu v příloze originálu
zápisu s následujícími podmínkami:
Nájemní smlouva bude platná dnem podpisu s odloženou účinností (pokud nenabude
účinnosti do 31.12.2016, pozbude platnosti), která bude vázáná na doručení příslušného
souhlasu stavebního úřadu s umístěním reklamní cedule, který musí být vydán nejpozději do
30.12.2016. Další podmínky nájmu - 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou s 3M výpovědní
lhůtou.
USNESENÍ č. RM/420/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 885 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem umístění reklamní cedule.
b)

zvětšení reklamní plochy dle žádosti Státních léčebných lázní Janské Lázně s.p.
pouze za podmínky smluvního přechodu pod nájemní vztah s tím, že po uplynutí
lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu platí stejné podmínky budoucího nájemního
vztahu jako v předchozím usnesení v rámci bodu 13 tohoto jednání rady.

USNESENÍ č. RM/421/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost paní Kateřiny Valentové o schválení splátkového kalendáře na dluh ve výši 3.150 Kč z
vyúčtování služeb a energií pro bytovou jednotku 302/1 v bytovém domě čp. 302 na Sluneční
stráni, a to ve 3 splátkách (2 x 1.000 Kč + 1 x 1.150 Kč).
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USNESENÍ č. RM/422/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Vasyla Vasylynetse a pana Vasyla Hlyanenka o prodej části pozemku p.p.č. 17/1
o výměře cca 50 m2 v k.ú. Maršov I za účelem výstavby dvou garáží dle zákresu v příloze
žádosti. Rada nesouhlasí s umístěním dvou garáží uprostřed prostoru mezi dvěma bloky
řadových garáží a nabízí žadatelům část stejného pozemku, která ale bezprostředně navazuje
na řadové garáže (zakončeno garáží na st.p.č. 298 v k.ú. Maršov I), přičemž žadatelé budou
povinni vybudovat přeložku cesty a doložit souhlas vlastníka garáže na st.p.č. 298 (pokud
využijí nabídku města na změnu umístění garáží).
USNESENÍ č. RM/423/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Hynka, aby projednal s Bc. Markem Hlízou - vedoucím oddělení územního plánování
MěÚ Trutnov jeho podnět ohledně zveřejněných Pravidel pro přijímání návrhů na pořízení
změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/424/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
veškeré změny v Knihovním řádu Městské knihovny ve Svobodě nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu) dle návrhu knihovnice.
USNESENÍ č. RM/425/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing. Petra Kučery s účinností od 1.4.2016 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že příplatek za vedení ve výši 20% zůstává zachován a osobní
příplatek se stanovuje ve výši 10%.
USNESENÍ č. RM/426/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádostem o udělení
licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce na linky:
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 252 Pec pod Sněžkou - Trutnov Hostinné - Jičín - Ml. Boleslav -/Poděbrady - Praha
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 280 Pec pod Sněžkou - Trutnov - Dvůr
Králové n.L. - Hradec Králové - Pardubice.
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