*MESUX000IA5G*
Sp. značka: SVO/2349/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 45. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 3.8.2016
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Mgr. Petr Týfa, Ing Jaroslav Chmelař, Ing. Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Kontrola plnění usnesení rady

2.

Kronikářský zápis za rok 2015

3.

Změna Územního plánu města č.3

4.

Žádost římskokatolické farnosti o vzájemné ujednání věcného břemene

5.

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - právo umístění
požárně nebezpečného prostoru na části pozemku p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou

6.

Žádost o souhlas s požárně nebezpečným prostorem u čp. 235 (Kopkovi)

7.

Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB - služebnosti se společností Vodovody a
kanalizace, a.s. (3x)

8.

Žádost o stanovisko k PD - stavební úprava zahradního domku na st.p.č. 209 v k.ú.
Maršov II

9.

Žádost o souhlas s napojením zpevněných ploch u objektu čp. 453 na komunikaci v
Horské ulici

10.

Žádost o pronájem části p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I

11.

Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II

12.

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

13.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

14.

Pronájem pozemku část p.p.č. 64/4, k.ú. Maršov II, (reklama hotel Horizont – převod
do režimu nájemní smlouvy)

15.

Odstranění cizí nepovolené stavby na p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II (Říhová) protokol z jednání
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16.

Úhrada odebrané el. energie za internetové antény na objektu č.p. 302, Sluneční stráň
do 30.4.2015

17.

Projektová dokumentace rekonstrukce Luční ulice

18.

Spotřeba elektrické energie v budově kina

19.

Bourací práce související s výstavbou hasičárny - návrh na rozdělení na dvě etapy

20.

Žádost o regulaci dopravy v Tyršově ulici

21.

Stanovisko k návrhu Vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů minerálních vod lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních
ochranných opatření

22.

Návrh odpisového plánu na "Rekonstrukci výtahu v DPS"

23.

Žádost o stanovisko k PD na opěrnou zídku u čp. 139 v Maršově I na Novém světě

24.

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu "Autoservis a
dva služební byty v podkroví stavební úpravy stávajícího objektu + nástavba a
přístavba

25.

Žádost o přeložení sloupu VO

26.

Aktualizace Výzvy na VZMR na dodávku evakuačního vozidla pro JSDH Svoboda

27.

Návrh na aktualizaci složení správní rady sociálního fondu

1. Kontrola plnění usnesení rady
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 – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/544/45/2016 bylo přijato.
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2. Kronikářský zápis za rok 2015
Radě města byl předložen zápis do kroniky obce za rok 2015, který zpracovala Bc. Lucie
Hrušovská - kronikářka obce (viz příloha originálu zápisu) a který upravil Mgr. Týfa. ikdo z
přítomných neměl k zápisu další připomínky, a proto bylo hlasováno oé návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis do kroniky obce za rok 2015, který zpracovala Bc. Lucie Hrušovská - kronikářka obce (viz
příloha originálu zápisu) a upravil Mgr. Týfa s tím, že jakmile bude zápis graficky upraven do
konečné elektronické podoby, bude zveřejněn na webu města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/545/45/2016 bylo přijato.

3. Změna Územního plánu města č. 3
S ohledem na ukončení lhůty pro podávání žádostí na změnu Územního plánu k 30.6.2016 rada
diskutovala o tom, jak dál pokračovat.
Mgr. Hynek navrhl, že by již nešel cestou změny Územního plánu, ale zahájil by proces vydání
nového Územního plánu. Důvodem pro tento krok je skutečnost, že stávající Územní plán byl
přijat před zásadní změnou stavebního zákona v roce 2006 a s ohledem na to, s čím se město
potýká v současné době, by bylo určitě praktičtější pořídit nový Územní plán. Doplnil, že je
přesvědčen o tom, že pokud město začne řešit změnu ÚP s úřadem pro územní plánování, tak i
doporučení tohoto úřadu bude jít cestou nového ÚP. Proces vydání nového ÚP bude sice dražší a
možná o půl roku delší, ale vypisují se na to dotace a pro město bude vydání nového ÚP určitě
výhodnější.
Tajemnice se dotázala, zda tedy má být zařazen tento bod do programu jednání ZM, protože o
pořízení ÚP rozhoduje zastupitelstvo. Rada se shodla na tom, že potřeba vydání nového ÚP bude
určitě pro město výhodnější a bude tedy tento bod zařazen do zářijového jednání zastupitelstva.
Mgr. Hynek ještě dodal, že pokud zastupitelstvo rozhodne kladně o pořízení nového ÚP, město
musí poptat zpracovatele ÚP a dále oslovit pořizovatele ÚP a vysvětlil rozdíl mezi těmito pojmy.
Dále se tajemnice dotázala, jaké informace má radnice podávat stávajícím žadatelům. Na to Mgr.
Hynek odpověděl, že jejich požadavky budou řešeny v rámci nového ÚP.
Diskuse byla ukončena formulací následujícího návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost ohledně změny č. 3 Územního plánu (dále jen "ÚP") a s ohledem na to, že stávající ÚP
se zpracovával před účinností nového stavebního zákona, ačkoliv byl schválen po jeho účinnosti a
dále s ohledem na skutečnosti, se kterými se město v současné době potýká při řešení mnoha
problematických staveb (z hlediska výkladu jejich souladu či nesouladu s ÚP) se rada domnívá, že
se vyplatí provést celkový proces pořízení nového ÚP, než dělat změnu stávajícího ÚP a zařadí
tento návrh na zářijové jednání zastupitelstva (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/546/45/2016 bylo přijato.

