*MESUX000HYC6*
Sp. značka: SVO/1215/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 41. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 8.6.2016
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.

Žádosti o pronájem pozemků p.p.č. 260/4 a 262/1, oba v k.ú. Maršov I

2.

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

3.

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

4.

Žádost o propachtování a pronájem pozemku p.p.č.101/8 v k.ú. Maršov I

5.

Revize smluvních vztahů na reklamní zařízení

6.

Žádost o koupi pozemku p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Žádost o povolení k provedení výměny kanalizační přípojky

8.

Návrh poptávkových řízení na sakrální stavby

9.

Předložení nabídek na projektový management pro podání žádosti o dotaci na
výstavbu hasičárny

10.

Návrh příkazní smlouvy mezi městem a příspěvkovou organizací DPS

11.

Návrh odpis zmařené investice na účtu 042

12.

Informace ředitele DPS o dvou uvolněných bytech v DPS a návrh na jejich přidělení

13.

Návrh ředitele DPS na použití fondu odměn

14.

Cenová nabídka na zpracování přepočtů zatížitelnosti mostních objektů

15.

Upravený návrh kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti ve věci
majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu

16.

Návrh rozdělení finančních příspěvků v rámci dotačních programů na rok 2016 pro
zastupitelstvo

17.

Výběr zhotovitele PD na stavbu "Krakonošova jezírka"
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18.

Návrh Smlouvy o zřízení VB na požárně nebezpečný prostor

19.

Žádost o splátkový kalendář na dlužném nájemném z bytu v čp. 302

20.

Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Vybudování víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu"

