*MESUX000HXVQ*
Sp. značka: SVO/1191/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 39. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 4.5.2016
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

Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Žádost o pronájem pozemku st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou

2.

Žádost o změnu usnesení - prodej pozemků v Černohorské ulici

3.

Žádost o prodej pozemku st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I

4.

Žádost o prodej pozemků st.p.č. 84 a 112, oba v k.ú. Maršov II

5.

Výzva ke kontrolní prohlídce ve věci odstranění cizí nepovolené stavby na pozemku
p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II

6.

Výzva ke kontrolní prohlídce ve věci zamokření pozemku p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II

7.

Žádost o propachtování pozemku p.p.č. 260/4 a 262/1, oba v k.ú. Maršov I

8.

Dotační program(-y) na rozdělení finančních příspěvků na sport a kulturu pro rok
2016

9.

Návrh lokalit a variant připojení do splaškové kanalizace dle Studie proveditelnosti
od VAK

10.

Dotační titul - protipovodňová opatření

11.

Právní rozbor dalšího postupu města ve věci "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Staré
aleji"

12.

Změna č. 3 Územního plánu - aktuální informace k podnětu Bc. Hlízy z MěÚ Trutnov

13.

Koncept kupní smlouvy se zřízením věcného břemene a koncept Dohody o narovnání
ve věci dlužného nájemného (narovnání majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského
domu)

14.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I

15.

Smlouva o dílo na akci "Rozšíření VO o 3 ks v ulici Horská u čp. 279 - Svoboda"
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16.

Žádost o souhlas s uložením části inženýrských přípojek pro stavbu na st.p.č. 336 v
k.ú. Maršov I do komunikace na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I

17.

Žádost o možnost připojení čp. 64 v k.ú. Maršov II do kanalizačního řádu

18.

Žádost o vyasfaltování příjezdové cesty k domu čp. 258 na Sluneční stráni

19.

Žádost o uložení drenáží na pozemku p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I

20.

Žádost o stanovisko města k plánované přístavbě u čp. 196 na Sluneční stráni

21.

Žádost o souhlas účastníka řízení se stavbou "Dřevěná stavba určená k plnění funkce
lesa" a souhlas s napojením sjezdu na p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

22.

Žádost o stanovisko města ke změně stavby před dokončením na akci "Svoboda nad
Úpou, výstavba MWE na Černohorském potoce"

23.

Žádost o stanovisko města ve věci udělení licence na zvláštní linkovou osobní
dopravu

24.

Soudní spor na určení výše nájemného v čp. 302 - rozsudek soudu

25.

Žádost o krátkodobý pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

26.

Určení rozsahu bouracích prací na objektu garáže na st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou za účelem zadání projektu bouracích prací

27.

Aktuální informace o havarijním stavu instalací v objektu školní jídelny

28.

Žádost o odprodej části p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

29.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle GPL č. 312-451/2012 a č.
196-452/2012

30.

Žádost o odprodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou

31.

Žádost o stanovisko města ke stavbě "Přestavba kůlny u RD čp. 7 - změna stavby
před dokončením"

