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Sp. značka: SVO/1215/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 40. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.5.2016
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
Omluveni: Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II"

2.

Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti"

3.

Návrh programu 10. veřejného zasedání ZM dne 15.6.2016

4.

Kontrola plnění usnesení rady + aktualizace dokumentu "Akce investičního
charakteru 2016"

5.

Žádost o koupi pozemků p.p.č. 64/2 a 73, oba v k.ú. Maršov II

6.

Hospodaření PO Dům s pečovatelskou službou za 1.Q.2016

7.

Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Staré aleji - vyčíslení finančních nákladů města na
tuto akci

8.

Návrh poptávkového řízení na akci "Vybudování víceúčelového hřiště v areálu
městského stadionu"

9.

Žádost o vydání stanovisko města na stavbu „Nástavba objektu čp. 410 Svoboda nad
Úpou“

10.

Žádost o stanovisko a souhlas s přístavbou šaten na p.p.č. 127/1 v areálu ČLA
Trutnov, středisku Svoboda nad Úpou

11.

Žádost o vyjádření k udělení změny licence na veřejnou linkovou dopravu

12.

Žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I

13.

Oznámení ředitele ZŠ o nových cenách obědů od 1.7.2016 s ohledem na plátcovství
DPH

14.

Schválení rozsahu věcného břemene na pozemku p.p.č. 703 v k.ú. Svoboda nad Úpou
dle GP
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15.

Žádost o rozšíření rozsahu pozemků v k.ú. Maršově II dotčených VB k usnesení č.
RM/464/39/2016 ze dne 4.5.2016

16.

Žádost o stanovisko města ke stavbě „Kryté stání u čp. 106“ v k.ú. Maršov II

17.

Návrh Smlouvy o provedení opravy komunikace

18.

Návrh Smlouvy o právu provést stavební objekt a smlouva o následné péči o tento
stavební objekt (protipovodňová opatření – umístění monitorovací stanice-prvek
LVS)

19.

Žádost o součinnost ve věci společného zřízení VB ke stavbám a nemovitostem na
Sluneční stráni (spodní část u vlakového nádraží)

20.

Návrh na zřízení přípojky NN na Muchomůrce

21.

Projekt "Přírodní centrum - Krakonošova horská jezírka"

1. Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek
z jednání hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce s názvem „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú.
Maršov II“ (viz příloha originálu zápisu). Starosta dále předložil aktuální informace o podané
žádosti o příspěvek ze SFDI – Program bezpečnosti dopravy pro rok 2016, kdy město požádalo o
příspěvek ve výši 2.059.383,62 Kč, celkové náklady projektu (uznatelné i neuznatelné činí
2.743.454,26 Kč) a podle předběžných informací bude město úspěšné jen částečně, protože byl v
rámci vyhodnocení žádostí doporučen k poskytnutí příspěvku pouze spodní přechod u hospůdky
u Karla IV. Starosta informoval radu, že na přelomu května a června by mělo město obdržet
oficiální dopis včetně chyb v projektové dokumentaci, které způsobily vyloučení vrchního
přechodu pro chodce v Maršově II a spojovacího chodníku mezi mostem a autobusovou
zastávkou po pravé straně hlavní silnice směrem na Pec. Dále by už mělo být známo, zda SFDI
vyhlásí druhé kolo pro podávání žádostí v rámci tohoto programu. Rada se zabývala dále
výsledkem poptávkového řízení, do kterého se přihlásily pouze dvě firmy a přestože vysoutěžená
cena je nižší než celková předpokládaná cena (vysoutěženo za 2.537.210,70 Kč včetně DPH) je
výše vlastního dofinancování poměrně vysoká. V základním rozpočtu bylo počítáno s částkou
1,2 mil. Kč, a to bez vazby na dotaci s tím, že tuto akci město zrealizuje v roce 2016 na základě
petice občanů Maršova II. Nicméně v průběhu přípravy akce došlo k rozšíření projektu o výše
zmiňovaný spojovací chodník, a tím k navýšení předpokládaných nákladů projektu.
Tajemnice dále informovala radu, že ve Výzvě k podání nabídky byli uchazeči informováni, o
tom, že zadavatel (tedy město) si vyhradilo právo uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
až po 15.6.2016, a to s ohledem na schválení případného dofinancování akce Zastupitelstvem
města na jeho jednání dne 15.6.2016. Pokud nebude případné dofinancování schváleno, vyhradil
si zadavatel právo zrušit zadávací řízení a neuzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
Rada se shodla na tom, že je třeba počkat na informace ze SFDI ohledně skutečně výše
přiznaného příspěvku a o tom, zda se bude konat druhé kolo či nikoliv. Tyto informace předat na
jednání zastupitelstva dne 15.6.2016 a konečné rozhodnutí o způsobu financování nechat na
zastupitelstvu.
Na základě všech výše uvedených informací rada přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání hodnotící
komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim
zákona na stavební práce s názvem „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že rozhodnutí o způsobu financování této akce rada předává
zastupitelstvu (podrobně viz zápis - bude zpracováno v rámci návrhu rozpočtového opatření
č. 2/2016).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/466/40/2016 bylo přijato.
2. Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek
z jednání hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na stavební práce s názvem „Demolice výměníku na Rýchorském
sídlišti“ (viz příloha originálu zápisu). Na tuto akci bylo v základním rozpočtu vymezeno
1.530.000 Kč. Rada města v rámci plánu investičních akcí na rok 2016 pověřila v lednu starostu,
aby hlídal dotační tituly, protože realizace této akce není časově ovlivněna návazností na další
plány města. Při pravidelné kontrole plnění starosta informoval radu, že dostupné tituly zatím
nejsou, a proto v dubnu rada schválila vypsání výběrového řízení s tím, že podle výše
vysoutěžené ceny bude na jednání zastupitelstva rozhodnuto, zda k realizaci přistoupit letos i bez
dotace. Výsledkem poptávkového řízení je vysoutěžená cena ve výši 231.362 Kč včetně DPH.
Vzhledem k takto nízké nabídnuté ceně za demolici výměníku rada přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání hodnotící
komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim
zákona na stavební práce s názvem „Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti“ (viz příloha
originálu zápisu), s tím, že rada předává tuto akci k projednání ohledně způsobu financování
(podrobně viz zápis) na nejbližší jednání zastupitelstva, a to v rámci návrhu rozpočtového
opatření č. 2/2016 a doporučuje zastupitelstvu uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem s
ohledem na nízkou vysoutěženou cenu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/467/40/2016 bylo přijato.
3. Návrh programu 10. veřejného zasedání ZM dne 15.6.2016
Radě města byl předložen návrh programu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 15.6.2016 (viz příloha originálu zápisu). K návrhu neměl nikdo z přítomných
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.6.2016
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/468/40/2016 bylo přijato.
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4. Kontrola plnění usnesení rady + aktualizace dokumentu "Akce investičního
charakteru 2016"
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že pověřené osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Dále byl radě předložen dokument "Akce investičního charakteru v roce 2016 - plán
harmonogramu a stav plnění (viz příloha originálu zápisu) s aktuálními informacemi ohledně
jednotlivých akcí.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN a dále dokument "Akce investičního charakteru v roce 2016 plán harmonogramu a stav plnění (viz příloha originálu zápisu) s aktuálními informacemi
ohledně jednotlivých akcí.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/469/40/2016 bylo přijato.
5. Žádost o koupi pozemků p.p.č. 64/2 a 73, oba v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Jiráskových o koupi pozemků p.p.č. 64/2 a
st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II za účelem využití pozemků k zázemí provozování apartmánů, se
kterými sousedí. O pozemek p.p.č. 64/2 manželé Jiráskovi žádali již v roce 2014, zastupitelstvo
jej však neschválilo k prodeji s odůvodněním, že ačkoliv je pozemek znehodnocen částečně
uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké
komerční provozovny ve spojení se sousedním pozemkem, protože se nacházejí podél hlavní
silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Z tohoto důvodu byly oba pozemky zařazeny do změny
Územního plánu č. 3 (návrh č.3 na změnu: území občanské vybavenosti).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 64/2 a st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II z důvodů, že
ačkoliv jsou pozemky znehodnoceny částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na nich v
budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční provozovny, protože se nacházejí podél
hlavní silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Z tohoto důvodu byly oba pozemky zařazeny do
změny Územního plánu č. 3 (návrh č.3 na změnu: území občanské vybavenosti).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/470/40/2016 bylo přijato.
6. Hospodaření PO Dům s pečovatelskou službou za 1.Q.2016
Radě města bylo předloženo hospodaření příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
za 1. Q. 2016 (viz příloha originálu zápisu), které stručně okomentovala tajemnice MěÚ.
Dále byly radě předloženy informace ohledně zákona o finanční kontrole, kdy statutární orgán
nemůže být osobou, která je zároveň správcem rozpočtu, osobou schvalovatele a účetní a je třeba
tento stav v DPS napravit. Tajemnice informovala radu, že se již předběžně danou záležitostí
zabývala v rámci vyhlášeného výběrového řízení na obsazení místa účetní MěÚ. Od 1.6.2016
4