4. Žádost římskokatolické farnosti o vzájemné ujednání věcného břemene
Radě města byla předložena doplněná žádost římskokatolické farnosti o vzájemné zřízení věcného
břemene práva chůze a jízdy k pozemkům ve vlastnictví města i farnosti. Radě byl předložen
pozemkový snímek s vyznačeným požadovaným věcným břemenem před svobodským kostelem a
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koridor věcného břemene přístupu na maršovský hřbitov přes pozemek farnosti kolem
maršovského kostela. Rada hlasovala o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
ve věci vzájemného ujednání o věcném břemeni přístupu k pozemkům ve vlastnictví města a
římskokatolické farnosti tak, že budou uzavřeny současně dvě samostatné smlouvy o věcném
břemenu s tím, že u obou smluv bude rozsah věcného břemene určen geometrickým plánem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/547/45/2016 bylo přijato.

5. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - právo umístění
požárně nebezpečného prostoru na části pozemku p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného
břemene (právo umístění požárně nebezpečného prostoru na části pozemku p.p.č. 430/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou) s panem Petrem Moravcem, kterou zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha
originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene (právo umístění požárně
nebezpečného prostoru na části pozemku p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou) s panem Petrem
Moravcem, kterou zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 1
zdržel se – 0
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. RM/548/45/2016 bylo přijato.

6. Žádost o souhlas s požárně nebezpečným prostorem u čp. 235 (Kopkovi)
Radě města bylo předloženo požárně bezpečnostní řešení pro stavbu - stavební úpravy a přístavba
rodinného domu čp. 235, ul. Sluneční stráň, Svoboda nad Úpou a žádost o uzavření Smlouvy ve
věci přesahu požárně nebezpečného prostoru na pozemek města p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
požárně bezpečnostní řešení pro stavbu - stavební úpravy a přístavba rodinného domu čp. 235, ul.
Sluneční stráň, Svoboda nad Úpou a žádost o uzavření Smlouvy ve věci přesahu požárně
nebezpečného prostoru na pozemek města p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že bude
řešeno na stejném principu jako v předchozím bodě, tj. formou Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene (právo umístění požárně nebezpečného prostoru na části pozemku
p.p.č. 770,/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/549/45/2016 bylo přijato.
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7. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB - služebnosti se společností Vodovody a
kanalizace, a.s. (3x)
Radě města byly předloženy tři návrhy smluv se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.,
a to:
1) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby
vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou", a to
na pozemcích města p.p.č. 35/7, 686/1, 30, 201/4, 679/8, 7/1, 684, 683, 161/1 895, 847, 679/3,
732, 679/10, 851/1, 712/1 a 526/3, vše v k.ú.. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu),
2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby
vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou", a to
na pozemcích města p.p.č. 579/1, 549/3 a st.p.č. 96/3, vše v k.ú.. Maršov I (viz příloha originálu
zápisu),
3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby
vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou", a to
na pozemcích města p.p.č. 364/1 a 79/1, vše v k.ú.. Maršov II (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění
stavby vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci
Svoboda nad Úpou", a to na pozemcích města p.p.č. 35/7, 686/1, 30, 201/4, 679/8,
7/1, 684, 683, 161/1 895, 847, 679/3, 732, 679/10, 851/1, 712/1 a 526/3, vše v k.ú..
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu),
b)

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění
stavby vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci
Svoboda nad Úpou", a to na pozemcích města p.p.č. 579/1, 549/3 a st.p.č. 96/3, vše
v k.ú.. Maršov I (viz příloha originálu zápisu),

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění
stavby vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci
Svoboda nad Úpou", a to na pozemcích města p.p.č. 364/1 a 79/1, vše v k.ú..
Maršov II (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
c)

USNESENÍ č. RM/550/45/2016 bylo přijato.

8. Žádost o stanovisko k PD - stavební úprava zahradního domku na st.p.č. 209 v k.ú.
Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Petra a Ivany Juhászových o stanovisko města k
předložené dokumentaci na stavbu "Stavební úprava zahradního domku na poz. č. 209 Svoboda
nad Úpou". Z projektové dokumentace vyplývá, že stavební úpravou zahradního domku se rozumí
přístavba ke stávajícímu zahradnímu domku o výměře 17,4 m2, přičemž stávající zastavěná
plocha činí 25 m2. Rada provedla kontrolu souladu s regulativy Územního plánu a bylo zjištěno,
že daná lokalita v k.ú. Maršov II je vedena jako území pro sport, rekreaci a cestovní ruch a výtah z
regulativu uvádí:
A. přípustné - stávající objekty chat
C. nepřípustné - stavby pro individuální rekreaci a zahrádkářské kolonie
Proto tedy rada rozhodla, že stávající zahradní domky Územní plán připouští ovšem bez možnosti
dalšího rozšiřování, tj. ÚP respektuje stávající stav, nikoliv však přístavbu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Petra a Ivany Juhászových o stanovisko města k předložené dokumentaci na
stavbu "Stavební úprava zahradního domku na poz. č. 209 Svoboda nad Úpou". Z projektové
dokumentace vyplývá, že stavební úpravou zahradního domku se rozumí přístavba ke stávajícímu
zahradnímu domku o výměře 17,4 m2, přičemž stávající zastavěná plocha činí 25 m2. Rada
provedla kontrolu souladu s regulativy Územního plánu a bylo zjištěno, že daná lokalita v k.ú.
Maršov II je vedena jako území pro sport, rekreaci a cestovní ruch a výtah z regulativu uvádí:
A. přípustné - stávající objekty chat
C. nepřípustné - stavby pro individuální rekreaci a zahrádkářské kolonie
Proto tedy rada rozhodla, že stávající zahradní domky Územní plán připouští ovšem bez možnosti
dalšího rozšiřování, tj. ÚP respektuje stávající stav, nikoliv však přístavbu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/551/45/2016 bylo přijato.

