*MESUX000II7M*
Sp. značka: SVO/2872/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 48. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 21.9.2016
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.

Návštěva energetického makléře p. Junka

2.

Vyřešení majetkoprávních vztahů v Luční ulici

3.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném
břemenu z 16.2.2012 (Jiráskovi)

4.

Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se
Správou silnic KHK

5.

Pronájem části parcely p.p.č. 100 v k.ú. Maršov II

6.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II

7.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene k pozemku p.p.č.
500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění zpevněné plochy (zámkové
dlažby)

8.

Předložení požadované PD na stavbu "Odkanalizování RD čp. 141 v k.ú. Maršov I

9.

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí pro stavbu "Svoboda nad Úpou,
Černohorská č.p. 325, vodovodní přípojka"

10.

Nájemní smlouva na užívání sportovní haly s Českou lesnickou akademií Trutnov

11.

Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na VZMR na
dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou"

12.

Výběr administrátora projektu v rámci podání žádosti o dotaci na komunální techniku
v souladu s 41. výzvou OPŽP

13.

Poptávkové řízení na VZMR na stavební práce na akci "Svoboda nad Úpou - doplnění
chodníku na p.p.č. 809/1 v ul. Úpská"

14.

Napojení chodníku v Černohorské ulici přes p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I a dále za
PROMem
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15.

Zahájení diskuse nad přípravou rozpočtu na rok 2017

16.

Oznámení ředitele DPS

17.