dochází k personální změně na pozici účetní MěÚ a v rámci pohovoru s novou účetní už bylo
předběžně dohodnuto, že účetnictví této příspěvkové organizace bude v rámci své pracovní
náplně vykonávat nová účetní.
Starosta a tajemnice MěÚ doplnili, že je však třeba zvážit rozsah pracovního úvazku ředitele v
DPS, resp. rozsah jeho pracovní náplně, protože redukce pracovního úvazku se nejeví jako
vhodné řešení s ohledem na situaci v DPS, kdy je třeba, aby tam ředitel byl 8 hodin denně
(kumulace nevhodných osob bez přístřeší, narušování domovního klidu těmito osobami apod.).
Mgr. Hynek navrhl, zda by nemohl pan ředitel vykonávat v rámci pracovní náplně nějakou
odborně blízkou činnost vykonávanou Městským úřadem a jako příklad uvedl třeba opatrovnictví
(v současné době má město 2 opatrovance a u dalšího je podán návrh s tím, že se jedná o výkon
státní správy v rámci přenesené působnosti) či majetkoprávní oblast. V rámci tohoto bodu bylo
hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
hospodaření příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou za 1. Q. 2016
(viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
pověřuje
b)
tajemnici MěÚ, aby s ředitelem PO Dům s pečovatelskou službou projednala nový
obsah jeho pracovní náplně po převodu komplexního vedení účetnictví městem,
které bude zajišťovat od 1.6.2016 nová účetní MěÚ, a to tak, aby jeho celkový
pracovní úvazek byl zachován, ale bude upraven obsah pracovní náplně (podrobně
viz zápis).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/471/40/2016 bylo přijato.
7. Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Staré aleji - vyčíslení finančních nákladů města na
tuto akci
Ing. Hůrka předložil radě soupis veškerých nákladů, souvisejících se stavbou "Stabilizace svahu
pod čp. 463 ve Staré aleji" (viz příloha originálu zápisu) s tím, že ve spolupráci s Mgr. Huspekem
z nich vyčlenil ty náklady, které byly vynaloženy v přímé souvislosti s rozhodnutím stavebního
úřadu a které může město požadovat po paní Zapadlové.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
soupis veškerých nákladů, souvisejících se stavbou "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Staré aleji"
(viz příloha originálu zápisu), které byly vynaloženy městem v přímé souvislosti s rozhodnutím
stavebního úřadu a pověřuje starostu města, aby neprodleně zaslal Výzvu k úhradě adekvátní
části nákladů druhému z účastníků stavebního řízení, resp. vlastníku stodoly a spoluvlastníkovi
opěrné zdi s lhůtou pro zaplacení do 15.6.2016.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/472/40/2016 bylo přijato.
8. Návrh poptávkového řízení na akci "Vybudování víceúčelového hřiště v areálu
městského stadionu"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební
práce "Vybudování víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu“ včetně závazného vzoru
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Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu), dále návrh na výběr 5 uchazečů, kterým bude
Výzva zaslána + zveřejnění na Profilu zadavatele, a návrh na složení hodnotící komise, která
provede i otevírání obálek dne 8.6.2016 od 15,00 hodin včetně vyhodnocení podaných nabídek.
Na tuto akci město obdrželo příspěvek ve výši 1 mil. Kč od Nadace ČEZ s tím, že projektantský
rozpočet činí 2.256.626 Kč včetně DPH. Na tuto akci byla také podána v lednu 2016 žádost o
dotaci na MŠMT, zde však dosud není znám výsledek dotačního řízení (snad do konce května
2016 dle sdělení starosty). Pokud chce však město využít nadační příspěvek, musí být akce
realizována letos, a proto byl radě předložen návrh poptávkového řízení s tím, že výsledek
poptávkového řízení bude předložen zastupitelstvu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2016 ke
schválení s návrhem na dofinancování z vlastních prostředků + návrh na přijetí nadačního
příspěvku ve výši 1 mil. Kč.
V rámci tohoto bodu rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce
"Vybudování víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu“ včetně závazného
vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b)
výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky,
- MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec
Králové,
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55 352, se sídlem Zahradní
75, Trutnov.
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 8.6.2016 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, Ing. Václav Jiránek - člen Rady města, pan
Jiří Vlček,
náhradníci: Mgr. Petr Schön, Ing. Ivana Balcarová, Ing. Josef Hůrka.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/473/40/2016 bylo přijato.
9. Žádost o vydání stanovisko města na stavbu „Nástavba objektu čp. 410 Svoboda nad
Úpou“
Radě města byla předložena žádost manželů Grubnerových o stanovisko ve věci stavby
"Nástavba objektu čp. 410, Svoboda nad Úpou" společně s projektovou dokumentací k dané
stavbě. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě "Nástavba objektu čp. 410, Svoboda nad Úpou" dle předložené
projektové dokumentace na základě žádosti manželů Grubnerových.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/474/40/2016 bylo přijato.
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10. Žádost o stanovisko a souhlas s přístavbou šaten na p.p.č. 127/1 v areálu ČLA
Trutnov, středisku Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost ředitele školy Česká lesnická akademie Trutnov o vyjádření
ke stavbě "Přístavba šaten na p.č. 127/1 v areálu ČLA Trutnov, středisku Svoboda nad Úpou,
Horská 134" společně s projektovou dokumentací v elektronické podobě. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě "Přístavba šaten na p.č. 127/1 v areálu ČLA Trutnov, středisku
Svoboda nad Úpou, Horská 134" v souladu s předloženou projektovou dokumentací v
elektronické podobě na základě žádosti ředitele školy Česká lesnická akademie Trutnov.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/475/40/2016 bylo přijato.