1. Žádosti o pronájem pozemků p.p.č. 260/4 a 262/1, oba v k.ú. Maršov I
Radě města byly předloženy žádosti manželů Jany a Antonína Saibertových a pana Anatoliye
Shusty o propachtování pozemků p.p.č. 260/4 a 262/1, oba v k.ú. Maršov I s tím, že se společně
dohodli na společné propachtování těchto pozemků v rámci jedné smlouvy. Záměr města č.
8/2016 byl zveřejněn dne 10.5.2016. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy od 1.7.2016 na pozemky p.p.č. 260/4 a 262/1, oba v k.ú. Maršov I
na žádostí manželů Jany a Antonína Saibertových a pana Anatoliye Shusty s tím, že se společně
dohodli na společném propachtování těchto pozemků v rámci jedné smlouvy. Rada stanovila
pachtovné ve výši 2,-Kč / 1 m2 / rok na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/487/41/2016 bylo přijato.
2. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 625, 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 25 m2 dle zákresu v žádosti. Jedná se o část pozemku před objektem Rýchorky, který
bude využíván za účelem umístění venkovního posezení pro návštěvníku minigolfu a bistra R
BURGER. Záměr města č. 9/2016 byl zveřejněn dne 10.5.2016. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 25 m2 společnosti R BURGER
s.r.o., IČ 049 88 281, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou dle zákresu v
žádosti za účelem umístění venkovního posezení pro návštěvníku minigolfu a bistra R BURGER,
a to na dobu určitou do 30.9.2016 za 500,-Kč + DPH (pokud je žadatel plátcem DPH).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/488/41/2016 bylo přijato.
3. Žádost o krátkodobý pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost OSVČ - paní Věry Andršové, IČ 68254482, se sídlem nám.
Svornosti 470, 542 24 Svoboda nad Úpou o pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře cca 10 m2 za účelem umístění předzahrádky před restaurací Národní dům.
Záměr města č. 11/2016 byl zveřejněn 10.5.2016. Rada hlasovala o usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem žádost části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 10 m2 za
účelem umístění předzahrádky před restaurací Národní dům dle žádosti OSVČ - paní Věry
Andršové, IČ 68254482, se sídlem nám. Svornosti 470, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2016 za nájemné ve výši 500,-Kč +
DPH (pokud je OSVČ plátcem DPH).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/489/41/2016 bylo přijato.
4. Žádost o propachtování a pronájem pozemku p.p.č.101/8 v k.ú. Maršov I
Čas 18:10: Na jednání rady se dostavil s omluvou Mgr. Hynek.
Radě města byly předloženy žádosti o pronájem, resp. pacht pozemku p.p.č. 101/8 v k.ú.
Maršov I, a to na základě zveřejněného Záměru města č. 12/2016 od manželů Josefa a Miloslavy
Popelkových (žádost o pronájem části pozemku o výměře 671 m2 za účelem užívání zahrady) a
od pana Víta Kubce (žádost o pronájem části pozemku o výměře 16 m2 za účelem umístění
plechové garáže). Rada se oběma žádostmi zabývala a hlasovala o následujících návrzích
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 101/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Maršov I panu Vítu
Kubcovi za účelem umístění plechové garáže na dobu neurčitou za pachtovné ve
výši 50,-Kč/1m2 /rok s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu. Dále ve smlouvě
bude ujednán stav před uzavřením smlouvy, tj. že se plechová garáž na pozemku
nacházela a po skončení nájmu bude plechová garáž odstraněna a pozemek bude
vyklizen
b)
pacht části pozemku p.p.č. 101/8 o výměře 671 m2 v k.ú. Maršov I manželům
Josefovi a Miloslavě Popelkovým za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou za
pachtovné ve výši 2,-Kč/ 1m2 /rok s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu a s
podmínkou, že při ukončení nájmu dojde k vyklizení pozemku, přičemž v
pachtovní smlouvě budou přesně specifikována stávající zařízení umístěná na
pozemku před uzavřením smlouvy a dále bude ujednáno, že bez předchozího
souhlasu propachtovatele (tj. města) nesmí pachtýř umístit na pozemek žádná další
zařízení či drobné stavby. Pachtovní smlouva s výše uvedenými podmínkami bude
uzavřena pouze za podmínky, že bude zcela vyklizen přilehlý břeh do 30.6.2016,
pokud tak nebude učiněno, bude požadováno okamžité vyklizení zařízení a staveb z
celého pozemku p.p.č. 101/8 a pachtovní smlouva nebude uzavřena.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/490/41/2016 bylo přijato.
5. Revize smluvních vztahů na reklamní zařízení
Radě města byl předložen návrh v rámci probíhající revize smluvních vztahů na reklamní
zařízení na převod dvou reklamních zařízení z režimu platby místních poplatků (zábor veřejného
prostranství) do režimu klasického nájemního vztahu dle občanského zákoníku. Jedná se o
reklamní zařízení na p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a na p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I (obě
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reklamní zařízení jsou ve vlastnictví společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o.,
IČ 252 79 831, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou). Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a části p.p.č. 625 v k.ú.
Maršov I za účelem umístění reklamních zařízení.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/491/41/2016 bylo přijato.
6. Žádost o koupi pozemku p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se Ing. Jiránek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost pana Jana Horáka ml. o koupi pozemku p.p.č. 825/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Jedná se pozemek o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada, který je
Územním plánem města určen jako území obytné komerční/transformační, který je primárně
určen pro výstavbu rodinného domu a případný prodej by se měl řídit dokumentem s názvem
Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů
č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014. Rada tedy hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se pozemek o
výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada, který je Územním plánem města určen jako území
obytné komerční/transformační a který je tedy primárně určen pro výstavbu rodinného domu a
případný prodej se bude řídit dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví
města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/492/41/2016 bylo přijato.
7. Žádost o povolení k provedení výměny kanalizační přípojky
Radě města byla předložena žádost pana Martina Bureše o povolení k provedení výměny
kanalizační přípojky k domu čp. 465 v Horské ulici. V dané záležitosti sdělil stavební technik
města pan Rajsner podrobné informace k dané záležitosti, které konzultoval se zástupci VAKu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Martina Bureše o povolení k provedení výměny kanalizační přípojky k
domu čp. 465 v Horské ulici s tím, že do příštího jednání rady bude připraven ke schválení návrh
Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/493/41/2016 bylo přijato.
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8. Návrh poptávkových řízení na sakrální stavby
Radě města byly předloženy dva návrhy poptávkových řízení na VZMR na stavební práce včetně
zadávací dokumentace, a to s názvem:
- „Oprava schodiště k lesnímu hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu),
- „Oprava pomníku na lesním hřbitově v k.ú. Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu).
Na obě tyto akce byla schválena dotace z Min. zemědělství a musí být realizačně ukončeny do
30.9.2016. Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
schodiště k lesnímu hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I“ 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:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky,
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí,
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou.

c)

členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 29.6.2016 v 15,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení: členové:
Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Václav Jiránek
– člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města, Ing. Chmelař Jaroslav
– člen Rady města,
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
pomníku na lesním hřbitově v k.ú. Maršov I“ včetně závazného vzoru Smlouvy o
dílo (viz přílohy originálu zápisu),

d)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- 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,
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou.
f)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 29.6.2016 v 15,10
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing.
Václav Jiránek – člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města, Ing.
Chmelař Jaroslav – člen Rady města.
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
e)