9. Žádost o souhlas s napojením zpevněných ploch u objektu čp. 453 na komunikaci v
Horské ulici
Radě města byla předložena žádost o stanovisko ve věci udělení souhlasu s napojením
zpevněných ploch u objekt čp. 453 v Horské ulici na veřejnou asfaltovou komunikaci v Horské
ulici na p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Stavební technik města sdělil radě, že budovaná
opěrná zeď stojí částečně na pozemku města (ukázal radě na pozemkovém snímku) a doplnil, že
jednal s investorem o tom, že opěrnou zeď z pozemku města odstraní a přemístí na svou část
pozemku. Dále byl radě předložen návrh situace od projektanta na napojení zpevněných ploch na
obecní komunikaci. Rada s návrhem nesouhlasila a požaduje, aby ve vrchní části nad vjezdem do
vlastního parkování bylo zachováno zatravnění a navrácení do původního stavu (bylo vyznačeno
do situačního snímku od projektanta). S realizací spodního zpevněného nájezdu rada souhlasí.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko ve věci udělení souhlasu s napojením zpevněných ploch u objekt čp. 453 v
Horské ulici na veřejnou asfaltovou komunikaci v Horské ulici na p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou s tím, že budovaná opěrná zeď, která nyní stojí částečně na pozemku města, bude z
pozemku města odstraněna a přemístěna na pozemek investora. Dále ve věci návrhu situace od
projektanta na napojení zpevněných ploch na obecní komunikaci rada s návrhem nesouhlasí a
požaduje, aby ve vrchní části nad vjezdem do vlastního parkování bylo zachováno zatravnění a
navrácení do původního stavu (bylo vyznačeno do situačního snímku od projektanta). S realizací
spodního zpevněného nájezdu rada souhlasí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/552/45/2016 bylo přijato.

10. Žádost o pronájem části p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost manželů Karlíkových o pronájem části pozemku p.p.č. 192/3 v
k.ú. Maršov I o výměře cca 65 m2 za účelem umístění květinových záhonů a občasného parkování
vozidla. Záměr města č. 18/2016 na pronájem této části pozemku byl zveřejněn dne 14.7.2016.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I o výměře cca 65 m2 za účelem umístění
květinových záhonů a občasného parkování vozidla manželům Bohumilu a Zdeně Karlíkovým, a
to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu za nájemné ve výši 500,-Kč
ročně (použita individuální sazba ceníku - pol. 18 s ohledem na multifunkční využívání pozemku).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/553/45/2016 bylo přijato.

11. Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů Jiráskových o pronájem pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú.
Maršov II o výměře 650 m2 pro rekreační účely a jako zahrada. Záměr města č. 19/2016 na
pronájem této části pozemku byl zveřejněn dne 14.7.2016.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem (pacht) pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II o výměře 650 m2 pro rekreační účely a
zahradu manželům Petru a Věře Jiráskovým, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez
uvedení důvodu za nájemné ve výši 2,-Kč/1 m2/ rok (použita položka č. 1 ceníku nájemného), tj.
celkem 1300 Kč ročně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/554/45/2016 bylo přijato.

12. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena ústní žádost společnosti R BURGER s.r.o. o prodloužení nájemní
smlouvy na část pozemku p.p.č. 625/5 v k.ú. Maršov I o výměře 25 m2, a to na dobu neurčitou. V
současné době má společnost uzavřenu smlouvu na dobu určitou do 30.9.2016, ale vzhledem k
úpravám části pozemku (vybudování pevného základu pro venkovní posezení před Rýchorkou)
požaduje smlouvu na dobu neurčitou, aby nemusela k 30.9.2016 pevný základ odstraňovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu smlouvy, byl zveřejněn záměr pronájmu č.
20/2016.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem pozemku p.p.č.625 v k.ú. Maršov II o výměře 25 m2 za účelem venkovní předzahrádky
společnosti R BURGER s.r.o., a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu
za nájemné ve výši 1.000 ročně + DPH (použita položka č. 7 ceníku nájemného) s tím, že ve
smlouvě bude výslovně ujednáno, že nájemce provedl nepovolené úpravy (nutno podrobně
specifikovat ve smlouvě) na části pozemku, který je předmětem nájmu a bere na vědomí, že při
skončení nájmu bude povinen jej uvést do původního stavu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/555/45/2016 bylo přijato.
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13. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost pana Jana Janouše o pronájem části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře cca 150 m2 za účelem zahrady. Záměr města č. 17/2016 na
pronájem této části pozemku byl zveřejněn dne 4.7.2016.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem (pacht) části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 150 m2 pro za
účelem zahrady panu Janu Janoušovi, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení
důvodu za nájemné ve výši 2,-Kč/1 m2/ rok (použita položka č. 1 ceníku nájemného), tj. za
minimální sazbu ve výši 500 Kč ročně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/556/45/2016 bylo přijato.

14. Pronájem pozemku část p.p.č. 64/4, k.ú. Maršov II, (reklama hotel Horizont –
převod do režimu nájemní smlouvy)
V rámci probíhající revize smluvních vztahů na reklamní zařízení z režimu platby místních
poplatků (zábor veřejného prostranství) do režimu klasického nájemního vztahu dle občanského
zákoníku byl radě předložen návrh na pronájem pozemku p.p.č. 64/4, k.ú. Maršov II (umístění
reklamy hotelu Horizont – společnost Regata Čechy a.s., Praha 6, IČ 26154200, rozměry 3,05 m x
1,57 m). Záměr města č. 16/2016 byl zveřejněn 4.7.2016. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 64/4 v k.ú. Maršov II o výměře cca 8 m2 společnosti Regata Čechy
a.s., IČ 26154200, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3M bez udání důvodu + ustanovení
o odpovědnosti za případnou škodu vzniklou v důsledku nedodržení nebo porušení stavebně
právních předpisů za nájemné ve výši dle sazebníku pronájmů - položka č. 17 5000,-Kč + DPH
(plocha nad 3 m2).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/557/45/2016 bylo přijato.