11. Žádost o vyjádření k udělení změny licence na veřejnou linkovou dopravu
Radě města byla předložena žádost KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o změnu
licence veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: BusLine a.s., IČ 283 60 010 na linku:
540 955 Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Vysoké nad Jizerou - Jilemnice - Vrchlabí Trutnov. Tato linka nezajíždí na autobusové nádraží ve Svobodě nad Úpou, Svobodou pouze
projíždí, a to s ohledem na objížďku kvůli uzavření mostu v Mladých Bukách.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o změnu licence
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: BusLine a.s., IČ 283 60 010 na linku: 540 955
Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Vysoké nad Jizerou - Jilemnice - Vrchlabí - Trutnov.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/476/40/2016 bylo přijato.

12. Žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I
Mgr. Schön předložil radě žádosti paní Popelkové a pana Kubce o pronájem pozemku
p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I. Oba žadatelé žádají o příslušnou část pozemku, kterou využívají bez
smluvního vztahu s městem. Paní Popelková žádala již v roce 2011 o pronájem části pozemku,
rada jej však zamítla a zveřejnila záměr prodeje. Rada města hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu, resp. pachtu pozemku p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I s
podmínkami nájmu: 1M výpovědní doba bez uvedení důvodu ze strany
pronajímatele, nájem či pacht bude uzavřen pouze za předpokladu, že bude
vyklizen a vyčištěn sousední břeh směrem k hlavní silnici.
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b)