USNESENÍ č. RM/494/41/2016 bylo přijato.
9. Předložení nabídek na projektový management pro podání žádosti o dotaci na
výstavbu hasičárny
Radě města byl předložen návrh Výzvy k předložení nabídek VZMR na služby s názvem
"Zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu "Hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3,
k.ú. Svoboda nad Úpou" v rámci předpokládané výzvy IROP 2014 - 2020 (viz příloha originálu
zápisu). Podle aktuálních informací by měla být zveřejněna v nejbližších dnech výzva IROP na
projekty související s výstavbou hasičských zbrojnicí.
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Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k předložení nabídek VZMR na služby s názvem "Zpracování žádosti
o dotaci a administrace projektu "Hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú.
Svoboda nad Úpou" v rámci předpokládané výzvy IROP 2014 - 2020 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že vyhodnocení nabídek bude provedeno na mimořádném
jednání rady dne 22.6.2016.
b)
výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Regional Development Agency. IČ 701 57 855, se sídlem Panská 1492,
516 01 Rychnov nad Kněžnou,
- DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov,
- Centrum evropského projektování a.s., IČ 275 29 576, se sídlem Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
- D A B O N A s.r.o., IČ 648 26 996, se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/495/41/2016 bylo přijato.
10. Návrh příkazní smlouvy mezi městem a příspěvkovou organizací DPS
Radě města byl předložen návrh příkazní smlouvy mezi městem a příspěvkovou organizací Dům
s pečovatelskou službou. Specifikované činnosti ve smlouvě, které pro PO zajišťuje město, je
třeba zajistit smluvně a hlavně upravit finanční vztahy. Jedná se o zpracování mzdové agendy,
komplexní vedení účetnictví a zajišťování výdeje obědů včetně úklidu kuchyně). Smlouva je
nastavena od 1.7.2016 a částky pro rok 2016 budou zapracovány do rozpočtového opatření č.
2/2016 (příjem pro město ve výši 102.000 Kč na straně jedné a výdej ve formě navýšení
provozního příspěvku pro DPS ve stejné výši).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh příkazní smlouvy mezi městem a příspěvkovou organizací Dům s pečovatelskou službou
včetně kalkulace odměny za obstarávání činností (vedení účetnictví a mzdové agendy), která je
přílohou originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/496/41/2016 bylo přijato.
11. Návrh odpis zmařené investice na účtu 042
Radě města byl předložen návrh na odpis zmařené investice ve výši 78.650 Kč, kterou město
vede od roku 2012 na účtu 042 - Pořízení majetku, což byla chyba. Jednalo se o projektovou
dokumentaci na opravu opěrné zdi, resp. její stabilizaci, kterou městu coby spoluvlastníkovi
nařídil stavební úřad. Už z názvu projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o opravu a
nikoliv investici. Všechny ostatní náklady související s danou záležitostí město vedlo v účetnictví
jako přímé náklady související s opravou, nikoliv jako investici. Účetní operace byla
konzultována s auditorkami, kdy samotné schválení odpisu je ve zbytkové pravomoci rady. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
odpis zmařené investice na účtu 042/0000 org. 2212 ve výši 78.650 Kč (projektová dokumentace
s názvem „oprava havárie opěrné zdi ve Staré aleji u čp. 463) z roku 2013, protože se jednalo již
v roce 2013 o opravu, jak vyplývá z názvu projektové dokumentace nikoliv o investiční výdaj.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/497/41/2016 bylo přijato.
12. Informace ředitele DPS o dvou uvolněných bytech v DPS a návrh na jejich přidělení
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena informace ředitele DPS o uvolnění dvou bytů v DPS a návrh sociální
pracovnice Mgr. Hynkové na přidělení těchto dvou bytů. Rada s návrhem na přidělení souhlasila,
a proto bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu pro jednotlivce č. 39 paní Emilii Tomanové, která je na prvním místě
aktuálního Pořadníků žadatelů s počtem bodů 125.
přidělení bytu pro jednotlivce č. 36 paní Zdeňce Koubové, která je na druhém místě
aktuálního Pořadníků žadatelů s počtem bodů 120.
c)
v případě odmítnutí bytu žadatelkami dle bodu a) či b) tohoto usnesení další pořadí
pro přidělení uvolněných bytů dle návrhu Mgr. Hynkové:
- paní Vlasta Lamková (s počtem bodů 85 je na 4. - 5. místě aktuálního Pořadníku,
bude po ní požadován jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč, splňuje kriteria
sociální a zdravotní naléhavosti, v současné době žije v nebytových prostorech),
- pokud i ona odmítne či neuhradí příspěvek, postupovat dále podle aktuálního
Pořadníku.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/498/41/2016 bylo přijato.
13. Návrh ředitele DPS na použití fondu odměn
Radě města byla předložena žádost ředitele DPS o uvolnění částky ve výši 30.000 Kč z fondu
odměn pro udělení mimořádných odměn pro pečovatelky, protože zastupují ze dlouhodobě
nemocného zaměstnance.
Dále bylo diskutováno o aktuálních informacích z DPS, kdy ředitel DPS zjišťuje podmínky pro
vznik denního stacionáře ve volných prostorách DPS, což by znamenalo rozšíření sociálních
služeb pro občany a zatraktivnění poskytovaných služeb. Dále bylo diskutováno o potřebě
analyzovat za první pololetí rozsah poskytovaných pečovatelských úkonů a porovnat tato data
meziročně s vazbou na finanční rozpočet DPS. Návrh na denní stacionář rada vzala na vědomí s
tím, že je to určitě dobrý nápad a je třeba zjistit, zda volné prostory v DPS je možné stavebně
přizpůsobit a za jaké peníze. V rámci diskuse bylo navrženo kromě stacionáře se pokusit o
umístění lékařských ordinací (praktický lékař, zubní), protože rekonstrukce bývalého kina je v
nedohlednu.
Závěrem tohoto bodu bylo hlasováno o usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost ředitele DPS o uvolnění částky ve výši 30.000 Kč z fondu odměn pro
udělení mimořádných odměn pro pečovatelky, protože zastupují za dlouhodobě