15. Odstranění cizí nepovolené stavby na p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II (Říhová) protokol z jednání
Starosta předložil radě záznam z místního šetření ze dne 19.7.2016 ve věci odstranění nepovolené
stavby na p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II. Předmětem jednání v rámci místního šetření měla být
diskuse o případné směně pozemků mezi městem a společností Pod Černým vrchem s.r.o.
Zástupce společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. paní Eva Říhová se však na jednání nedostavila.
V rámci místního šetření starosta města jako zástupce účastníka řízení do protokolu konstatoval,
že je zklamán přístupem paní Říhové k danému problému (neúčast na jednání). Konstatoval, že
paní Říhová předmětný pozemek p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II kupovala od původního vlastníka
již se stavbou komunikace na něm, a tudíž o problému rozhodně věděla, protože komunikace je
zde umístěna desítky let. Doplnil, že paní Říhová není opakovaně přístupná návrhům města na
majetkoprávní vypořádání, a proto do protokolu uvedl, že město znovu nabízí odkup části
pozemku p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II, na kterém je umístěna komunikace v majetku města nebo
případnou směnu coby majetkoprávní vypořádání, která je vyznačena na pozemkovém snímku v
příloze protokolu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záznam z místního šetření ze dne 19.7.2016 ve věci odstranění nepovolené stavby na p.p.č. 154/12
v k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu) a s ohledem na to, že ke dnešnímu dni (3.8.2016) ze
strany manželů Říhových (ačkoliv to bylo přislíbeno) žádný návrh na majetkoprávnímu
vypořádání v lokalitě Maršov II nepřišel, rada se rozhodla, že se pokusí vyvolat jednání s návrhem
na majetkoprávní vypořádání v intencích návrhu, který je přílohou protokolu z místního šetření ze
dne 19.7.2016 (viz zápis + příloha protokolu z místního šetření ze dne 19.7.2016).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/558/45/2016 bylo přijato.

16. Úhrada odebrané el. energie za internetové antény na objektu č.p. 302, Sluneční
stráň do 30.4.2015
Radě města byl předložen požadavek Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou o
úhradu odebrané elektrické energie za provoz zařízení pro přenos dat (internet) umístěného na
objektu, resp. v objektu č.p. 302, Sluneční stráň, Svoboda nad Úpou, protože se domnívají, že úhrada
elektrické energie za tato zařízení byla v minulém období rozpočítávána mezi nájemníky domu č.p.
302 jako součást nájemného - úhrada služeb (osvětlení společných prostor, provoz čerpadel, vodárny
atd.), namísto toho, aby tuto spotřebu el. energie hradilo město jako pronajímatel prostoru pro
internetové antény. Dle Společenství by se mělo jednat o částku cca 44000,-Kč.
Kontrolou na místě bylo zjištěno, že v rozvaděči je instalován (pravděpodobně již od roku 2003) tzv.
podružný elektroměr (necertifikovaný), který je připojen za elektroměrem, který snímá spotřebu
společného odběru domu č.p. 302 (osvětlení společných prostor, čerpadla topení, vodárna atd.). Žádná
dokumentace nebo zmínka či záznam o tomto připojení nebyla dohledána. Internetové antény a
zařízení provozovala od roku 2003 společnost Hinet s.r.o. (objekt č.p. 302 přešel do vlastnictví města
předáním od KRNAPu v druhé polovině roku 2004, tedy v době, kdy zařízení již bylo instalováno). V
roce 2010 zařízení převzala od Hinet s.r.o. společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Dále bylo konstatováno, že nájemníci nikdy nereklamovali vyúčtování služeb, ačkoliv na všech
vyúčtováních od roku 2004 byla vždy uvedena lhůta pro podání reklamace.
Žádost je podána Společenstvím vlastníků, ačkoliv měla být podána jednotlivými bývalými
nájemníky. Podružný elektroměr není certifikovaný, nelze ověřit správnost měření, není ověřeno, jaký
byl počáteční stav (nelze dohledat). Kontrolním sledováním byl zjištěn odběr internetového zařízení
ve výši 1,16 kWh/den, což odpovídá spotřebě 423 kWh ročně, za dobu provozu od roku 2003 cca
5080 kWh (rozdíl oproti uváděným 7454 kWh).
Na základě výše uvedeného rada hlasovala o návrhu usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
požadavek Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou o úhradu odebrané
elektrické energie za provoz zařízení pro přenos dat (internet) umístěného na objektu z důvodů,
které jsou podrobně popsány v zápise, zejména však proto, že nájemníci domu Sluneční stráň
čp. 302 měli reklamovat pravidelné roční vyúčtování služeb ve lhůtách, stanovených ve
vyúčtování (nikoliv Společenství vlastníků čp. 302 coby nově založený právní subjekt po prodeji
bytových jednotek).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hynek
USNESENÍ č. RM/559/45/2016 bylo přijato.
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17. Projektová dokumentace rekonstrukce Luční ulice
Radě města byla informována o tom, že projektová dokumentace pro stavební povolení byla
předána městu od projektanta Ing. Pauzara dle smlouvy. Na základě jednání s projektantem však
je radě předložena k rozhodnutí otázka, zda zahájit stavební řízení a počkat na výsledek
stavebního řízení, ze kterého mohou vyplynout další požadavky či změny od účastníků řízení,
které by bylo vhodné zapracovat do samotné PD pro provedení stavby. Druhou možností je pak
pokračovat ve zpracování PD pro provedení stavby (dále jen "PDPS") bez předešlého stavebního
řízení.
Vzhledem k tomu, že město netlačí čas (samotná rekonstrukce zatím není v plánu oprav
komunikací z vlastních prostředků a město čeká na vhodný dotační titul), podle názoru Ing.
Pauzara i stavebního technika by bylo vhodnější počkat na výsledek stavebního řízení, jednotlivé
vyjadřovačky stejně musí být součástí PDPS a teprve poté pokračovat ve zpracování PDPS.
Pokud bude rada s návrhem souhlasit, mělo by dojít k adekvátnímu smluvnímu prodloužení
termínu dodání PDPS ze strany města.
Bylo hlasování o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
ve věci rekonstrukce Luční ulice a zpracování PD pro provedení stavby nejprve
zahájit stavební řízení a počkat na výsledek stavebního řízení, ze kterého mohou
vyplynout další požadavky či změny od účastníků řízení, které by bylo vhodné
zapracovat do samotné PD pro provedení stavby.
schvaluje
b)
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru č.
SVO/922/2016 ze dne 9.3.2016 na vypracování projektové dokumentace pro
provedení stavby „Rekonstrukce Luční ulice ve Svobodě nad Úpou“ s tím, že doba
plnění díla (předání PD pro provedení stavby) bude prodloužena do 31.12.2016 s
ohledem na přijaté usnesení v bodě a).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/560/45/2016 bylo přijato.