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov I s
přístupem na pozemky přes pozemek města p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I za účelem
výstavby rodinného domu s tím, že tento záměr prodeje bude nabízen mimo jiné
prostřednictvím realitních kanceláří.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/477/40/2016 bylo přijato.
13. Oznámení ředitele ZŠ o nových cenách obědů od 1.7.2016 s ohledem na plátcovství
DPH
Radě města byla předložena ředitelem PO Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov tabulka s novým výpočtem cen obědů s platností od 1.7.2016, a to v souvislosti s
tím, že se organizace stala plátcem DPH (viz příloha originálu zápisu). Navýšení cen obědů o
3,-Kč se týká pouze cizích strávníků, kteří se stravují přímo ve školní jídelně.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ředitele PO Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o
novém výpočtu cen obědů s platností od 1.7.2016, a to v souvislosti s tím, že se organizace stala
plátcem DPH (viz příloha originálu zápisu). Navýšení cen obědů o 3,-Kč se týká pouze cizích
strávníků, kteří se stravují přímo ve školní jídelně.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/478/40/2016 bylo přijato.
14. Schválení rozsahu věcného břemene na pozemku p.p.č. 703 v k.ú. Svoboda nad
Úpou dle GP
Radě města byl předložen geometrický plán GP č. 719-25/2016, který si nechal zpracovat pan
Norbert Fleischer za účelem vymezení rozsahu věcného břemene požárně nebezpečného prostoru
k části pozemku ve vlastnictví města p.p.č 703 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu). Rada se zabývala obecně věcným břemenem požárně nebezpečného prostoru u různých
druhů pozemků a shodla se na tom, že město si nechá vypracovat znalecký posudek na ocenění
tohoto věcného břemene pro jednotlivé druhy pozemků a na základě tohoto posudku bude
připravena pro pana Fleischera i smlouva o zřízení věcného břemene.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozsah věcného břemene požárně nebezpečného prostoru dle geometrický plán č. 719-25/2016,
který si nechal zpracovat pan Norbert Fleischer za účelem vymezení rozsahu výše uvedeného
věcného břemene k části pozemku ve vlastnictví města p.p.č 703 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že město si nechá vypracovat znalecký posudek na ocenění
věcného břemene požárně nebezpečného prostoru pro jednotlivé druhy pozemků a na základě
tohoto posudku bude připravena pro pana Fleischera i smlouva o zřízení věcného břemene.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/479/40/2016 bylo přijato.
15. Žádost o rozšíření rozsahu pozemků v k.ú. Maršově II dotčených VB k usnesení č.
RM/464/39/2016 ze dne 4.5.2016
Radě města byl předložen návrh na rozšíření rozsahu pozemků ve věci žádosti společnosti ČEZ
Teplárenská, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění teplovodního potrubí a

8

jeho ochranného pásma dle geometrického plánu na pozemcích města, která byla projednána na
minulém jednání rady. Ze soupisu pozemků vypadly omylem pozemky p.p.č. 373/1 a 439, oba v
k.ú. Maršov II. V dané věci rada hlasovala o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení č, RM/464/39/2016 ze dne 4.5.2016.