1. Žádost o pronájem pozemku st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Jaroslava Víta o pronájem pozemku st.p.č. 458 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, na kterém stojí garáž v jeho vlastnictví. Záměr města č. 3/2016 byl zveřejněn
dne 30.3.2016, na základě kterého pan Vít požádal o pronájem. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem pozemku st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 47 m2 panu Jaroslavu Vítovi za nájemné dle Ceníku nájemného a
pachtovného z pozemků ve vlastnictví města - položka 9 (plochy pod garážemi),
tj. 50,-Kč / 1 m2. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/436/39/2016 bylo přijato.
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2. Žádost o změnu usnesení - prodej pozemků v Černohorské ulici
Radě města byla předložena žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30 v Černohorské
ulici (dále jen "Společenství") o změnu usnesení ve věci odkupu pozemků p.p.č. 489/4 a 489/5,
oba v k.ú. Maršov I. Dne 28.8.2015 byla uzavřena kupní smlouva spojená se zřízením práva
služebnosti stezky a cesty mezi městem a výše uvedeným Společenstvím s tím, že v rámci
smlouvy bylo ujednáno postupné splácení kupní ceny tak, aby byla uhrazena do 30.6.2016.
Společenství však uhradilo kupní cenu již v únoru 2016, a proto byl podán návrh na vklad
smlouvy do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí však usnesením zastavil řízení o povolení
vkladu s ohledem na skutečnost, že při ujednání práva služebnosti zřízené ve prospěch pozemku
st.p.č. 96/1 v k.ú. Maršov I musí být účastníky smlouvy také všichni spoluvlastníci zmíněného
pozemku st.p.č. 96/1, což v kupní smlouvě nebylo. Důvodem je skutečnost, že žadatelem o
prodej pozemků p.p.č. 489/4 a 489/5 bylo Společenství, ale vlastníkem č.p. 40 jsou jednotlivé
fyzické osoby, formou podílového spoluvlastnictví, které jsou současně i členy Společenství a
tato právní rozdílnost nebyla prověřena.
Záležitost byla konzultována s Mgr. Huspekem, který navrhl následující postup:
"Vzhledem k tomu, že daná služebnost se zřizuje ve prospěch pozemku st.p.č. 96/1 v k. ú.
Maršov I, musí být účastníky smlouvy o zřízení této služebnosti všichni spoluvlastníci
zmíněného pozemku, což v původní kupní smlouvě splněno nebylo.
Prodej pozemků p. p. č. 489/4 a p. p. č. 489/5, oba v k.ú. Maršov I, Společenství vlastníků domu
čp. 30, ulice Černohorská ve Svobodě nad Úpou by sice byl nadále teoreticky možný, z
praktického hlediska (viz zejména speciální - omezená způsobilost SVJ k právnímu jednání podle
§ 1194 a násl. NOZ) však lze doporučit, aby i tyto pozemky byly prodány dotyčným
spoluvlastníkům v poměru jejich podílů na společných částech domu a na pozemku. Není přitom
podle mého názoru žádný důvod vylučovat z koupě těchto pozemků p. Tlachače, jak se to uvádí
v žádosti SVJ ze dne 23. 3. 2016, protože p. Tlachač je vlastníkem jednotky v domě a členství v
SVJ je jak podle zákona, tak podle stanov neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.
Domnívám se tedy, že by se mělo revokovat usnesení ZM č.ZM/56/5/2015 písm. a) a nově
schválit prodej předmětných pozemků dotyčným spoluvlastníkům, včetně zřízení služebnosti ve
prospěch předmětné stavební parcely, když součástí následně uzavřené kupní smlouvy by byla i
dohoda o zrušení kupní smlouvy ze dne 28.8.2015, včetně vypořádání již uhrazené kupní ceny stranami této nové smlouvy by tedy bylo město, spoluvlastníci a SVJ.
Doporučuji rovněž, aby v této nové smlouvě se poskytnuté finanční plnění rozdělilo na kupní
cenu, úhradu za zřízení služebnosti a náklady spojené s převodem (ZP, GP, kolek) - směšovat
tyto platby do jedné, jak je uvedeno v čl. III původní smlouvy, není podle mého mínění vhodné."
S ohledem na výše uvedené rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30 v Černohorské ulici o změnu usnesení ve
věci odkupu pozemků p.p.č. 489/4 a 489/5, oba v k.ú. Maršov I (podrobně viz zápis) s tím, že
rada pověřuje městského právníka Mgr. Huspeka, aby připravil nový smluvní vztah a návrhy
usnesení pro nejbližší jednání zastupitelstva tak, jak navrhl (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/437/39/2016 bylo přijato.
3. Žádost o prodej pozemku st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odkup pozemku st.p.č. 188
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v k.ú. Maršov I, na kterém je umístěna trafostanice ve vlastnictví žadatele. Žadatel souhlasí s
návrhem na odkup pozemku za cenu dle znaleckého posudku včetně úhrady za jeho zpracování.
Záměr města č. 5/2016 na pronájem i prodej byl zveřejněn dne 30.3.2016. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odkup pozemku st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I, na kterém
je umístěna trafostanice ve vlastnictví žadatele s tím, že město zadá zpracování znaleckého
posudku a rada doporučuje zastupitelstvu prodat pozemek za cenu dle znaleckého posudku +
náklady za jeho zpracování.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/438/39/2016 bylo přijato.
4. Žádost o prodej pozemků st.p.č. 84 a 112, oba v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. o odkup pozemků
st.p.č. 84 v k.ú. Maršov II a st.p.č. 112 v k.ú. Maršov II, na kterých jsou umístěny stavby
technického zařízení ve vlastnictví žadatele. Žadatel navrhuje odkup pozemků za cenu dle
znaleckého posudku včetně úhrady za jeho zpracování. Záměr města č. 6/2016 na pronájem i
prodej byl zveřejněn dne 30.3.2016. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. o odkup pozemků st.p.č. 84 v k.ú. Maršov II a
st.p.č. 112 v k.ú. Maršov II, na kterých jsou umístěny stavby technického zařízení ve vlastnictví
žadatele, s tím, že město zadá zpracování znaleckého posudku a rada doporučuje zastupitelstvu
prodat pozemek za cenu dle znaleckého posudku + náklady za jeho zpracování.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/439/39/2016 bylo přijato.
5. Výzva ke kontrolní prohlídce ve věci odstranění cizí nepovolené stavby na pozemku
p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II
Radě města byla doručena Výzva stavebního úřadu ke kontrolní prohlídce ve věci odstranění cizí
nepovolené stavby na pozemku p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II, kterou svolal stavební úřad na
základě podnětu Ing. Hanuše ke sjednání nápravy. Ing. Hanuš zastupuje vlastníka pozemku, na
kterém je umístěna stavba betonového koryta a místní komunikace ve vlastnictví města (lokalita
Pod Rýchorami). Rada se podnětem zabývala a dospěla k názoru, že je třeba požádat soud o
zřízení věcného břemene na obě stavby, protože obě tam dlouhodobě takto fungují. Je tedy
potřeba zadat právníkovi města, aby prověřil, jakým způsobem požádat soud, protože v daném
území vše dlouhodobě takto funguje a rada se domnívá, že je třeba právo chůze, jízdy apod.
získat formou soudního rozhodnutí. Nejprve je však třeba požádat vlastníka o zřízení věcného
břemene, a pokud odmítne, tak přistoupit k zahájení soudního sporu. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Výzvu stavebního úřadu ke kontrolní prohlídce č.j. SVO/744/2016-Hů ze dne 7.4.2016 ve věci
odstranění cizí nepovolené stavby na pozemku p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II, kterou svolal
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stavební úřad na základě podnětu Ing. Hanuše ke sjednání nápravy (viz zápis) s tím, že město
požádá městského právníka, aby prověřil, jakým způsobem zřídit věcné břemeno ke stavbám na
p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II, které v dané lokalitě dlouhodobě stojí a fungují (pokud nedojde k
dohodě s vlastníkem pozemku).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/440/39/2016 bylo přijato.
6. Výzva ke kontrolní prohlídce ve věci zamokření pozemku p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena Výzva stavebního úřadu ke kontrolní prohlídce ve věci zamokření
pozemku p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II, kterou svolal stavební úřad na základě podnětu Ing. Hanuše
ke sjednání nápravy. Ing. Hanuš zastupuje vlastníka pozemku p.p.č. 113/6 (u domu čp. 38 v ulici
Pod Rýchorami). Rada se podnětem zabývala a dospěla k následujícím návrhům usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
stavebního technika a starostu města, aby prověřili oprávněnost žádosti (viz zápis),
tj. zda při dešťových srážkách voda stéká na pozemek p.p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II.
schvaluje
b)
pokud bude zjištěna oprávněnost požadavku dle bodu a) tohoto usnesení, zajistit
instalaci odvodňovacího žlabu s vyústěním vod přes pozemek města p.p.č. 113/5 do
řeky Úpy, pokud tento žlab nebude možné umístiti do pozemku města (nedostatek
místa s ohledem na šíři komunikace), provést instalaci obrubníku podél komunikace
tak, aby voda na pozemek p.p.č. 113/6 nestékala.
Dále rada požaduje, aby stejným nebo podobným způsobem byla zajištěna
vlastníkem pozemku p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II také ochrana obecní
komunikace tak, aby voda nestékala z tohoto pozemku na obecní komunikaci a do
přilehlého odvodňovacího žlabu.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/441/39/2016 bylo přijato.
7. Žádost o propachtování pozemku p.p.č. 260/4 a 262/1, oba v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena informace o ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany nájemce
na pozemky p.p.č. 260/4 a 262/1, oba v k.ú. Maršov I, kdy nájemní vztah končí 30.6.2016.
Zároveň byly radě předloženy dvě žádosti o pronájem těchto pozemků. Bylo hlasováno o
následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.p.č. 260/4, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře
315 m2 a p.p.č. 262/1, druh pozemku ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 231 m2, oba v
k.ú. Maršov I.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/442/39/2016 bylo přijato.
8. Dotační program(-y) na rozdělení finančních příspěvků na sport a kulturu pro rok 2016
Radě města byly předložen návrh nového dotačního programu, resp. dotačních programů pro
5

poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sport a kulturu v roce 2016. Na posledním
jednání zastupitelstva byl vyhlášený program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad
Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v
roce 2016" z 4.2.2016 zrušen usnesením č. ZM/104/9/2016 (podrobně viz zápis z jednání
zastupitelstva dne 16.3.2016). V rozpočtu města je vyčleněno na sport a kulturu celkem 150.000
Kč pro rok 2016.
Starosta navrhl, aby tato částka byla alokována do čtyřech dotačních programů takto:
1) na rozvoj a údržbu sportovišť žadatele, které jsou v jeho prokazatelném vlastnictví a nejsou
předmětem podnikatelských aktivit - alokace 10.000 Kč
2) na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let - alokace 55.000 Kč
3) na sportovní aktivity dospělých - alokace 55.000 Kč
4) na kulturní aktivity - alokace 30.000 Kč
Rada se návrhem starosty zabývala a dospěla po kratší diskusi k závěru, že hlavní podporovanou
aktivitou města by měla být sportovní činnost dětí a mládeže. Naopak podpora rozvoje a údržby
sportovišť, které nejsou v majetku města, rada nepovažuje za oblast, která by měla být
podporována z finančních prostředků města, protože samo město vynakládá velkou část ze svého
rozpočtu na rozvoj a údržbu sportovišť po městě. Dále bylo konstatováno, že subjekt, který
pravidelně žádá v rámci tohoto druhu příspěvku, pracuje s dětmi, takže si může podat žádost o
podporu v rámci dotačního programu zaměřeného na děti a mládež. Rada se tedy shodla, že z
návrhu starosty vypustí první dotační program (na rozvoj a údržbu sportovišť v majetku žadatele)
a dále provedla nové rozdělení částky 150.000 Kč mezi tři zbývající programy takto:
1) na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let - alokace 100.000 Kč
2) na sportovní aktivity dospělých - alokace 20.000 Kč
3) na kulturní aktivity - alokace 30.000 Kč
Dále starosta upozornil radu na drobné úpravy znění dotačního programu a povinných příloh
žádosti (zejména požadavek na precizní zpracování seznamu členů, u kterého budou požadovány
další údaje (datum narození, údaj o trvalém pobytu člena, výše zaplaceného členského příspěvku
s datem uhrazení, funkční telefonní seznam pro účely ověření a také vlastnoruční podpis každého
člena s tím, že pokud seznam nebude obsahovat veškeré náležitosti, bude žádost vyřazena z
celkového hodnocení). Dále byla upravena kritéria u dotačního programu zaměřeného na děti zde jsou hodnocená kritéria změněna na počet dětí do 18-ti let celkem, počet dětí do 18-ti let s TP
ve Svobodě a spolupráce s městem zůstává.
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
dotační program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let" s alokací 100.000 Kč.
b)
dotační program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní
aktivity dospělých" s alokací 20.000 Kč.
c)
dotační program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 na kulturní
aktivity" s alokací 30.000 Kč.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/443/39/2016 bylo přijato.
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zdržel se – 0