18. Spotřeba elektrické energie v budově kina
Radě města byly předloženy informace o spotřebě elektrické energie v budově kina. Na základě
aktuálních vyúčtování elektrické energie v budově kina se tajemnice zabývala spotřebou v tomto
objektu, protože podle vyúčtování čp. 473 bylo za uplynulé roční období spotřebováno za cca
52.000 Kč. V budově se nachází historicky 3 odběrná místa.
Byl požádán pan Čekaňák o tzv. „rozklíčování“ jednotlivých odběrů a bylo zjištěno, že největší
spotřeba je na odběrném místě 0000855216, které je podle vyúčtování sice v objektu čp. 473, ale
ve skutečnosti se jedná o odběr v sousední místnosti budovy čp. 474 (serverovna).
Další odběrné místo č. 000855214 se týká již budovy kina – zázemí technické čety (VPP). Zde
bude zajištěno "zakonzervování" tak, že v kině nebude v provozu žádný teplomet apod. Nicméně
pracovníci VPP se v zimě někde potřebují ohřát, usušit apod. Nyní jsou jen 2, takže primární
zázemí bude pouze v garážích v Lipové ulici + garáže Aral. Poslední odběrné místo č.
0000855213 se týká provozu hasičské sirény.
Podle sdělení pana Čekaňáka by šlo provést sloučení 3 odběrů do jednoho odběrného místa, ale
město ztratí rezervovaný příkon. Nicméně k nějaké úspoře za jističe by tam došlo - cca kolem
5.000 Kč.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o spotřebě elektrické energie v budově kina (viz zápis) s tím, že rozhodla o zachování
současného stavu, aby město nepřišlo o rezervovaný příkon, a pověřuje starostu a tajemnici, aby
provedli organizační opatření tak, aby došlo k maximálním úsporám ve spotřebě elektrické
energie v budově bývalého kina.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/561/45/2016 bylo přijato.

19. Bourací práce související s výstavbou hasičárny - návrh na rozdělení na dvě etapy
Radě města byly předány informace ohledně PD na bourací práce, kterou projektant již městu
odevzdal. PD je zpracována na tzv. čisté bourací práce a na vybudování zpevněných ploch před
samotným zahájením prací. Tzv. čisté bourací práce jsou v rozpočtu 2016 plánovány na letošní
rok, nicméně vybudování zpevněných ploch souvisí až se samotnou výstavbou a není v tuto chvíli
zásadně nutné, aby byly vybudovány. Po konzultaci se stavebním technikem je možné udělat
práce na etapy s tím, že z rozpočtu lze vytáhnout položky a práce rozdělit s tím, že na vybudování
zpevněných ploch by byla příští rok uzavřena samostatná smlouva s již vysoutěženým
zhotovitelem na samotnou výstavbu (pokud samozřejmě bude město úspěšné v dotačním řízení
36. výzva IROP). Celá problematika byla opět předána k rozhodnutí radě.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
ve věci bouracích prací souvisejících s výstavbou nové hasičárny, a to tak, že město počká na
výsledek dotačního řízení (výsledek se předpokládá v říjnu 2016) a teprve poté budou realizovány
bourací práce a vybudování zpevněných ploch. Samotné realizaci však musí předcházet
rozhodnutí stavebního úřadu o demolici + stavební povolení na zpevněné plochy a následně
poptávkové řízení na výběr zhotovitele.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/562/45/2016 bylo přijato.

20. Žádost o regulaci dopravy v Tyršově ulici
Radě města byla předložena žádost většiny vlastníků objektů v Tyršově ulici o regulaci dopravy v
Tyršově ulici. Podle žádosti by regulace měla spočívat v zajištění omezení provozu motorových
vozidel v této ulici. Důvodem je zvýšená prašnost, hluk a nebezpečí zranění pro velké množství
projíždějících a otáčejících se aut v dané lokalitě v poslední době. Rada se žádostí zabývala a
konstatovala, že s ohledem na vznikající klidovou parkovou zónu, kde jsou či v budoucnu ještě
budou v parku umístěny hrací prvky pro děti, je zde odpočinkové místo s posezením pro
návštěvníky cukrárny, je žádost pochopitelná a akceptovatelná. Dopravní značka se zákazem
vjezdu (nebude platit pro vlastníky nemovitostí v dané lokalitě) by mohla být umístěna na úrovní
transformačního zařízení ČEZ s tím, že zpevněná parkovací plocha před značkou by měla být
dostačující pro návštěvníky dané lokality. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost většiny vlastníků objektů v Tyršově ulici o regulaci dopravy v Tyršově ulici (viz příloha
originálu zápisu + viz zápis) a rozhodla, že s ohledem na vznikající klidovou parkovou zónu, kde
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jsou či v budoucnu ještě budou v parku umístěny hrací prvky pro děti, je zde odpočinkové místo s
posezením pro návštěvníky cukrárny město zajistí umístění dopravní značky se zákazem vjezdu
(nebude platit pro vlastníky nemovitostí v dané lokalitě), pokud bude vydáno kladné stanovisko
od dopravního inženýra DI Policie ČR a po vydání kladného Rozhodnutí příslušného silničního
správního úřadu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/563/45/2016 bylo přijato.