schvaluje
b)
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), p.p.č. 436/1
(výměra VB 330 m2), p.p.č. 373/1 (výměra VB 171 m2) a p.p.č. 439 (výměra VB
587 m2) s tím, že rada požaduje po žadateli 50,-Kč / 1 m2 rozsahu věcného
břemene + DPH, tj. celkem 107.100 Kč bez DPH
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/480/40/2016 bylo přijato.
16. Žádost o stanovisko města ke stavbě „Kryté stání u čp. 106“ v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost Mgr. Zdeňka Šafáře o stanovisko ve věci stavby "Přístřešek
pro parkování 2 osobních automobilů na p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov II" včetně projektové
dokumentace, stanoviska KRNAP, souhlasu se stavbou od všech spoluvlastníků pozemku
p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov II. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci stavby "Přístřešek pro parkování 2 osobních automobilů na
p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov II" v souladu s předloženou projektovou dokumentací na základě
žádosti Mgr. Zdeňka Šafáře.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/481/40/2016 bylo přijato.
17. Návrh Smlouvy o provedení opravy komunikace
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o provedení opravy komunikace s panem Zdeňkem
Tlachačem (viz příloha originálu zápisu) a týká se opravy komunikace na p.p.č. 579/1 v k.ú.
Maršov I po provedeném uložení inženýrských sítí.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení opravy komunikace s panem Zdeňkem Tlachačem (viz příloha
originálu zápisu) a týká se opravy komunikace na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I po provedeném
uložení inženýrských sítí.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/482/40/2016 bylo přijato.
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18. Návrh Smlouvy o právu provést stavební objekt a smlouva o následné péči o tento
stavební objekt (protipovodňová opatření – umístění monitorovací stanice-prvek LVS)
V souvislosti s přípravou podání žádosti o dotaci na vybudování protipovodňových opatření byly
radě předloženy ke schválení:
- návrh Smlouvy o právu provést stavební objekt a smlouva o následné péči o tento objekt, která
se týká umístění monitorovací stanice (prvek LVS) hladiny vody a srážek na mostním objektu
ev. č. 297-008 v k.ú. Janské Lázně
- návrh smluvního vztahu se Správou KRNAP na umístění srážkoměrného čidla na pozemku
p.p.č. 342 v k.ú. Rýchory (u Rýchorské boudy u klimatologické stanice)
Rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v souvislosti s přípravou podání žádosti o dotaci na vybudování protipovodňových
opatření návrh Smlouvy o právu provést stavební objekt a smlouva o následné péči
o tento objekt, která se týká umístění monitorovací stanice (prvek LVS) hladiny
vody a srážek na mostním objektu ev. č. 297-008 v k.ú. Janské Lázně.
v souvislosti s přípravou podání žádosti o dotaci na vybudování protipovodňových
opatření návrh smluvního vztahu se Správou KRNAP na umístění srážkoměrného
čidla na pozemku p.p.č. 342 v k.ú. Rýchory (u Rýchorské boudy u klimatologické
stanice).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/483/40/2016 bylo přijato.
19. Žádost o součinnost ve věci společného zřízení VB ke stavbám a nemovitostem na
Sluneční stráni (spodní část u vlakového nádraží)
Radě města byla předložena společná žádost vlastníků nemovitostí čp. 449, 257, 542 a 543 na
Sluneční stráni o součinnost, a to ve věci uzavření společné smlouvy o zřízení věcného břemene
na přístup a příjezd k těmto nemovitostem a na umístění staveb ve vlastnictví města (veřejné
osvětlení). Dle sdělení žadatelů společnost SŽDC sama nabídla toto řešení jako nejvýhodnější
pro všechny zainteresované vlastníky nemovitostí v dané lokalitě. Rada se situací v dané lokalitě
zabývala a hlasovala o návrhu usnesení
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
společnou žádost vlastníků nemovitostí čp. 449, 257, 542 a 543 na Sluneční stráni o součinnost, a
to ve věci uzavření společné smlouvy o zřízení věcného břemene na přístup a příjezd k těmto
nemovitostem a na umístění staveb ve vlastnictví města (veřejné osvětlení) s tím, že město je
připraveno poskytnout součinnost, ale finální rozhodnutí k uzavření společné smlouvy bude
záležet na přesném textu znění smlouvy o zřízení věcného břemene a požadované náhradě za
věcné břemeno tak, aby pod záminkou věcného břemene nebyla požadována kupní cena.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/484/40/2016 bylo přijato.
20. Návrh na zřízení přípojky NN na Muchomůrce
Mgr. Hynek v rámci tohoto bodu navrhl, aby se město začalo zabývat vybudováním přípojky nn
v lokalitě na Muchomůrce, a to s ohledem na stále větší množství akcí města v této lokalitě a
rozšiřující se volnočasové aktivity. Rada se zabývala technickými možnostmi, jak do této lokality
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přivést elektrickou energii. Ing. Jiránek vznesl dotaz, zda se na případných nákladech bude
podílet i pan Zelenka. Na to Mgr. Hynek odpověděl, že samozřejmě ano.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby zahájil jednání ohledně vybudování přípojky nn v lokalitě na Muchomůrce, a