9. Návrh lokalit a variant připojení do splaškové kanalizace dle Studie proveditelnosti
od VAK
Radě města byl předložen návrh lokalit a variant ze Studie proveditelnosti na připojení
zbývajících lokalit ke splaškové kanalizaci, který byl předán zástupci společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov a.s. a na tyto lokality bude zpracována projektová dokumentace. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
návrh lokalit a variant ze Studie proveditelnosti na připojení zbývajících lokalit ke splaškové
kanalizaci, který byl předán zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. a na tyto
lokality bude zpracována projektová dokumentace
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/444/39/2016 bylo přijato.
10. Dotační titul - protipovodňová opatření
Starosta předložil radě podkladový materiál na realizaci akce "Protipovodňová opatření ve
Svobodě nad Úpou" (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o vybudování a rozšíření varovných,
hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni včetně digitálního
povodňového plánu. Starosta informoval radu o podrobnostech projektu, který je specifikován
přílohou č. 5 (viz příloha originálu zápisu - dotační management, technicko-ekonomické studie
proveditelnosti protipovodňových opatření, realizace protipovodňových opatření - vysílací a
řídící pracoviště, srážkoměrné čidlo pro měření ve vegetačním období, vodoměrná stanice ultrazvuková sonda, vodočetná lať, lokální výstražný systém, povodňový plán). Zároveň starosta
předložil radě vyhodnocení nabídek na dotační management v rámci tohoto projektu, který
obsahuje kompletní zpracování žádosti o dotaci, projektový management od oznámení o
přidělení dotace až po závěrečnou zprávu.
Po kratší diskusi bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 35. výzvy Ministerstva životního
prostředí z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, aktivity 1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů
na lokální úrovni, digitální povodňové plány v rozsahu přílohy č. 5 (viz příloha
originálu zápisu).
vyhodnocení nabídek na dotační management v rámci projektu dle bodu a) tohoto
usnesení, který obsahuje kompletní zpracování žádosti o dotaci, projektový
management od oznámení o přidělení dotace až po závěrečnou zprávu, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, společnosti Šindlar s.r.o.,
IČ 260 03 236, se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, která nabídla
nejnižší cenu ve výši 80.000,-Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/445/39/2016 bylo přijato.
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11. Právní rozbor dalšího postupu města ve věci "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Staré
aleji"
Radě města bylo předloženo stanovisko Mgr. Huspeka ve věci dalšího postupu města vůči
spoluvlastníkovi opěrné zdi ve Staré aleji, kdy opravu opěrné zdi (která je ve spoluvlastnictví města a
paní Zapadlové) a s tím související zajištění stodoly nad opěrnou zdi (ta je ve výlučném vlastnictví
paní Zapadlové) uhradilo v plné výši město včetně dalších nákladů (zpracování projektové
dokumentace, statické znalecké posudky apod.), protože tyto práce nařídil stavební úřad z moci
úřední, a pokud se spoluvlastníci nedohodnou na úhradě společných nákladů podle stavebního
zákona, uhradí tyto vzniklé náklady město. Poté se město musí se spoluvlastníkem dohodnout a
vyzvat ho k úhradě nákladů, a pokud tak spoluvlastník neučiní, město nemá jinou šanci, než podat
žalobu o soudu.
Mgr. Huspek v dané věci vydal následující stanovisko:
"Ze zaslaných podkladů vyplývá, že oprava předmětné zdi byla provedena na základě rozhodnutí
stavebního úřadu o neodkladném odstranění stavby, vydaného podle § 135 odst. 3 stavebního zákona
- provedení předmětných stavebních prací bylo nařízeno stavebnímu podnikateli, tj. společnosti
Kalin, spol. s r.o. V tom případě je otázka úhrady vynaložených nákladů upravena v § 135 odst. 6
stavebního zákona, tedy pokud se vlastník dotčené stavby nedohodne se stavebním podnikatelem na
úhradě těchto nákladů, uhradí je a na vlastníkovi stavby vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním
úřadem, tj. Město Svoboda nad Úpou. Zde přichází v úvahu vymáhat po pí Zapadlové 1/2 těchto
nákladů, a to z titulu spoluvlastnictví předmětné zdi.
K této záležitosti jsem se již opakovaně vyjádřil (viz mé e-maily ze dne 2.5.2013 a 29.1.2014) a
nadále se domnívám, že za situace kdy předmětná zeď je umístěna na hranici mezi pozemkem města
a pozemky pí Zapadlové, je třeba vycházet z příslušných ustanovení NOZ o rozhradách (§ 1024 a
násl.). Lze v tomto případě mluvit o tzv. domnělém spoluvlastnictví s tím, že podíly obou
spoluvlastníků budou stejné, což by podle komentáře k NOZ platilo i tehdy, pokud by daná zeď
zasahovala na pozemek jednoho vlastníka z větší části než na pozemek toho druhého. Vzhledem k
tomu, že podle § 1127 NOZ jsou z právního jednání týkajícího se společné věci zavázáni všichni
spoluvlastníci společně a nerozdílně (solidárně), vypořádají se mezi sebou podle zásady uvedené v §
1876 odst. 2 NOZ, tj. ten z nich, který zaplatí více, než činí jeho podíl, má právo, aby mu ostatní
spoluvlastníci poskytli příslušnou náhradu. Jelikož město uhradilo náklady na provedené stavební
práce zcela samo, má právo požadovat od pí Zapadlové v souladu s výše uvedenými pravidly úhradu
1/2 těchto nákladů. Pí Zapadlovou bych tedy vyzval k úhradě příslušné částky (s doložením
vynaložených nákladů) a v případě, že by tuto úhradu v přiměřené lhůtě neprovedla, bylo by nutné se
s nárokem na zaplacení této částky obrátit žalobou na soud (v rámci takového soudního řízení by se
pak jako tzv. předběžná otázka mohlo řešit i spoluvlastnictví předmětné zdi, např. pokud by pí
Zapadlová tvrdila, že jí k této zdi nesvědčí ani spoluvlastnické právo)."
Na základě výše uvedeného Mgr. Huspek připravil znění Výzvy k úhradě nákladů na neodkladné
odstranění stavby, do které je nutno zapracovat konkrétní výši nákladů, které lze uplatnit po paní
Zapadlové, přičemž náklady na asanaci, resp. zajištění stodoly bude město požadovat v plné výši.
Tyto náklady je nutno přesně specifikovat.