21. Stanovisko k návrhu Vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů minerálních vod lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních
ochranných opatření
Radě města byla předložena Výzva Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel
ke sdělení stanoviska k návrhu Vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů minerálních vod lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných
opatření. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Výzvu Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel ke sdělení stanoviska k
návrhu Vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerálních vod
lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření s tím, že nemá k
návrhu Vyhlášky žádné námitky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/564/45/2016 bylo přijato.

22. Návrh odpisového plánu na "Rekonstrukci výtahu v DPS"
Radě města byl předložen návrh odpisového plánu pro příspěvkovou organizaci Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - Rekonstrukce výtahu v DPS od 1.1.2017 (viz přílohy
originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou Rekonstrukce výtahu v DPS od 1.1.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/565/45/2016 bylo přijato.

23. Žádost o stanovisko k PD na opěrnou zídku u čp. 139 v Maršově I na Novém světě
Radě města byla předložena žádost paní Blanky Imriškové o stanovisko včetně projektové
dokumentace na stavbu "Opěrná zídka u čp. 139 ve Svobodě nad Úpou, Maršov I". Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:

12

Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti paní Blanky Imriškové o stanovisko včetně projektové dokumentace
na stavbu "Opěrná zídka u čp. 139 ve Svobodě nad Úpou, Maršov I".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/566/45/2016 bylo přijato.

24. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu "Autoservis
a dva služební byty v podkroví stavební úpravy stávajícího objektu + nástavba a
přístavba
Starosta předložil radě města Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením na
stavbu "Autoservis a dva služební byty v podkroví, stavební úpravy stávajícího objektu + nástavba
a přístavba" (viz příloha originálu zápisu). Rada si vyžádala od stavebního úřadu původní
rozhodnutí stavebního úřadu a prověřila změny. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu "Autoservis a dva služební
byty v podkroví, stavební úpravy stávajícího objektu + nástavba a přístavba" č.j. SVO/2421/2016
ze dne 26.7.2016 (viz příloha originálu zápisu) a nemá k němu námitek,
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/567/45/2016 bylo přijato.

25. Žádost o přeložení sloupu VO
Radě města byla předložena žádost pana Tomáše Hovarda o přeložení lampy VO z jeho pozemku
p.p.č. 770/10 v k.ú. Svoboda nad Úpou u čp. 260 na Sluneční stráni. Rada se žádostí zabývala a
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Tomáše Hovarda o přeložení lampy VO z jeho pozemku p.p.č. 770/10 v k.ú. Svoboda
nad Úpou u čp. 260 na Sluneční stráni z důvodu rekonstrukce plotu s tím, že lampa VO bude
odstraněna v současné době bez náhrady a při případné rekonstrukci plotu je třeba zajistit vytyčení
kabelu VO a jeho zajištění tak, aby nedošlo k přerušení vedení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/568/45/2016 bylo přijato.

26. Aktualizace Výzvy na VZMR na dodávku evakuačního vozidla pro JSDH Svoboda
Starosta města předložil radě informace o tom, že registrace akce "Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou“ dosud nebyla na Ministerstvu vnitra provedena,
protože podle dostupných informací pracovníků z MV ČR je problém s informačním systémem na
ministerstvu. Starosta v této souvislosti předložil radě návrh na aktualizaci Výzvy, do které bude
vložena ještě příloha č. 2 s dalšími specifickými technickými požadavky na vozidlo, které radě
vysvětlil.
Radě města byl tedy předložen aktualizovaný návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace na VZ malého rozsahu na dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu
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pro JSDH Svoboda nad Úpou“ včetně kompletní zadávací dokumentace, tj. příloh č.1, 2 a 3 (viz
přílohy originálu zápisu).
Rada neměla k aktualizované Výzvě žádné připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících
návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

usnesení č. RM/534/44/2016 písm. a) ze dne 13.7.2016, kterým byla schválen návrh
Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na VZ malého rozsahu
na dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad
Úpou“.

schvaluje
b)
návrh aktualizované Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na
VZ malého rozsahu na dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Svoboda nad Úpou“ včetně kompletní zadávací dokumentace,
tj. příloh č.1, 2 a 3 (vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/569/45/2016 bylo přijato.