to s ohledem na stále větší množství akcí města v této lokalitě a rozšiřující se volnočasové
aktivity.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/485/40/2016 bylo přijato.
21. Projekt "Přírodní centrum - Krakonošova horská jezírka"
V návaznosti na předchozí bod rada zahájila diskusi o návrhu projektu s názvem "Přírodní
centrum - Krakonošova horská jezírka". Jedná se o další rozšíření stávajícího projektu
Krakonošova Muchomůrka s tím, že na realizaci tohoto projektu by bylo možné získat finanční
dar od Lesů ČR, ale je třeba jej realizovat v letošním roce. Bylo tedy hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby poptal cenové nabídky od projektantů (New Visit s.r.o., Jan Tylš Trutnov) na
zpracování projektu s názvem "Přírodní centrum - Krakonošova horská jezírka" (jedná se o další
rozšíření stávajícího projektu Krakonošova Muchomůrka)
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/486/40/2016 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 18.5.2016 ve 21,05 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 8.6.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
19.5.2016. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 40. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 18.5.2016.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 40. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 18.05.2016
USNESENÍ č. RM/466/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání hodnotící
komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona na stavební práce s názvem „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že rozhodnutí o způsobu financování této akce rada
předává zastupitelstvu (podrobně viz zápis - bude zpracováno v rámci návrhu rozpočtového
opatření č. 2/2016).
USNESENÍ č. RM/467/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání hodnotící
komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona na stavební práce s názvem „Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti“ (viz
příloha originálu zápisu), s tím, že rada předává tuto akci k projednání ohledně způsobu
financování (podrobně viz zápis) na nejbližší jednání zastupitelstva, a to v rámci návrhu
rozpočtového opatření č. 2/2016 a doporučuje zastupitelstvu uzavření Smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem s ohledem na nízkou vysoutěženou cenu.
USNESENÍ č. RM/468/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
15.6.2016 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/469/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN a dále dokument "Akce investičního charakteru v roce
2016 - plán harmonogramu a stav plnění (viz příloha originálu zápisu) s aktuálními
informacemi ohledně jednotlivých akcí.
USNESENÍ č. RM/470/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 64/2 a st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II z důvodů,
že ačkoliv jsou pozemky znehodnoceny částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na
nich v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční provozovny, protože se nacházejí
podél hlavní silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Z tohoto důvodu byly oba pozemky
zařazeny do změny Územního plánu č. 3 (návrh č.3 na změnu: území občanské vybavenosti).
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USNESENÍ č. RM/471/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
hospodaření příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou za 1. Q. 2016 (viz
příloha originálu zápisu) bez námitek.
pověřuje
b)
tajemnici MěÚ, aby s ředitelem PO Dům s pečovatelskou službou projednala nový
obsah jeho pracovní náplně po převodu komplexního vedení účetnictví městem, které
bude zajišťovat od 1.6.2016 nová účetní MěÚ, a to tak, aby jeho celkový pracovní
úvazek byl zachován, ale bude upraven obsah pracovní náplně (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/472/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
soupis veškerých nákladů, souvisejících se stavbou "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Staré
aleji" (viz příloha originálu zápisu), které byly vynaloženy městem v přímé souvislosti s
rozhodnutím stavebního úřadu a pověřuje starostu města, aby neprodleně zaslal Výzvu k
úhradě adekvátní části nákladů druhému z účastníků stavebního řízení, resp. vlastníku stodoly
a spoluvlastníkovi opěrné zdi s lhůtou pro zaplacení do 15.6.2016.
USNESENÍ č. RM/473/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 8.6.2016 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, Ing. Václav Jiránek - člen Rady města, pan Jiří
Vlček,
náhradníci: Mgr. Petr Schön, Ing. Ivana Balcarová, Ing. Josef Hůrka.
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce
"Vybudování víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu“ včetně závazného
vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b)
výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky,
- MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec
Králové,
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55 352, se sídlem Zahradní 75,
Trutnov.
USNESENÍ č. RM/474/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě "Nástavba objektu čp. 410, Svoboda nad Úpou" dle předložené
projektové dokumentace na základě žádosti manželů Grubnerových.