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stanovisko Mgr. Huspeka ve věci dalšího postupu města vůči spoluvlastníkovi opěrné zdi ve
Staré aleji (viz zápis) s tím, že do příštího jednání rady je třeba projednat s právníkem náklady,
které lze uplatnit po paní Zapadlové, přičemž je třeba přesně určit výši nákladů na zajištění
stodoly (která je ve výlučném vlastnictví paní Zapadlové), které bude město požadovat po paní
Zapadlové v plné výši.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/446/39/2016 bylo přijato.
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12. Změna č. 3 Územního plánu - aktuální informace k podnětu Bc. Hlízy z MěÚ
Trutnov
Mgr. Hynek informoval přítomné o jednání s Bc. Hlízou z Městského úřadu v Trutnově ohledně
doporučené opravy Opatření orgánů města č.2/2014 - Pravidla pro přijímání návrhů na pořízení
změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou a přislíbil, že do 31.5.2016 přepracuje
tento dokument tak, aby byl v souladu s platnou legislativou.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace Mgr. Hynka o jednání s Bc. Hlízou z Městského úřadu v Trutnově ohledně
doporučené opravy Opatření orgánů města č.2/2014 - Pravidla pro přijímání návrhů na pořízení
změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou a pověřuje Mgr. Hynka, aby do 31.5.2016
přepracoval tento dokument tak, aby byl v souladu s platnou legislativou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/447/39/2016 bylo přijato.
13. Koncept kupní smlouvy se zřízením věcného břemene a koncept Dohody o
narovnání ve věci dlužného nájemného (narovnání majetkoprávních vztahů kolem
Měšťanského domu)
Radě města byl předložen návrh Kupní smlouvy se zřízením služebnosti věcného břemene, jejíž
součástí je i Dohoda o narovnání za bezesmluvní užívání pozemku od roku 1996 (tak jak je
stanoveno v usnesení zastupitelstva) ve věci narovnání majetkoprávních vztahů kolem
Měšťanského domu. Mgr. Hynek vysvětlil jednotlivé články smlouvy, předložil koncept
geometrického plánu (který je nyní na Katastru k ověření) a starosta doplnil, že znalecký posudek
na ocenění odprodávané části pozemku a věcného břemene je již zadán. Rada se krátce návrhem
smlouvy zabývala, doplnila výši dlužného nájemného v souladu s usnesením zastupitelstva za 20
let ve výši 10.000 Kč + DPH a po kontrole smlouvy městským právníkem, po doplnění cen ze
znaleckého posudku bude návrh smlouvy postoupen na jednání zastupitelstva.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
návrh Kupní smlouvy se zřízením služebnosti věcného břemene, jejíž součástí je i Dohoda o
narovnání za bezesmluvní užívání pozemku od roku 1996 (tak jak je stanoveno v usnesení
zastupitelstva) ve věci narovnání majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu (viz zápis a
viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/448/39/2016 bylo přijato.
14. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost společnosti R BURGER s.r.o., IČ 049 88 281, se sídlem nám.
Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou, o pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o
výměře cca 25 m2 za účelem zřízení venkovního posezení pro návštěvníky minigolfu a
přilehlého bistra R BURGER.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře cca 25 m2 dle zákresu v
příloze žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/449/39/2016 bylo přijato.
15. Smlouva o dílo na akci "Rozšíření VO o 3 ks v ulici Horská u čp. 279 - Svoboda"
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo č. 20160415-1 se zhotovitelem - Petr Štěpánský,
Štěpánský - Fišer, IČ 145 31 771 na rozšíření veřejného osvětlení o 3 ks v ulici Horská za Japiem
směrem k čp. 279 ve výši 68.855,29 včetně DPH (viz příloha originálu zápisu). Starosta předložil
také vyhodnocení nabídek.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo č. 20160415-1 se zhotovitelem - Petr Štěpánský, Štěpánský - Fišer, IČ 145
31 771 na rozšíření veřejného osvětlení o 3 ks v ulici Horská za Japiem směrem k čp. 279 ve výši
68.855,29 včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
USNESENÍ č. RM/450/39/2016 bylo přijato.
16. Žádost o souhlas s uložením části inženýrských přípojek pro stavbu na st.p.č. 336 v
k.ú. Maršov I do komunikace na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost pana Zdeňka Tlachače o souhlas s uložením části
inženýrských přípojek pro stavbu na st.p.č. 336 v k.ú. Maršov I do komunikace na p.p.č. 579/1 v
k.ú. Maršov I včetně kladného vyjádření od společnosti VAK Trutnov, a.s. Rada se žádostí
zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s umístěním inženýrských sítí k rekonstruovanému objektu na st.p.č. 336 v k.ú.
Maršov I do komunikace na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I s tím, že právní vztah bude
v tuto chvíli řešen smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, kdy veškeré náklady půjdou k tíži žadatele.
schvaluje
b)
závazek žadatele k opravě vrchní vrstvy komunikace, který bude proveden
frézinkem v celé šíři jízdního pruhu s následným penetračním postřikem ve
vyznačeném úseku + odvodnění (umístění svodnic), a to formou Dohody o úpravě
komunikace s tím, že realizace bude provedena do 30.6.2016
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/451/39/2016 bylo přijato.
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17. Žádost o možnost připojení čp. 64 v k.ú. Maršov II do kanalizačního řádu
Radě města byla předložena žádost paní Jany Sedláčkové o možnost napojení čp. 64 v k.ú.
Maršov II do kanalizačního řádu. Rada si vyžádala od stavebního technika podrobnější technické
informace z dané lokality a následně bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s umístěním kanalizační přípojky k domu čp. 64 v k.ú. Maršov II na pozemcích p.p.č. 371 a p.p.č.
370/1, oba v k.ú. Maršov II s tím, že žadatel musí doložit trasu kanalizační přípojky na těchto
pozemcích formou geometrického plánu pro výpočet náhrady za věcné břemeno. Dále pokud
bude dotčen při realizaci umístění kanalizační položky živičný kryt vozovky (bude prověřeno),
tak bude po žadateli požadováno zhutnění, hutní atest a obnova živičného povrchu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/452/39/2016 bylo přijato.

18. Žádost o vyasfaltování příjezdové cesty k domu čp. 258 na Sluneční stráni
Radě města byla předložena žádost pana Františka Tomana o vyasfaltování příjezdové
komunikace k domu čp. 158 na Sluneční stráni. Rada se žádostí zabývala a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Františka Tomana o vyasfaltování příjezdové komunikace k domu čp. 158 na
Sluneční stráni, ačkoliv je pozemek p.p.č. 516 veden jako ostatní komunikace, protože cílem
města není, aby ke každému domu budovalo asfaltovou příjezdovou komunikaci. Nicméně rada
konstatovala, že pokud mají zájem si komunikaci zkvalitnit, ať předloží městu žádost, jakým
způsobem by si to chtěli udělat na své náklady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/453/39/2016 bylo přijato.

19. Žádost o uložení drenáží na pozemku p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost Společenství vlastníků jednotek Pietteho náměstí 72, 73,74 o
souhlas s uložením drenáží na pozemek města p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí
zabývala včetně majetkoprávního uspořádání v dané lokalitě a dospěla ke shodě, že tento
pozemek město nepotřebuje a funkčně náleží k domu čp. 72,73,74. Přestože jsou některé
sousední pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků (např. st.p.č. 180 a st.p.č. 181 v k.ú. Maršov I)
je možné pozemek prodat se zřízením věcného břemene přístupu a příjezdu. V dané chvíli tedy
rada odložila žádost o uložení drenáží na pozemku p.p.č. 644 a nejprve nabídne pozemek k
prodeji formou zveřejnění záměru prodeje.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha se