nemocného zaměstnance.
projednala
b)
aktuální situaci v DPS v souvislosti s poklesem hodin pečovatelské služby za rok
2015 a jak v DPS rozšířit služby, aby bylo možné získat nové klienty či poskytovat
více služeb s tím, že návrh na denní stacionář + případně ordinace lékařů v
nevyužívaných prostorách bude prověřen u projektanta Ing. Pavlíčka - zpracování
dispozičního návrhu řešení.
pověřuje
c)
ředitele DPS, aby za první pololetí 2016 zpracoval analýzu poskytovaných hodin
pečovatelské služby včetně finančního hospodaření organizace.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/499/41/2016 bylo přijato.
14. Cenová nabídka na zpracování přepočtů zatížitelnosti mostních objektů
Radě města byly předloženy cenové nabídky na zpracování přepočtů zatížitelnosti všech
mostních objektů:
- Ing. Ivana Šír - 133.000 Kč bez DPH
- Ing. Jan Chaloupský - 110.500 Kč bez DPH
Rada se zabývala jednotlivými mostními objekty a konstatovala, že prozatím vybere dva mostní
objekty, které považuje za klíčové v rámci dopravní dostupnosti obytných lokalit, a to most
Nepomuckého ve Svobodě u restaurace Helena a ocelový most v Maršově II. U těchto mostů
město objedná zpracování přepočtů zatížitelnosti u Ing. Chaloupského za nabídnutých 43.000 Kč
bez DPH. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
cenové nabídky na zpracování přepočtů zatížitelnosti všech mostních objektů:
- Ing. Ivana Šír - 133.000 Kč bez DPH
- Ing. Jan Chaloupský - 110.500 Kč bez DPH
s tím, že prozatím vybere dva mostní objekty, které jsou radou považovány za klíčové v rámci
dopravní dostupnosti obytných lokalit, a to most Nepomuckého ve Svobodě u restaurace Helena
a ocelový most v Maršově II. U těchto mostů město objedná zpracování přepočtů zatížitelnosti u
Ing. Chaloupského za nabídnutých 43.000 Kč bez DPH. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/500/41/2016 bylo přijato.
15. Upravený návrh kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti ve věci
majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu
Radě města byl předložen upravený návrh kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení
služebnosti ve věci majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu, který dopracoval Mgr.
Huspek (viz příloha originálu zápisu). Návrh smlouvy byl zpracován podle usnesení
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zastupitelstva a bude předán ke schválení na nejbližší jednání zastupitelstva. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti ve
věci majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu, který dopracoval Mgr. Huspek (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/501/41/2016 bylo přijato.
16. Návrh rozdělení finančních příspěvků v rámci dotačních programů na rok 2016 pro
zastupitelstvo
Rada se zabývala návrhem rozdělení finančních příspěvků v rámci dotačních programů a
připravila pro nejbližší jednání zastupitelstva návrh na rozdělení (viz přílohy originálu zápisu).
Rada všechny žádosti posoudila, zda splnily požadované náležitosti a kontrolou bylo zjištěno, že
žádost jezdeckého oddílu TJ Krakonoš je zcela špatná. Byla použita původní žádost ze zrušeného
dotačního programu, jezdecký oddíl opět žádá na rozvoj a údržbu sportoviště, přičemž takový
dotační program nebyl vůbec vyhlášen, seznam členů je neúplný a neobsahuje ani zdaleka
požadované informace. Z toho důvodu rada rozhodla o tom, že žádost nebude zařazena do
vyhodnocení, a to v souladu s pravidly všech dotačních programů. Rada hlasovala o usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
o vyřazení žádosti jezdeckého oddílu TJ Krakonoš z dalšího hodnocení v rámci
rozdělení finančních prostředků pro rok 2016, protože je zcela špatná. Byla použita
původní žádost ze zrušeného dotačního programu, jezdecký oddíl opět žádá na
rozvoj a údržbu sportoviště, přičemž takový dotační program nebyl vůbec vyhlášen,
seznam členů je neúplný a neobsahuje ani zdaleka požadované informace. Z toho
důvodu rada rozhodla o tom, že žádost nebude zařazena do vyhodnocení, a to v
souladu s pravidly všech dotačních programů.
postupuje
b)
Zastupitelstvu města jednotlivé návrhy na rozdělení finančních prostředků na
sociální, kulturní a sportovní aktivity pro rok 2016 v rámci vyhlášených dotačních
programů.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/502/41/2016 bylo přijato.
17. Výběr zhotovitele PD na stavbu "Krakonošova jezírka"
Starosta a Mgr. Hynek informovali radu o aktuálních informací ohledně záměru vybudování,
resp. rozšíření projektu v lokalitě Muchomůrka s názvem "Krakonošova jezírka". Byla prověřeno
technické řešení, jak do této lokality přivést zdroj elektrické energie nejen pro tento projekt, ale
obecně, protože i pro akce města by byla elektřina potřebná. Bylo však zjištěno, že náklady na
vybudování přípojky elektrické energie se pohybují kolem 250 tis. Kč, což je velmi vysoká
částka ve vztahu k jiným palčivějším problémům na území města. Dále se rada zabývala
projektem na tuto akci, zda do projektu zahrnout elektropřípojku či nikoliv s vazbou na nějaký
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dotační titul. Starosta přislíbil, že prověří, zda by bylo možné náklady na vybudování
elektropřípojky zahrnout do způsobilých výdajů nějakého dotačního titulu. Tajemnice upozornila
radu, že tento projekt vůbec není součástí Strategického rozvojového dokumentu ani rozpočtu, a
tudíž by bylo vhodné s ním seznámit zastupitelstvo na nejbližším jednání alespoň v rámci diskuse
a dále, že by bylo vhodné Strategický dokument aktualizovat, protože více než polovina projektů
z něj je již běhu v letošním roce, budou tedy splněny, a bylo by vhodné podrobněji specifikovat
tento dokument na další roky. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
aktuální informace ohledně záměru vybudování, resp. rozšíření projektu v lokalitě Muchomůrka
s názvem "Krakonošova jezírka" (viz podrobněji zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/503/41/2016 bylo přijato.