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USNESENÍ č. RM/475/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě "Přístavba šaten na p.č. 127/1 v areálu ČLA Trutnov, středisku
Svoboda nad Úpou, Horská 134" v souladu s předloženou projektovou dokumentací v
elektronické podobě na základě žádosti ředitele školy Česká lesnická akademie Trutnov.
USNESENÍ č. RM/476/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o změnu
licence veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: BusLine a.s., IČ 283 60 010 na linku:
540 955 Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Vysoké nad Jizerou - Jilemnice - Vrchlabí Trutnov.
USNESENÍ č. RM/477/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu, resp. pachtu pozemku p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I s
podmínkami nájmu: 1M výpovědní doba bez uvedení důvodu ze strany
pronajímatele, nájem či pacht bude uzavřen pouze za předpokladu, že bude vyklizen a
vyčištěn sousední břeh směrem k hlavní silnici.
b)
zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov I s
přístupem na pozemky přes pozemek města p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I za účelem
výstavby rodinného domu s tím, že tento záměr prodeje bude nabízen mimo jiné
prostřednictvím realitních kanceláří.
USNESENÍ č. RM/478/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ředitele PO Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o
novém výpočtu cen obědů s platností od 1.7.2016, a to v souvislosti s tím, že se organizace
stala plátcem DPH (viz příloha originálu zápisu). Navýšení cen obědů o 3,-Kč se týká pouze
cizích strávníků, kteří se stravují přímo ve školní jídelně.
USNESENÍ č. RM/479/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozsah věcného břemene požárně nebezpečného prostoru dle geometrický plán č. 71925/2016, který si nechal zpracovat pan Norbert Fleischer za účelem vymezení rozsahu výše
uvedeného věcného břemene k části pozemku ve vlastnictví města p.p.č 703 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že město si nechá vypracovat znalecký posudek
na ocenění věcného břemene požárně nebezpečného prostoru pro jednotlivé druhy pozemků a
na základě tohoto posudku bude připravena pro pana Fleischera i smlouva o zřízení věcného
břemene.
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USNESENÍ č. RM/480/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
své usnesení č, RM/464/39/2016 ze dne 4.5.2016.
schvaluje
b)
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), p.p.č. 436/1
(výměra VB 330 m2), p.p.č. 373/1 (výměra VB 171 m2) a p.p.č. 439 (výměra VB
587 m2) s tím, že rada požaduje po žadateli 50,-Kč / 1 m2 rozsahu věcného
břemene + DPH, tj. celkem 107.100 Kč bez DPH
USNESENÍ č. RM/481/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci stavby "Přístřešek pro parkování 2 osobních automobilů na p.p.č.
102/1 v k.ú. Maršov II" v souladu s předloženou projektovou dokumentací na základě žádosti
Mgr. Zdeňka Šafáře.
USNESENÍ č. RM/482/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o provedení opravy komunikace s panem Zdeňkem Tlachačem (viz příloha
originálu zápisu) a týká se opravy komunikace na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I po provedeném
uložení inženýrských sítí.
USNESENÍ č. RM/483/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v souvislosti s přípravou podání žádosti o dotaci na vybudování protipovodňových
opatření návrh Smlouvy o právu provést stavební objekt a smlouva o následné péči o
tento objekt, která se týká umístění monitorovací stanice (prvek LVS) hladiny vody a
srážek na mostním objektu ev. č. 297-008 v k.ú. Janské Lázně.
b)
v souvislosti s přípravou podání žádosti o dotaci na vybudování protipovodňových
opatření návrh smluvního vztahu se Správou KRNAP na umístění srážkoměrného
čidla na pozemku p.p.č. 342 v k.ú. Rýchory (u Rýchorské boudy u klimatologické
stanice).
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USNESENÍ č. RM/484/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
společnou žádost vlastníků nemovitostí čp. 449, 257, 542 a 543 na Sluneční stráni o
součinnost, a to ve věci uzavření společné smlouvy o zřízení věcného břemene na přístup a
příjezd k těmto nemovitostem a na umístění staveb ve vlastnictví města (veřejné osvětlení) s
tím, že město je připraveno poskytnout součinnost, ale finální rozhodnutí k uzavření společné
smlouvy bude záležet na přesném textu znění smlouvy o zřízení věcného břemene a
požadované náhradě za věcné břemeno tak, aby pod záminkou věcného břemene nebyla
požadována kupní cena.
USNESENÍ č. RM/485/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby zahájil jednání ohledně vybudování přípojky nn v lokalitě na
Muchomůrce, a to s ohledem na stále větší množství akcí města v této lokalitě a rozšiřující se
volnočasové aktivity.
USNESENÍ č. RM/486/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby poptal cenové nabídky od projektantů (New Visit s.r.o., Jan Tylš Trutnov)
na zpracování projektu s názvem "Přírodní centrum - Krakonošova horská jezírka" (jedná se o
další rozšíření stávajícího projektu Krakonošova Muchomůrka)
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