27. Návrh na aktualizaci složení správní rady sociálního fondu
Radě města byl s ohledem na ukončení pracovního poměru paní Jany Trejbalové návrh na nové
složení správní rady sociálního fondu v souladu se Statutem sociálního fondu města Svobody nad
Úpou – výtah z článku 4, odst. 3:
Členy správní rady fondu mohou být pracovníci, zařazení do úřadu, složení schvaluje rada města
na návrh tajemníka Městského úřadu usnesením z jednání. Správní rada je tříčlenná. Stávající
složení správní rady: Marta Vlčková, Ivana Balcarová, Jana Trejbalová (schváleno na 40. jednání
Rady města dne 26.3.2014).
Návrh tajemnice na nové složení správní rady sociálního fondu: Marta Vlčková, Alena
Dvořáčková, Ing. Ivana Balcarová.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
složení nové správní rady sociálního fondu Města Svobody nad Úpou, a to ve složení Marta
Vlčková, Alena Dvořáčková a Ing. Ivana Balcarová.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/570/45/2016 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 3.8.2016 ve 21,15 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 31.8.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 8.8.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 45. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 3.8.2016.
…………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 45. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 03.08.2016
USNESENÍ č. RM/544/45/2016
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/545/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis do kroniky obce za rok 2015, který zpracovala Bc. Lucie Hrušovská - kronikářka obce
(viz příloha originálu zápisu) a upravil Mgr. Týfa s tím, že jakmile bude zápis graficky
upraven do konečné elektronické podoby, bude zveřejněn na webu města.
USNESENÍ č. RM/546/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost ohledně změny č. 3 Územního plánu (dále jen "ÚP") a s ohledem na to, že stávající
ÚP se zpracovával před účinností nového stavebního zákona, ačkoliv byl schválen po jeho
účinnosti a dále s ohledem na skutečnosti, se kterými se město v současné době potýká při
řešení mnoha problematických staveb (z hlediska výkladu jejich souladu či nesouladu s ÚP)
se rada domnívá, že se vyplatí provést celkový proces pořízení nového ÚP, než dělat změnu
stávajícího ÚP a zařadí tento návrh na zářijové jednání zastupitelstva (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/547/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
ve věci vzájemného ujednání o věcném břemeni přístupu k pozemkům ve vlastnictví města a
římskokatolické farnosti tak, že budou uzavřeny současně dvě samostatné smlouvy o věcném
břemenu s tím, že u obou smluv bude rozsah věcného břemene určen geometrickým plánem.
USNESENÍ č. RM/548/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene (právo umístění požárně
nebezpečného prostoru na části pozemku p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou) s panem
Petrem Moravcem, kterou zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/549/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
požárně bezpečnostní řešení pro stavbu - stavební úpravy a přístavba rodinného domu čp. 235,
ul. Sluneční stráň, Svoboda nad Úpou a žádost o uzavření Smlouvy ve věci přesahu požárně
nebezpečného prostoru na pozemek města p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že
bude řešeno na stejném principu jako v předchozím bodě, tj. formou Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene (právo umístění požárně nebezpečného prostoru na části
pozemku p.p.č. 770,/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou).
USNESENÍ č. RM/550/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění
stavby vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci
Svoboda nad Úpou", a to na pozemcích města p.p.č. 35/7, 686/1, 30, 201/4, 679/8,
7/1, 684, 683, 161/1 895, 847, 679/3, 732, 679/10, 851/1, 712/1 a 526/3, vše v k.ú..
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu),
b)
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění
stavby vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci
Svoboda nad Úpou", a to na pozemcích města p.p.č. 579/1, 549/3 a st.p.č. 96/3, vše v
k.ú.. Maršov I (viz příloha originálu zápisu),
c)