18. Návrh Smlouvy o zřízení VB na požárně nebezpečný prostor
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zřízení služebnosti s panem Norbertem Fleischerem
(viz příloha originálu zápisu) na zřízení služebnosti požárně nebezpečného prostoru pergoly na
pozemku města p.p.č. 703 v k.ú. Svoboda nad Úpou ve prospěch pozemku st.p.č. 76, jehož
součástí je budova čp. 522 a přilehlých pozemků p.p.č. 73/1 a p.p.č 73/2, oba rovněž v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti s panem Norbertem Fleischerem (viz příloha originálu zápisu) na
zřízení služebnosti požárně nebezpečného prostoru pergoly na pozemku města p.p.č. 703 v k.ú.
Svoboda nad Úpou ve prospěch pozemku st.p.č. 76, jehož součástí je budova čp. 522 a přilehlých
pozemků p.p.č. 73/1 a p.p.č 73/2, oba rovněž v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/504/41/2016 bylo přijato.
19. Žádost o splátkový kalendář na dlužném nájemném z bytu v čp. 302
Radě města byl předložen návrh splátkového kalendáře na dlužné nájemné, které město
vysoudilo v rámci soudních sporů o navýšení nájemného v bytech v domě čp. 302. O splátkový
kalendář požádali manželé Rejzkovi a dlužnou částku ve výši 41.923 Kč navrhují splácet ve 14
splátkách (13 x 3.000 Kč a 1 x 2.923 Kč). Mgr. Schön informoval radu a další dvou soudních
sporech, kdy manželé Davidíkovi dlužné nájemné uhradí najednou a manželé Ondráčkovi jsou
zatím v jednání. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
splátkový kalendář s manželi Rejzkovými na dlužné nájemné za užívání bytové jednotky 302/3 v
bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni na základě uzavřeného smíru ve věci soudního sporu
ohledně výše nájemného v čp. 302 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/505/41/2016 bylo přijato.
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20. Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Vybudování víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu"
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 „Vybudování víceúčelového hřiště v
areálu městského stadionu“ (viz příloha originálu zápisu).
V rámci základního rozpočtu ani v rámci rozpočtového (RO) č. 1/2016 dosud nebylo
rozpočtováno.
Nicméně v prosinci 2015 zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti na MŠMT v lednu 2016 o
dotaci. Město požádalo o dotaci ve výši 1.354.000 Kč, dle nejnovějších informací dle webu
MŠMT městu byla schválena dotace ve výši 1.016.000 Kč. Mezitím město požádalo v březnu o
příspěvek Nadaci ČEZ a Nadace přiznala městu Svoboda nad Úpou příspěvek ve výši 1 mil. Kč,
což značně urychlilo další úkony rady. Město ihned objednalo zpracování projektové
dokumentace na změnu stavby před dokončením, protože nadační příspěvek se musí vyčerpat do
konce roku 2016. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Vysoutěžená cena činí
2.017.856 Kč (projektantský rozpočet činil 2.256.626 Kč).
Smlouvu s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku však starosta může podepsat až po
projednání na zastupitelstvu, a to s ohledem na nutnost mít zajištěné financování projektu.
Podrobné informace o projektu budou součástí návrhu rozpočtového opatření č. 2/2016. Rada
dále diskutovala o vícezdrojovém financování projektu s tím, že do jednání zastupitelstva budou
ještě ověřeny podmínky, tj. zda nadační příspěvek neovlivní výši dotace z MŠMT. Podle
předběžných informací by to neměl být problém, protože ba naopak vícezdrojové financování
bylo v rámci vyhodnocení žádosti lépe hodnoceno.
Na základě výše uvedených informací rada hlasovala o návrhu 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 „Vybudování víceúčelového hřiště v areálu městského
stadionu“ (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 získané finanční prostředky na tuto akci (z Nadace ČEZ 1
mil. Kč, dotace z MŠMT 1,016 mil. Kč).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/506/41/2016 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 8.6.2016 ve 20,25 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 29.6.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 10.6.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 41. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 8.6.2016.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 41. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 08.06.2016
USNESENÍ č. RM/487/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy od 1.7.2016 na pozemky p.p.č. 260/4 a 262/1, oba v k.ú. Maršov
I na žádostí manželů Jany a Antonína Saibertových a pana Anatoliye Shusty s tím, že se
společně dohodli na společném propachtování těchto pozemků v rámci jedné smlouvy. Rada
stanovila pachtovné ve výši 2,-Kč / 1 m2 / rok na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/488/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 25 m2 společnosti R BURGER
s.r.o., IČ 049 88 281, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou dle zákresu v
žádosti za účelem umístění venkovního posezení pro návštěvníku minigolfu a bistra R
BURGER, a to na dobu určitou do 30.9.2016 za 500,-Kč + DPH (pokud je žadatel plátcem
DPH).
USNESENÍ č. RM/489/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem žádost části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 10 m2 za
účelem umístění předzahrádky před restaurací Národní dům dle žádosti OSVČ - paní Věry
Andršové, IČ 68254482, se sídlem nám. Svornosti 470, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2016 za nájemné ve výši 500,-Kč +
DPH (pokud je OSVČ plátcem DPH).
USNESENÍ č. RM/490/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pronájem části pozemku p.p.č. 101/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Maršov I panu Vítu
Kubcovi za účelem umístění plechové garáže na dobu neurčitou za pachtovné ve výši
50,-Kč/1m2 /rok s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu. Dále ve smlouvě bude
ujednán stav před uzavřením smlouvy, tj, že se plechová garáž na pozemku nacházela
a po skončení nájmu bude plechová garáž odstraněna a pozemek bude vyklizen
b)