11

způsobem využití jiná plocha, o výměře 169 m2 s tím, že při případném prodeji bude zřízeno
věcné břemeno přístupu a příjezdu pro vlastníky okolních nemovitostí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/454/39/2016 bylo přijato.
20. Žádost o stanovisko města k plánované přístavbě u čp. 196 na Sluneční stráni
Radě města byla předložena žádost manželů Vláškových o stanovisko k přístavbě domu čp. 196
na Sluneční stráni. Rada se žádostí krátce zabývala a hlasovala o následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost manželů Vláškových o stanovisko k přístavbě domu čp. 196 na Sluneční stráni s tím, že
požaduje doplnění žádosti o kompletní projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovanou
osobou pro obor pozemní stavby.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/455/39/2016 bylo přijato.
21. Žádost o souhlas účastníka řízení se stavbou "Dřevěná stavba určená k plnění
funkce lesa" a souhlas s napojením sjezdu na p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Petra Moravce o souhlas zákonného účastníka územního
řízení a o souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p.p.č. 430/1 dle předložené projektové
dokumentace. Rada se danými žádostmi podrobně zabývala a poté bylo hlasováno o
následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlas jako zákonný účastník územního řízení a k ohlášení stavby pro stavbu
"Dřevěná stavba určená k plnění funkce lesa" s následujícími podmínkami:
a) stavba bude řešena tak, aby sníh nepadal na přilehlou komunikaci na p.p.č. 430/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou,
b) dešťové vody budou řešeny tak, že budou likvidovány na pozemku ve vlastnictví
žadatele p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
c) v projektové dokumentaci (požární zprávě) bude vymezen požárně nebezpečný
prostor, který bude zapsán formou věcného břemene do KN (zřízení VB na náklady
investora) ke stavbě na pozemku p.p.č. 430/1 s tím, že v případě požáru a poškození
komunikace budou stavebníkem uhrazeny vzniklé náklady.
souhlasí
b)
s napojením (sjezdem) na p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, které bude řešeno
tak, aby dešťové vody nestékaly na přilehlou obecní komunikaci.
Hlasování:
pro – 4
proti – 1
zdržel se – 0
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. RM/456/39/2016 bylo přijato.
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22. Žádost o stanovisko města ke změně stavby před dokončením na akci "Svoboda nad
Úpou, výstavba MWE na Černohorském potoce"
Radě města byla předložena žádost zástupce investora společnosti P - AQUA s.r.o. o vyjádření
ke změně stavby před dokončením na akci "Svoboda nad Úpou, Výstavba malé vodní elektrárny
na Černohorském potoce" včetně projektové dokumentace. Rada se žádostí opět podrobně
zabývala a poté bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se změnou stavby před dokončením na akci "Svoboda nad Úpou, Výstavba malé vodní elektrárny
na Černohorském potoce", resp. se změnou trasy v rámci ujednaných pozemků a stavebník
předloží ke kolaudaci geometrický plán zaměření skutečného provedení stavby.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/457/39/2016 bylo přijato.
23. Žádost o stanovisko města ve věci udělení licence na zvláštní linkovou osobní
dopravu
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení
licence zvláštní linkové osobní dopravy pro dopravce: Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na
linku: 690 977 Pec pod Sněžkou - Janské Lázně (TourBus). Tato linka nezajíždí na autobusové
nádraží ve Svobodě nad Úpou.
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence
zvláštní linkové osobní dopravy pro dopravce: Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku:
690 977 Pec pod Sněžkou - Janské Lázně (TourBus).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/458/39/2016 bylo přijato.
24. Soudní spor na určení výše nájemného v čp. 302 - rozsudek soudu
Radě města byl předložen Rozsudek Okresního soudu v Trutnově ohledně určení výše
nájemného v bytě 302/5 v čp. 302 na Sluneční stráni. Rozsudkem bylo určena výše nájemného ve
výši 5.361 Kč měsíčně počínaje dnem 1.9.2013 a konče dnem 31.8.2014 (nájemci ukončili nájem
a odstěhovali se). Právní zástupce města Mgr. Huspek požádal rada o vyjádření, zda požaduje se
podání odvolání proti rozsudku. Mgr. Huspek doporučil se proti rozsudku odvolat jen do výroků
o náhradě nákladů řízení (III - V), neboť se domnívá, že soud by měl rozhodnout o nákladech
řízení podle míry úspěchu stran ve sporu, tzn. žalobci přiznat náhradu nákladů řízení alespoň z
části (cca 30 %). Rada celou záležitost projednala a bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
Rozsudek Okresního soudu v Trutnově ohledně určení výše nájemného v bytě
302/5 v čp. 302 na Sluneční stráni (viz zápis) a rozhodla, že se proti určené výši
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nájemného soudem nebude město odvolávat, ale pouze na doporučení Mgr.
Huspeka se odvolá jen proti výrokům o náhradě nákladů řízení (III - V), neboť se
rovněž domnívá, že soud by měl rozhodnout o nákladech řízení podle míry úspěchu
stran ve sporu, tzn. žalobci přiznat náhradu nákladů řízení alespoň z části.
b)

informace o dalších soudních sporech u zbývajících dvou bytů s tím, že jakmile
rozsudek dle bodu a) tohoto usnesení nabude právní moci, město se pokusí o smír i
v těchto dalších dvou sporech, a to ve stejné rovině výše nájemného, kterou určil
soud u bytu č. 302/5.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/459/39/2016 bylo přijato.

25. Žádost o krátkodobý pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost paní Věry Andršové, IČ 68254482 o krátkodobý pronájem na
dobu určitou do 31.10.2016 části pozemkové parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře cca 10 m2 za účelem předzahrádky před Národním domem. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu na dobu určitou do 31.10.2016 části pozemkové parcely p.p.č. 679/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 10 m2 za účelem předzahrádky před Národním domem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/460/39/2016 bylo přijato.