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění
stavby vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce "Dostavba kanalizace v obci
Svoboda nad Úpou", a to na pozemcích města p.p.č. 364/1 a 79/1, vše
v k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/551/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Petra a Ivany Juhászových o stanovisko města k předložené dokumentaci na
stavbu "Stavební úprava zahradního domku na poz. č. 209 Svoboda nad Úpou". Z projektové
dokumentace vyplývá, že stavební úpravou zahradního domku se rozumí přístavba ke
stávajícímu zahradnímu domku o výměře 17,4 m2, přičemž stávající zastavěná plocha činí
25 m2. Rada provedla kontrolu souladu s regulativy Územního plánu a bylo zjištěno, že daná
lokalita v k.ú. Maršov II je vedena jako území pro sport, rekreaci a cestovní ruch a výtah z
regulativu uvádí:
A. přípustné - stávající objekty chat
C. nepřípustné - stavby pro individuální rekreaci a zahrádkářské kolonie
Proto tedy rada rozhodla, že stávající zahradní domky Územní plán připouští ovšem bez
možnosti dalšího rozšiřování, tj. ÚP respektuje stávající stav, nikoliv však přístavbu.
USNESENÍ č. RM/552/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko ve věci udělení souhlasu s napojením zpevněných ploch u objekt čp. 453
v Horské ulici na veřejnou asfaltovou komunikaci v Horské ulici na p.p.č. 697/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou s tím, že budovaná opěrná zeď, která nyní stojí částečně na pozemku
města, bude z pozemku města odstraněna a přemístěna na pozemek investora. Dále ve věci
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návrhu situace od projektanta na napojení zpevněných ploch na obecní komunikaci rada s
návrhem nesouhlasí a požaduje, aby ve vrchní části nad vjezdem do vlastního parkování bylo
zachováno zatravnění a navrácení do původního stavu (bylo vyznačeno do situačního snímku
od projektanta). S realizací spodního zpevněného nájezdu rada souhlasí.
USNESENÍ č. RM/553/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I o výměře cca 65 m2 za účelem umístění
květinových záhonů a občasného parkování vozidla manželům Bohumilu a Zdeně
Karlíkovým, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu za nájemné
ve výši 500,-Kč ročně (použita individuální sazba ceníku - pol. 18 s ohledem na multifunkční
využívání pozemku).
USNESENÍ č. RM/554/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem (pacht) pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II o výměře 650 m2 pro rekreační účely
a zahradu manželům Petru a Věře Jiráskovým, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou
bez uvedení důvodu za nájemné ve výši 2,-Kč/1 m2/ rok (použita položka č. 1 ceníku
nájemného), tj. celkem 1300 Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/555/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem pozemku p.p.č.625 v k.ú. Maršov II o výměře 25 m2 za účelem venkovní
předzahrádky společnosti R BURGER s.r.o., a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou
bez uvedení důvodu za nájemné ve výši 1.000 ročně + DPH (použita položka č. 7 ceníku
nájemného) s tím, že ve smlouvě bude výslovně ujednáno, že nájemce provedl nepovolené
úpravy (nutno podrobně specifikovat ve smlouvě) na části pozemku, který je předmětem
nájmu a bere na vědomí, že při skončení nájmu bude povinen jej uvést do původního stavu.
USNESENÍ č. RM/556/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem (pacht) části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 150 m2
pro za účelem zahrady panu Janu Janoušovi, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou
bez uvedení důvodu za nájemné ve výši 2,-Kč/1 m2/ rok (použita položka č. 1 ceníku
nájemného), tj. za minimální sazbu ve výši 500 Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/557/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 64/4 v k.ú. Maršov II o výměře cca 8 m2 společnosti Regata
Čechy a.s., IČ 26154200, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3M bez udání důvodu +
ustanovení o odpovědnosti za případnou škodu vzniklou v důsledku nedodržení nebo porušení
stavebně právních předpisů za nájemné ve výši dle sazebníku pronájmů - položka č. 17
5000,-Kč + DPH (plocha nad 3 m2).
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USNESENÍ č. RM/558/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záznam z místního šetření ze dne 19.7.2016 ve věci odstranění nepovolené stavby na p.p.č.
154/12 v k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu) a s ohledem na to, že ke dnešnímu dni
(3.8.2016) ze strany manželů Říhových (ačkoliv to bylo přislíbeno) žádný návrh na
majetkoprávnímu vypořádání v lokalitě Maršov II nepřišel, rada se rozhodla, že se pokusí
vyvolat jednání s návrhem na majetkoprávní vypořádání v intencích návrhu, který je přílohou
protokolu z místního šetření ze dne 19.7.2016 (viz zápis + příloha protokolu z místního
šetření ze dne 19.7.2016).
USNESENÍ č. RM/559/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
požadavek Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou o úhradu odebrané
elektrické energie za provoz zařízení pro přenos dat (internet) umístěného na objektu z
důvodů, které jsou podrobně popsány v zápise, zejména však proto, že nájemníci domu
Sluneční stráň čp. 302 měli reklamovat pravidelné roční vyúčtování služeb ve lhůtách,
stanovených ve vyúčtování (nikoliv Společenství vlastníků čp. 302 coby nově založený právní
subjekt po prodeji bytových jednotek).
USNESENÍ č. RM/560/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
ve věci rekonstrukce Luční ulice a zpracování PD pro provedení stavby nejprve
zahájit stavební řízení a počkat na výsledek stavebního řízení, ze kterého mohou
vyplynout další požadavky či změny od účastníků řízení, které by bylo vhodné
zapracovat do samotné PD pro provedení stavby.
schvaluje
b)
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru č.
SVO/922/2016 ze dne 9.3.2016 na vypracování projektové dokumentace pro
provedení stavby „Rekonstrukce Luční ulice ve Svobodě nad Úpou“ s tím, že doba
plnění díla (předání PD pro provedení stavby) bude prodloužena do 31.12.2016 s
ohledem na přijaté usnesení v bodě a).
USNESENÍ č. RM/561/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o spotřebě elektrické energie v budově kina (viz zápis) s tím, že rozhodla o
zachování současného stavu, aby město nepřišlo o rezervovaný příkon, a pověřuje starostu a
tajemnici, aby provedli organizační opatření tak, aby došlo k maximálním úsporám ve
spotřebě elektrické energie v budově bývalého kina.
USNESENÍ č. RM/562/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
ve věci bouracích prací souvisejících s výstavbou nové hasičárny, a to tak, že město počká na
výsledek dotačního řízení (výsledek se předpokládá v říjnu 2016) a teprve poté budou
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realizovány bourací práce a vybudování zpevněných ploch. Samotné realizaci však musí
předcházet rozhodnutí stavebního úřadu o demolici + stavební povolení na zpevněné plochy a
následně poptávkové řízení na výběr zhotovitele.
USNESENÍ č. RM/563/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost většiny vlastníků objektů v Tyršově ulici o regulaci dopravy v Tyršově ulici (viz
příloha originálu zápisu + viz zápis) a rozhodla, že s ohledem na vznikající klidovou
parkovou zónu, kde jsou či v budoucnu ještě budou v parku umístěny hrací prvky pro děti, je
zde odpočinkové místo s posezením pro návštěvníky cukrárny město zajistí umístění dopravní
značky se zákazem vjezdu (nebude platit pro vlastníky nemovitostí v dané lokalitě), pokud
bude vydáno kladné stanovisko od dopravního inženýra DI Policie ČR a po vydání kladného
Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
USNESENÍ č. RM/564/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Výzvu Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel ke sdělení stanoviska k
návrhu Vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerálních vod
lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření s tím, že nemá k
návrhu Vyhlášky žádné námitky.
USNESENÍ č. RM/565/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
- Rekonstrukce výtahu v DPS od 1.1.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/566/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti paní Blanky Imriškové o stanovisko včetně projektové
dokumentace na stavbu "Opěrná zídka u čp. 139 ve Svobodě nad Úpou, Maršov I".
USNESENÍ č. RM/567/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu "Autoservis a dva
služební byty v podkroví, stavební úpravy stávajícího objektu + nástavba a přístavba" č.j.
SVO/2421/2016 ze dne 26.7.2016 (viz příloha originálu zápisu) a nemá k němu námitek,
USNESENÍ č. RM/568/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Tomáše Hovarda o přeložení lampy VO z jeho pozemku p.p.č. 770/10 v k.ú.
Svoboda nad Úpou u čp. 260 na Sluneční stráni z důvodu rekonstrukce plotu s tím, že lampa
VO bude odstraněna v současné době bez náhrady a při případné rekonstrukci plotu je třeba
zajistit vytyčení kabelu VO a jeho zajištění tak, aby nedošlo k přerušení vedení.
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USNESENÍ č. RM/569/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
usnesení č. RM/534/44/2016 písm. a) ze dne 13.7.2016, kterým byla schválen návrh
Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na VZ malého rozsahu na
dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou“.
schvaluje
b)
návrh aktualizované Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na VZ
malého rozsahu na dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Svoboda nad Úpou“ včetně kompletní zadávací dokumentace, tj. příloh č.1, 2 a 3 (vše
viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/570/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
složení nové správní rady sociálního fondu Města Svobody nad Úpou, a to ve složení Marta
Vlčková, Alena Dvořáčková a Ing. Ivana Balcarová.
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