pacht části pozemku p.p.č. 101/8 o výměře 671 m2 v k.ú. Maršov I manželům
Josefovi a Miloslavě Popelkovým za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou za
pachtovné ve výši 2,-Kč/ 1m2 /rok s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu a s
podmínkou, že při ukončení nájmu dojde k vyklizení pozemku, přičemž v pachtovní
smlouvě budou přesně specifikována stávající zařízení umístěná na pozemku před
uzavřením smlouvy a dále bude ujednáno, že bez předchozího souhlasu
propachtovatele (tj. města) nesmí pachtýř umístit na pozemek žádná další zařízení či
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drobné stavby. Pachtovní smlouva s výše uvedenými podmínkami bude uzavřena
pouze za podmínky, že bude zcela vyklizen přilehlý břeh do 30.6.2016, pokud tak
nebude učiněno, bude požadováno okamžité vyklizení zařízení a staveb z celého
pozemku p.p.č. 101/8 a pachtovní smlouva nebude uzavřena.
USNESENÍ č. RM/491/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a části p.p.č. 625 v
k.ú. Maršov I za účelem umístění reklamních zařízení.
USNESENÍ č. RM/492/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se pozemek
o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada, který je Územním plánem města určen jako území
obytné komerční/transformační a který je tedy primárně určen pro výstavbu rodinného domu
a případný prodej se bude řídit dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků ve
vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne
11.6.2014.
USNESENÍ č. RM/493/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Martina Bureše o povolení k provedení výměny kanalizační
přípojky k domu čp. 465 v Horské ulici s tím, že do příštího jednání rady bude připraven ke
schválení návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
USNESENÍ č. RM/494/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
schodiště k lesnímu hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I“ 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:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4,
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky,
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí,
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou.