26. Určení rozsahu bouracích prací na objektu garáže na st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou za účelem zadání projektu bouracích prací
Radě města byly předloženy aktuální informace o připravovaném dotačním titulu na výstavby
hasičské zbrojnice, který by měl být vypsán v červenci 2016. Dále Mgr. Schön sdělil radě, že
Dohoda o ukončení nájmu s panem Petrem Smolíkem na pozemky p.p.č. 900 a část p.p.č. 52/1,
oba v k.ú. Svoboda nad Úpou byla sjednána dohodou s datem ukončení nájmu k 30.6.2016. Radě
města byly dále předloženy aktuální informace ze schůzky s vlastníky sousedních pozemků
ohledně vyjednání rozsahu bouracích prací, které souvisejí s budoucí výstavbou nové hasičárny.
Rekapitulace požadavků je obsažena v emailu od pana Petra Smolíka ze dne 11.4.2016 (viz
příloha originálu zápisu) a pro účely zpracování projektové dokumentace bouracích prací se
jedná stručně o následující:
- objekt garáže na pozemku st.p.č. 62/2 bude odstraněn kompletně, vyjma stěny společné s
objektem kolny na pozemku st.p.č. 62/1,
- na objektu kolny na pozemku st.p.č. 62/1 bude odstraněna sedlová střecha, která je stavebně
spojena se střechou garáže.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozsah bouracích prací pro účely zpracování projektové dokumentace k odstranění stavby na
st.p.č. 62/2 a části střechy na st.p.č 62/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou takto:
objekt garáže na pozemku st.p.č. 62/2 bude odstraněn kompletně, vyjma stěny společné s
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objektem kolny na pozemku st.p.č. 62/1,
- na objektu kolny na pozemku st.p.č. 62/1 bude odstraněna sedlová střecha, která je stavebně
spojena se střechou garáže.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/461/39/2016 bylo přijato.
27. Aktuální informace o havarijním stavu instalací v objektu školní jídelny
Stavební technik města a starosta informovali radu o havarijním stavu instalací v objektu školní
jídelny. Jedná se o havárii na vodoinstalaci, resp. o opakující se poruchy na vodoinstalaci. Po
kratší diskusi bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby prověřil dotační tituly za účelem zadání rozsahu projektové dokumentace na
rekonstrukci školní jídelny, a to v souvislosti s opakujícími se poruchami na vodoinstalaci.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/462/39/2016 bylo přijato.
28. Žádost o odprodej části p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Václava Kábrta o odprodej části p.p.č. 715/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, Jedná se o pozemek podél hřbitovní zdi směrem ke spodní komunikaci na
Sluneční stráni. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože si
město musí zachovat přístup ke hřbitovní zdi.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/463/39/2016 bylo přijato.
29. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle GPL č. 312-451/2012 a č.
196-452/2012
Radě města byla předložena žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. o uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene umístění teplovodního potrubí a jeho ochranného pásma dle
geometrického plánu na pozemcích města p.p.č. 626 (výměra VB 291 m2) a 628 (výměra VB
177 m2), oba v k.ú. Maršov I a dále na pozemcích v k.ú. Maršov II - p.p.č. 15/7 (výměra VB 91
m2), p.p.č. 64/2 (výměra VB 1 m2), p.p.č. 64/4 (výměra VB 33 m2), st.p.č. 73 (výměra VB 10
m2), p.p.č. 369/3 (výměra VB 337 m2), p.p.č. 369/7 (výměra VB 49 m2), p.p.č. 388/1 (výměra
VB 65 m2) a p.p.č. 436/1 (výměra VB 330 m2).
Rada se žádostí zabývala a poté hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
umístění teplovodního potrubí a jeho ochranného pásma dle geometrického plánu na pozemcích
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města p.p.č. 626 (výměra VB 291 m2) a 628 (výměra VB 177 m2), oba v k.ú. Maršov I a dále na
pozemcích v k.ú. Maršov II - p.p.č. 15/7 (výměra VB 91 m2), p.p.č. 64/2 (výměra VB 1 m2),
p.p.č. 64/4 (výměra VB 33 m2), st.p.č. 73 (výměra VB 10 m2), p.p.č. 369/3 (výměra VB 337
m2), p.p.č. 369/7 (výměra VB 49 m2), p.p.č. 388/1 (výměra VB 65 m2) a p.p.č. 436/1 (výměra
VB 330 m2) s tím, že rada požaduje po žadateli 50,-Kč / 1 m2 rozsahu věcného břemene + DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/464/39/2016 bylo přijato.
30. Žádost o odprodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Martina Blažka o prodej části pozemku p.p.č. 688 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti. Jedná se o část pozemku, kde má pan Blažek
umístěnu část schodů na terasu a o úzký pás podél domu, garáže směrem ke štěrkovému
parkovišti a sahající k odtokovému žlabu z dlažebních kostek u místní komunikace. Rada
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města žádost pana Martina Blažka o prodej části pozemku p.p.č. 688 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/465/39/2016 bylo přijato.
31. Žádost o stanovisko města ke stavbě "Přestavba kůlny u RD čp. 7 - změna stavby
před dokončením"
Radě města byla předložena žádost Ing. Hanuše (zástupce investora) o stanovisko obce ke stavbě
"Přestavba kůlny u RD čp. 7 - změna stavby před dokončením" společně se sdělením orgánu
územního plánování MěÚ Trutnov č.j. 2016/1694/R/HLM ze dne 17.3.2016 (dále jen "Sdělení
orgánu územního plánování") a s Dodatkem č. 1 k Průvodní zprávě ze dne 24.2.2016 + výtah z
projektové dokumentace.
Rada se dotázala Ing. Hůrky, zda již probíhá řízení o změně stavby před dokončením. Ing. Hůrka
sdělil, že dosud nebylo zahájeno a že před zahájením doporučuje všem, aby si nejprve zajistili
stanoviska zákonných dotčených orgánů řízení. Původní řízení bylo v rámci odvolacího řízení
zrušeno a KÚ bylo nařízeno nové projednávání. Dále Ing. Hůrka sdělil, že bylo zahájeno řízení o
odstranění stavby, které je však v současné době přerušeno. Dále bylo zahájeno řízení o stavební
povolení, které však bylo také přerušeno, protože mu musí předcházet územní řízení o umístění
stavby.
V rámci územního řízení je město povinným účastníkem řízení, který se k záměru žadatele
vyjadřuje, ale městu nebyla předložena kompletní projektová dokumentace od autorizované
osoby, a proto nemá relevantní podklady, aby se vyjádřilo.
Dále rada projednala výše uvedené Sdělení orgánu územního plánování s tím, že město učiní
podnět k revizi Sdělení orgánu územního plánování MěÚ Trutnov č.j. 2016/1694/R/HLM ze dne
17.3.2016, který došel k závěru, že neshledal nesoulad s ÚP města Svobody nad Úpou. Nicméně
v rámci výše uvedeného Dodatku č. 1 k Průvodní zprávě bylo deklarováno, že stavba bude
sloužit:
".... na ploše nové části kůlny bude uskladňováno přípojné nářadí k zemědělské technice bez
vlastního pohonu (kleště na sena, radlice, brány, shrnovač, příslušenství k čelnímu nakladači
apod.), pastevní materiál (ohradníkové systémy - lanka, sítě, tyče atd.), potřeby k chovu koní,
ovcí, skotu, vybavení pro včelařství atd. Ve zbylé části kůlny bude ukládáno palivové dříví pro
vyschnutí - rekonstruovaná zemědělská usedlost má ekologické vytápění biomasou, která má
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požadováno do 20% vlhkosti pro použití. Stavba tedy bude plnit doplňkovou funkci k
rekonstruované budově a dle regulativů ÚP zde budou uskladněny nástroje pro údržbu krajiny."
Rada konstatovala, že ačkoliv stavba nebyla k dnešnímu dni řádně povolena, z přiložené
fotodokumentace z různých období roku jasně vyplývá, že stavba slouží k ustájení zvířat, takže
už v této době je užívaná v rozporu s deklarovaným Dodatkem č.1, k Průvodní zprávě z února
2016, který měla rada k dispozici jako součást Sdělení úřadu územního plánování.
Rada se i nadále domnívá, že závěr Sdělení orgánu územního plánování je nesprávný, protože
kůlna je stavba vedlejší ke stavbě hlavní, kdežto v daném případě se jedná o kůlnu, která svými
rozměry jednoznačně přesahuje rozměry, resp. půdorys hlavního objektu k bydlení, o kůlně lze
hovořit pouze v případě původně povoleném rozsahu stavby.
Dále se rada shodla na tom, že starosta svolá schůzku sousedních a okolních vlastníků
nemovitostí, aby se vyjádřili k danému problému, aby město znalo jejich názor k tomu, jak by
město mělo hájit jejich zájmy v daném řízení.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Ing. Hanuše (zástupce investora) o stanovisko obce ke stavbě "Přestavba kůlny u RD čp. 7
- změna stavby před dokončením" společně se sdělením orgánu územního plánování MěÚ
Trutnov č.j. 2016/1694/R/HLM ze dne 17.3.2016 (dále jen "Sdělení orgánu územního
plánování") a s Dodatkem č. 1 k Průvodní zprávě ze dne 24.2.2016 + výtah z projektové
dokumentace s tím, že v rámci územního řízení je město povinným účastníkem řízení, který se k
záměru žadatele vyjadřuje, ale městu nebyla předložena kompletní projektová dokumentace od
autorizované osoby, a proto nemá relevantní podklady, aby se vyjádřilo.
Dále rada projednala výše uvedené Sdělení orgánu územního plánování s tím, že město učiní
podnět k revizi Sdělení orgánu územního plánování MěÚ Trutnov č.j. 2016/1694/R/HLM ze dne
17.3.2016, který došel k závěru, že neshledal nesoulad s ÚP města Svobody nad Úpou. Nicméně
v rámci výše uvedeného Dodatku č. 1 k Průvodní zprávě bylo deklarováno, že stavba bude
sloužit:
".... na ploše nové části kůlny bude uskladňováno přípojné nářadí k zemědělské technice bez
vlastního pohonu (kleště na sena, radlice, brány, shrnovač, příslušenství k čelnímu nakladači
apod.), pastevní materiál (ohradníkové systémy - lanka, sítě, tyče atd.), potřeby k chovu koní,
ovcí, skotu, vybavení pro včelařství atd. Ve zbylé části kůlny bude ukládáno palivové dříví pro
vyschnutí - rekonstruovaná zemědělská usedlost má ekologické vytápění biomasou, která má
požadováno do 20% vlhkosti pro použití. Stavba tedy bude plnit doplňkovou funkci k
rekonstruované budově a dle regulativů ÚP zde budou uskladněny nástroje pro údržbu krajiny."
Rada konstatovala, že ačkoliv stavba nebyla k dnešnímu dni řádně povolena, z přiložené
fotodokumentace z různých období roku jasně vyplývá, že stavba slouží k ustájení zvířat, takže
už v této době je užívaná v rozporu s deklarovaným Dodatkem č. 1 k Průvodní zprávě z února
2016, který měla rada k dispozici jako součást Sdělení úřadu územního plánování.
Rada se i nadále domnívá, že závěr Sdělení orgánu územního plánování je nesprávný, protože
kůlna je stavba vedlejší ke stavbě hlavní, kdežto v daném případě se jedná o kůlnu, která svými
rozměry jednoznačně přesahuje rozměry, resp. půdorys hlavního objektu k bydlení, o kůlně lze
hovořit pouze v případě původně povoleném rozsahu stavby.
Dále se rada shodla na tom, že starosta svolá schůzku sousedních a okolních vlastníků
nemovitostí, aby se vyjádřili k danému problému, aby město znalo jejich názor k tomu, jak by
město mělo hájit jejich zájmy v daném řízení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/466/39/2016 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 4.5.2016 v 22,50 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 18.5.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 9.5.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 39. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 4.5.2016.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 39. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 04.05.2016