c)

členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 29.6.2016 v 15,00 hodin
u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení: členové:
Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Václav Jiránek –
člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města, Ing. Chmelař Jaroslav –
člen Rady města,
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
pomníku na lesním hřbitově v k.ú. Maršov I“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo

d)
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e)

f)

(viz přílohy originálu zápisu) ,
výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- 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,
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou.
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 29.6.2016 v 15,10 hodin
u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Václav
Jiránek – člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města, Ing. Chmelař
Jaroslav – člen Rady města.
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.

USNESENÍ č. RM/495/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k předložení nabídek VZMR na služby s názvem "Zpracování žádosti o
dotaci a administrace projektu "Hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda
nad Úpou" v rámci předpokládané výzvy IROP 2014 - 2020 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že vyhodnocení nabídek bude provedeno na mimořádném jednání rady
dne 22.6.2016.
b)
výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Regional Development Agency. IČ 701 57 855, se sídlem Panská 1492, 516 01
Rychnov nad Kněžnou,
- DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov,
- Centrum evropského projektování a.s., IČ 275 29 576, se sídlem Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
- D A B O N A s.r.o., IČ 648 26 996, se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou.
USNESENÍ č. RM/496/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh příkazní smlouvy mezi městem a příspěvkovou organizací Dům s pečovatelskou
službou včetně kalkulace odměny za obstarávání činností (vedení účetnictví a mzdové
agendy), která je přílohou originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/497/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
odpis zmařené investice na účtu 042/0000 org. 2212 ve výši 78.650 Kč (projektová
dokumentace s názvem „oprava havárie opěrné zdi ve Staré aleji u čp. 463) z roku 2013,
protože se jednalo již v roce 2013 o opravu, jak vyplývá z názvu projektové dokumentace
nikoliv o investiční výdaj.
USNESENÍ č. RM/498/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení bytu pro jednotlivce č. 39 paní Emilii Tomanové, která je na prvním místě
aktuálního Pořadníků žadatelů s počtem bodů 125.
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b)
c)

přidělení bytu pro jednotlivce č. 36 paní Zdeňce Koubové, která je na druhém místě
aktuálního Pořadníků žadatelů s počtem bodů 120.
v případě odmítnutí bytu žadatelkami dle bodu a) či b) tohoto usnesení další pořadí
pro přidělení uvolněných bytů dle návrhu Mgr. Hynkové:
- paní Vlasta Lamková (s počtem bodů 85 je na 4. - 5. místě aktuálního Pořadníku,
bude po ní požadován jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč, splňuje kritéria
sociální a zdravotní naléhavosti, v současné době žije v nebytových prostorech),
- pokud i ona odmítne či neuhradí příspěvek, postupovat dále podle aktuálního
Pořadníku.

USNESENÍ č. RM/499/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost ředitele DPS o uvolnění částky ve výši 30.000 Kč z fondu odměn pro udělení
mimořádných odměn pro pečovatelky, protože zastupují za dlouhodobě nemocného
zaměstnance.
projednala
b)
aktuální situaci v DPS v souvislosti s poklesem hodin pečovatelské služby za rok
2015 a jak v DPS rozšířit služby, aby bylo možné získat nové klienty či poskytovat
více služeb s tím, že návrh na denní stacionář + případně ordinace lékařů v
nevyužívaných prostorách bude prověřen u projektanta Ing. Pavlíčka - zpracování
dispozičního návrhu řešení.
pověřuje
c)
ředitele DPS, aby za první pololetí 2016 zpracoval analýzu poskytovaných hodin
pečovatelské služby včetně finančního hospodaření organizace.
USNESENÍ č. RM/500/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
cenové nabídky na zpracování přepočtů zatížitelnosti všech mostních objektů:
- Ing. Ivana Šír - 133.000 Kč bez DPH
- Ing. Jan Chaloupský - 110.500 Kč bez DPH
s tím, že prozatím vybere dva mostní objekty, které jsou radou považovány za klíčové v rámci
dopravní dostupnosti obytných lokalit, a to most Nepomuckého ve Svobodě u restaurace
Helena a ocelový most v Maršově II. U těchto mostů město objedná zpracování přepočtů
zatížitelnosti u Ing. Chaloupského za nabídnutých 43.000 Kč bez DPH. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
USNESENÍ č. RM/501/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti
ve věci majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu, který dopracoval Mgr. Huspek
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/502/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou

15

rozhodla
a)
o vyřazení žádosti jezdeckého oddílu TJ Krakonoš z dalšího hodnocení v rámci
rozdělení finančních prostředků pro rok 2016, protože je zcela špatná. Byla použita
původní žádost ze zrušeného dotačního programu, jezdecký oddíl opět žádá na rozvoj
a údržbu sportoviště, přičemž takový dotační program nebyl vůbec vyhlášen, seznam
členů je neúplný a neobsahuje ani zdaleka požadované informace. Z toho důvodu
rada rozhodla o tom, že žádost nebude zařazena do vyhodnocení, a to v souladu s
pravidly všech dotačních programů.
postupuje
b)
Zastupitelstvu města jednotlivé návrhy na rozdělení finančních prostředků na
sociální, kulturní a sportovní aktivity pro rok 2016 v rámci vyhlášených dotačních
programů.
USNESENÍ č. RM/503/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
aktuální informace ohledně záměru vybudování, resp. rozšíření projektu v lokalitě
Muchomůrka s názvem "Krakonošova jezírka" (viz podrobněji zápis).
USNESENÍ č. RM/504/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti s panem Norbertem Fleischerem (viz příloha originálu zápisu)
na zřízení služebnosti požárně nebezpečného prostoru pergoly na pozemku města p.p.č. 703 v
k.ú. Svoboda nad Úpou ve prospěch pozemku st.p.č. 76, jehož součástí je budova čp. 522 a
přilehlých pozemků p.p.č. 73/1 a p.p.č 73/2, oba rovněž v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/505/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
splátkový kalendář s manželi Rejzkovými na dlužné nájemné za užívání bytové jednotky
302/3 v bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni na základě uzavřeného smíru ve věci
soudního sporu ohledně výše nájemného v čp. 302 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/506/41/2016
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 „Vybudování víceúčelového hřiště v areálu
městského stadionu“ (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 získané finanční
prostředky na tuto akci (z Nadace ČEZ 1 mil. Kč, dotace z MŠMT 1,016 mil. Kč).
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