USNESENÍ č. RM/436/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem pozemku st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 47 m2 panu Jaroslavu Vítovi za nájemné dle Ceníku nájemného a
pachtovného z pozemků ve vlastnictví města - položka 9 (plochy pod garážemi),
tj. 50,-Kč / 1 m2. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/437/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30 v Černohorské ulici o změnu usnesení ve
věci odkupu pozemků p.p.č. 489/4 a 489/5, oba v k.ú. Maršov I (podrobně viz zápis) s tím, že
rada pověřuje městského právníka Mgr. Huspeka, aby připravil nový smluvní vztah a návrhy
usnesení pro nejbližší jednání zastupitelstva tak, jak navrhl (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/438/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odkup pozemku st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I, na
kterém je umístěna trafostanice ve vlastnictví žadatele s tím, že město zadá zpracování
znaleckého posudku a rada doporučuje zastupitelstvu prodat pozemek za cenu dle znaleckého
posudku + náklady za jeho zpracování.
USNESENÍ č. RM/439/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. o odkup pozemků st.p.č. 84 v k.ú. Maršov II a
st.p.č. 112 v k.ú. Maršov II, na kterých jsou umístěny stavby technického zařízení ve
vlastnictví žadatele, s tím, že město zadá zpracování znaleckého posudku a rada doporučuje
zastupitelstvu prodat pozemek za cenu dle znaleckého posudku + náklady za jeho zpracování.
USNESENÍ č. RM/440/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Výzvu stavebního úřadu ke kontrolní prohlídce č.j. SVO/744/2016-Hů ze dne 7.4.2016 ve
věci odstranění cizí nepovolené stavby na pozemku p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II, kterou svolal
stavební úřad na základě podnětu Ing. Hanuše ke sjednání nápravy (viz zápis) s tím, že město
požádá městského právníka, aby prověřil, jakým způsobem zřídit věcné břemeno ke stavbám
na p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II, které v dané lokalitě dlouhodobě stojí a fungují (pokud
nedojde k dohodě s vlastníkem pozemku).
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USNESENÍ č. RM/441/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
stavebního technika a starostu města, aby prověřili oprávněnost žádosti (viz zápis),
tj. zda při dešťových srážkách voda stéká na pozemek p.p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II.
schvaluje
b)
pokud bude zjištěna oprávněnost požadavku dle bodu a) tohoto usnesení, zajistit
instalaci odvodňovacího žlabu s vyústěním vod přes pozemek města p.p.č. 113/5 do
řeky Úpy, pokud tento žlab nebude možné umístiti do pozemku města (nedostatek
místa s ohledem na šíři komunikace), provést instalaci obrubníku podél
komunikace tak, aby voda na pozemek p.p.č. 113/6 nestékala.
Dále rada požaduje, aby stejným nebo podobným způsobem byla zajištěna
vlastníkem pozemku p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II také ochrana obecní
komunikace tak, aby voda nestékala z tohoto pozemku na obecní komunikaci a do
přilehlého odvodňovacího žlabu.
USNESENÍ č. RM/442/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.p.č. 260/4, druh pozemku trvalý travní porost, o
výměře 315 m2 a p.p.č. 262/1, druh pozemku ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 231
m2, oba v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/443/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
dotační program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let" s alokací 100.000 Kč.
b)
dotační program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní
aktivity dospělých" s alokací 20.000 Kč.
c)
dotační program s názvem "Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 na kulturní
aktivity" s alokací 30.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/444/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
návrh lokalit a variant ze Studie proveditelnosti na připojení zbývajících lokalit ke splaškové
kanalizaci, který byl předán zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. a na tyto
lokality bude zpracována projektová dokumentace
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USNESENÍ č. RM/445/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 35. výzvy Ministerstva životního
prostředí z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, aktivity 1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů
na lokální úrovni, digitální povodňové plány v rozsahu přílohy č. 5 (viz příloha
originálu zápisu).
b)
vyhodnocení nabídek na dotační management v rámci projektu dle bodu a) tohoto
usnesení, který obsahuje kompletní zpracování žádosti o dotaci, projektový
management od oznámení o přidělení dotace až po závěrečnou zprávu, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, společnosti Šindlar s.r.o.,
IČ 260 03 236, se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, která nabídla
nejnižší cenu ve výši 80.000,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/446/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stanovisko Mgr. Huspeka ve věci dalšího postupu města vůči spoluvlastníkovi opěrné zdi ve
Staré aleji (viz zápis) s tím, že do příštího jednání rady je třeba projednat s právníkem
náklady, které lze uplatnit po paní Zapadlové, přičemž je třeba přesně určit výši nákladů na
zajištění stodoly (která je ve výlučném vlastnictví paní Zapadlové), které bude město
požadovat po paní Zapadlové v plné výši.
USNESENÍ č. RM/447/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace Mgr. Hynka o jednání s Bc. Hlízou z Městského úřadu v Trutnově ohledně
doporučené opravy Opatření orgánů města č.2/2014 - Pravidla pro přijímání návrhů na
pořízení změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou a pověřuje Mgr. Hynka, aby
do 31.5.2016 přepracoval tento dokument tak, aby byl v souladu s platnou legislativou.
USNESENÍ č. RM/448/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
návrh Kupní smlouvy se zřízením služebnosti věcného břemene, jejíž součástí je i Dohoda o
narovnání za bezesmluvní užívání pozemku od roku 1996 (tak jak je stanoveno v usnesení
zastupitelstva) ve věci narovnání majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu (viz
zápis a viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/449/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře cca 25 m2 dle
zákresu v příloze žádosti.
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USNESENÍ č. RM/450/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo č. 20160415-1 se zhotovitelem - Petr Štěpánský, Štěpánský - Fišer, IČ
145 31 771 na rozšíření veřejného osvětlení o 3 ks v ulici Horská za Japiem směrem k čp. 279
ve výši 68.855,29 včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/451/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s umístěním inženýrských sítí k rekonstruovanému objektu na st.p.č. 336 v k.ú.
Maršov I do komunikace na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I s tím, že právní vztah bude
v tuto chvíli řešen smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, kdy veškeré náklady půjdou k tíži žadatele.
schvaluje
b)
závazek žadatele k opravě vrchní vrstvy komunikace, který bude proveden
frézinkem v celé šíři jízdního pruhu s následným penetračním postřikem ve
vyznačeném úseku + odvodnění (umístění svodnic), a to formou Dohody o úpravě
komunikace s tím, že realizace bude provedena do 30.6.2016
USNESENÍ č. RM/452/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s umístěním kanalizační přípojky k domu čp. 64 v k.ú. Maršov II na pozemcích p.p.č. 371 a
p.p.č. 370/1, oba v k.ú. Maršov II s tím, že žadatel musí doložit trasu kanalizační přípojky na
těchto pozemcích formou geometrického plánu pro výpočet náhrady za věcné břemeno. Dále
pokud bude dotčen při realizaci umístění kanalizační položky živičný kryt vozovky (bude
prověřeno), tak bude po žadateli požadováno zhutnění, hutní atest a obnova živičného
povrchu.
USNESENÍ č. RM/453/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Františka Tomana o vyasfaltování příjezdové komunikace k domu čp. 158 na
Sluneční stráni, ačkoliv je pozemek p.p.č. 516 veden jako ostatní komunikace, protože cílem
města není, aby ke každému domu budovalo asfaltovou příjezdovou komunikaci. Nicméně
rada konstatovala, že pokud mají zájem si komunikaci zkvalitnit, ať předloží městu žádost,
jakým způsobem by si to chtěli udělat na své náklady.
USNESENÍ č. RM/454/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha
se způsobem využití jiná plocha, o výměře 169 m2 s tím, že při případném prodeji bude
zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu pro vlastníky okolních nemovitostí.
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USNESENÍ č. RM/455/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost manželů Vláškových o stanovisko k přístavbě domu čp. 196 na Sluneční stráni s tím,
že požaduje doplnění žádosti o kompletní projektovou dokumentaci vypracovanou
autorizovanou osobou pro obor pozemní stavby.
USNESENÍ č. RM/456/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlas jako zákonný účastník územního řízení a k ohlášení stavby pro stavbu
"Dřevěná stavba určená k plnění funkce lesa" s následujícími podmínkami:
a) stavba bude řešena tak, aby sníh nepadal na přilehlou komunikaci na p.p.č. 430/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou,
b) dešťové vody budou řešeny tak, že budou likvidovány na pozemku ve vlastnictví
žadatele p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
c) v projektové dokumentaci (požární zprávě) bude vymezen požárně nebezpečný
prostor, který bude zapsán formou věcného břemene do KN (zřízení VB na náklady
investora) ke stavbě na pozemku p.p.č. 430/1 s tím, že v případě požáru a
poškození komunikace budou stavebníkem uhrazeny vzniklé náklady.
souhlasí
b)
s napojením (sjezdem) na p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, které bude řešeno
tak, aby dešťové vody nestékaly na přilehlou obecní komunikaci.
USNESENÍ č. RM/457/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se změnou stavby před dokončením na akci "Svoboda nad Úpou, Výstavba malé vodní
elektrárny na Černohorském potoce", resp. se změnou trasy v rámci ujednaných pozemků a
stavebník předloží ke kolaudaci geometrický plán zaměření skutečného provedení stavby.
USNESENÍ č. RM/458/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení
licence zvláštní linkové osobní dopravy pro dopravce: Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na
linku: 690 977 Pec pod Sněžkou - Janské Lázně (TourBus).
USNESENÍ č. RM/459/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
Rozsudek Okresního soudu v Trutnově ohledně určení výše nájemného v bytě
302/5 v čp. 302 na Sluneční stráni (viz zápis) a rozhodla, že se proti určené výši
nájemného soudem nebude město odvolávat, ale pouze na doporučení Mgr.
Huspeka se odvolá jen proti výrokům o náhradě nákladů řízení (III - V), neboť se
rovněž domnívá, že soud by měl rozhodnout o nákladech řízení podle míry úspěchu
stran ve sporu, tzn. žalobci přiznat náhradu nákladů řízení alespoň z části.
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b)

informace o dalších soudních sporech u zbývajících dvou bytů s tím, že jakmile
rozsudek dle bodu a) tohoto usnesení nabude právní moci, město se pokusí o smír i
v těchto dalších dvou sporech, a to ve stejné rovině výše nájemného, kterou určil
soud u bytu č. 302/5.

USNESENÍ č. RM/460/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu na dobu určitou do 31.10.2016 části pozemkové parcely p.p.č.
679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 10 m2 za účelem předzahrádky před Národním
domem.
USNESENÍ č. RM/461/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozsah bouracích prací pro účely zpracování projektové dokumentace k odstranění stavby na
st.p.č. 62/2 a části střechy na st.p.č 62/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou takto:
objekt garáže na pozemku st.p.č. 62/2 bude odstraněn kompletně, vyjma stěny společné s
objektem kolny na pozemku st.p.č. 62/1,
- na objektu kolny na pozemku st.p.č. 62/1 bude odstraněna sedlová střecha, která je stavebně
spojena se střechou garáže.
USNESENÍ č. RM/462/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby prověřil dotační tituly za účelem zadání rozsahu projektové dokumentace
na rekonstrukci školní jídelny, a to v souvislosti s opakujícími se poruchami na vodoinstalaci.
USNESENÍ č. RM/463/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože si
město musí zachovat přístup ke hřbitovní zdi.
USNESENÍ č. RM/464/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
umístění teplovodního potrubí a jeho ochranného pásma dle geometrického plánu na
pozemcích města p.p.č. 626 (výměra VB 291 m2) a 628 (výměra VB 177 m2), oba v k.ú.
Maršov I a dále na pozemcích v k.ú. Maršov II - p.p.č. 15/7 (výměra VB 91 m2), p.p.č. 64/2
(výměra VB 1 m2), p.p.č. 64/4 (výměra VB 33 m2), st.p.č. 73 (výměra VB 10 m2), p.p.č.
369/3 (výměra VB 337 m2), p.p.č. 369/7 (výměra VB 49 m2), p.p.č. 388/1 (výměra VB 65
m2) a p.p.č. 436/1 (výměra VB 330 m2) s tím, že rada požaduje po žadateli 50,-Kč / 1 m2
rozsahu věcného břemene + DPH.
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USNESENÍ č. RM/465/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města žádost pana Martina Blažka o prodej části pozemku p.p.č. 688 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti.
USNESENÍ č. RM/466/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Ing. Hanuše (zástupce investora) o stanovisko obce ke stavbě "Přestavba kůlny u RD
čp. 7 - změna stavby před dokončením" společně se sdělením orgánu územního plánování
MěÚ Trutnov č.j. 2016/1694/R/HLM ze dne 17.3.2016 (dále jen "Sdělení orgánu územního
plánování") a s Dodatkem č. 1 k Průvodní zprávě ze dne 24.2.2016 + výtah z projektové
dokumentace s tím, že v rámci územního řízení je město povinným účastníkem řízení, který
se k záměru žadatele vyjadřuje, ale městu nebyla předložena kompletní projektová
dokumentace od autorizované osoby, a proto nemá relevantní podklady, aby se vyjádřilo.
Dále rada projednala výše uvedené Sdělení orgánu územního plánování s tím, že město učiní
podnět k revizi Sdělení orgánu územního plánování MěÚ Trutnov č.j. 2016/1694/R/HLM ze
dne 17.3.2016, který došel k závěru, že neshledal nesoulad s ÚP města Svobody nad Úpou.
Nicméně v rámci výše uvedeného Dodatku č. 1 k Průvodní zprávě bylo deklarováno, že
stavba bude sloužit:
".... na ploše nové části kůlny bude uskladňováno přípojné nářadí k zemědělské technice bez
vlastního pohonu (kleště na sena, radlice, brány, shrnovač, příslušenství k čelnímu nakladači
apod.), pastevní materiál (ohradníkové systémy - lanka, sítě, tyče atd.), potřeby k chovu koní,
ovcí, skotu, vybavení pro včelařství atd. Ve zbylé části kůlny bude ukládáno palivové dříví
pro vyschnutí - rekonstruovaná zemědělská usedlost má ekologické vytápění biomasou, která
má požadováno do 20% vlhkosti pro použití. Stavba tedy bude plnit doplňkovou funkci k
rekonstruované budově a dle regulativů ÚP zde budou uskladněny nástroje pro údržbu
krajiny."
Rada konstatovala, že ačkoliv stavba nebyla k dnešnímu dni řádně povolena, z přiložené
fotodokumentace z různých období roku jasně vyplývá, že stavba slouží k ustájení zvířat,
takže už v této době je užívaná v rozporu s deklarovaným Dodatkem č. 1 k Průvodní zprávě z
února 2016, který měla rada k dispozici jako součást Sdělení úřadu územního plánování.
Rada se i nadále domnívá, že závěr Sdělení orgánu územního plánování je nesprávný, protože
kůlna je stavba vedlejší ke stavbě hlavní, kdežto v daném případě se jedná o kůlnu, která
svými rozměry jednoznačně přesahuje rozměry, resp. půdorys hlavního objektu k bydlení, o
kůlně lze hovořit pouze v případě původně povoleném rozsahu stavby.
Dále se rada shodla na tom, že starosta svolá schůzku sousedních a okolních vlastníků
nemovitostí, aby se vyjádřili k danému problému, aby město znalo jejich názor k tomu, jak by
město mělo hájit jejich zájmy v daném řízení.
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