Platový výměr ředitele ZŠ od 1.9.2016

1. Návštěva energetického makléře p. Junka
Hostem jednání v rámci tohoto bodu byl poradce pro úspory za energie Ing. Petr Junek. Radě
byly předloženy variantní nabídky na dodávky zemního plynu pro město a jeho příspěvkové
organizace od společností VEMEX Energie a.s. a Eco Power Energy s.r.o., a to na jeden rok nebo
na dva roky (viz přílohy originálu zápisu). Cenově nejvýhodnější byla nabídka společnosti
VEMEX Energie a.s. na jeden rok. Tajemnice upozornila, že u společnosti VEMEX Energie a.s.
má město cca 400 tis. Kč na přeplatcích za plyn dle vyúčtování. Doplnila, že přeplatky jsou zatím
ve lhůtě splatnosti, největší přeplatek za spotřebu plynu ve sportovní hale ve výši 313.000 Kč je
splatný 9.10.2016. V této souvislosti požádala pana Junka o pomoc při řešení nastavení
budoucích záloh u této společnosti, protože zálohy na sportovní halu neakceptují spotřebu za
minulá období, resp. dva roky. Dále se tajemnice dotázala pana Junka na mediálně známé
problémy společnosti VEMEX Energie a.s., které před časem proběhly tiskem a televizí. Pan
Junek potvrdil, že společnost měla problémy v rámci daně z přidané hodnoty s Finančním
ředitelstvím, ale podle jeho informací to neovlivnilo fungování firmy.
Rada dále diskutovala, zda přijmout nabídku na dodávku plynu na jeden rok či na dva roky,
protože rozdíl mezi těmito cenami není velký a podle vývoje cen od roku 2011 (tehdy byla
dodavatelem plynu společnost RWE) zaznamenala nabízená cena pro rok 2017 pokles o 54%.
Bylo diskutováno o tom, zda nabídnutá cena pro rok 2017 je dno propadu cen plynu nebo lze
očekávat ještě další pokles, což ani Ing. Junek nedokázal odhadnout. Nicméně sám navrhl
přijmout nabídku od Vemexu na 1 rok.
Dalším předmětem diskuse byla elektrická energie, kterou město a příspěvkové organizace
odebírají od společnosti ČEZ. Zde Ing. Junek konstatoval, že i zde má město možnost dalších
úspor, přestože se je vědom toho, že na druhou stranu město získalo poměrně značné dary od
Nadace ČEZ, které lze považovat za kompenzaci možných úspor. Rada diskutovala o této otázce
s tím, že se pokusí jednat s ČEZ o nových cenách podle cenových nabídek jiných společností,
které zpracuje Ing. Junek.
Projednávání tohoto bodu bylo ukončeno formulací následujících usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nabídky na dodávku zemního plynu pro město a obě příspěvkové organizace od
společnosti VEMEX Energie a.s., a to na jeden rok (nabídka - viz přílohy originálu
zápisu) s tím, že pověřuje Ing. Junka a tajemnici MěÚ, aby dořešili optimální
nastavení záloh na plyn s ohledem na spotřebu plynu v předchozích obdobích.
pověřuje
b)
Ing. Junka - poradce pro úspory za energie, aby zpracoval pro město a příspěvkové
organizace nabídku na nákup elektřiny podle objemu spotřeby.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/604/48/2016 bylo přijato.
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2. Vyřešení majetkoprávních vztahů v Luční ulici
Radě města bylo předloženo k projednání usnesení Zastupitelstva města z 10. veřejného zasedání
ze dne 15.6.2016 č. ZM/120/10/2016, kterým odložilo projednávání žádosti pana Blažka o prodej
části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože je třeba nejprve získat informace z projektové
dokumentace k budoucí stavbě rekonstrukce komunikace (dle smlouvy s projektantem by měla
být hotová do 31.12.2016) a majetkoprávní vztahy s panem Blažkem vyřešit až s vazbou na
projektované umístění rekonstruované komunikace, a to nejen ve spodní části směrem k mostku,
ale také nad opravenou opěrnou zdí, kde musí město získat do vlastnictví, případně věcné
břemeno na umístění části nově rekonstruované komunikace dle projektu. Pan Rajsner předložil
radě výtah z rozpracované projektové dokumentace a ukázal radě, co je třeba majetkoprávně
dořešit, aby město mohlo požádat o stavební povolení. Bylo diskutováno o způsobu řešení s tím,
že Mgr, Hynek vše shrnul tak, že je třeba v první fázi, aby se mohlo doprojektovat, vyřešit právní
vztahy k pozemkům, protože se část projektované komunikace nachází na pozemku p.p.č. 202 ve
vlastnictví pana Martina Blažka, což se musí vyřešit formou Smlouvy o právu k provedení stavby
a budoucí kupní smlouvou. Ta samá situace je pak na pozemku p.p.č. 199/1, ve vlastnictví paní
Dagmar Hamplové a Dagmar Cihlářové, a to stejnou formou. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
způsob řešení majetkoprávních vztahů v Luční ulici v souvislosti se zpracovávanou projektovou
dokumentaci na rekonstrukci komunikace v této části města s tím, že je třeba v první fázi, aby se
mohlo doprojektovat, vyřešit právní vztahy k pozemkům, protože se část projektované
komunikace nachází na pozemku p.p.č. 202 ve vlastnictví pana Martina Blažka, což se musí
vyřešit formou Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvou. Ta samá situace
je pak na pozemku p.p.č. 199/1, ve vlastnictví paní Dagmar Hamplové a Dagmar Cihlářové, a to
stejnou formou. Rada pověřila starostu, aby projednal se všemi výše uvedenými a výsledek
jednání předložil radě.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/605/48/2016 bylo přijato.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném
břemenu z 16.2.2012 (Jiráskovi)
Radě města byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvě o věcném břemenu z 16.2.2012 s manželi Jiráskovými (viz příloha originálu zápisu),
jehož předmětem je doplnění parcely p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II pro zřízení věcného břemene.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu z
16.2.2012 s manželi Jiráskovými (viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem je doplnění
parcely p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II pro zřízení věcného břemene na provedenou stavbu sníženého
chodníku a vjezdu k domu čp. 22.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/606/48/2016 bylo přijato.
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4. Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se
Správou silnic KHK
Radě města byla předložena Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti č. 9/60/16/0151/Ja/F se Správou silnic Královéhradeckého kraje (viz příloha
originálu zápisu), jejímž předmětem je veřejné osvětlení budované v rámci chodníků a přechodů
pro chodce v Maršově II. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č.
9/60/16/0151/Ja/F se Správou silnic Královéhradeckého kraje (viz příloha originálu zápisu),
jejímž předmětem je veřejné osvětlení budované v rámci chodníků a přechodů pro chodce v
Maršově II
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/607/48/2016 bylo přijato.

5. Pronájem části parcely p.p.č. 100 v k.ú. Maršov II
Na základě zveřejněného Záměru města č. 23/2016 na pronájem části pozemku p.p.č. 100 v k.ú.
Maršov II o výměře cca 139 m2 byla radě předložena žádost manželů Leitgebových. Část parcely
budou využívat pro parkování auta (200,-Kč / 1 místo dle Ceníku města na pronájem pozemků položka 10), pro skladování dřeva (8 m2 / 10,-Kč / rok dle Ceníku města na pronájem pozemků položka 19) a zbytek za účelem sekání trávy a prořezu dřevin (zbývající m2 / 0,05,-Kč / rok dle
Ceníku města na pronájem pozemků - položka 19). Celkem vypočtena cena nájemného je nižší,
než 500,-Kč, takže v nájemní smlouvě bude uplatněna minimální roční sazba ve výši 500,-Kč.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 100 v k.ú. Maršov II o výměře cca 139 m2 manželům
Leitgebovým s tím, že část parcely budou využívat pro parkování auta (200,-Kč/1 místo dle
Ceníku města na pronájem pozemků - položka 10), dále pro skladování dřeva (8 m2/10,-Kč/rok
dle Ceníku města na pronájem pozemků - položka 19) a zbytek za účelem sekání trávy a prořezu
dřevin (zbývající m2/0,05,-Kč/rok dle Ceníku města na pronájem pozemků - položka 19).
Celkem vypočtena cena nájemného je nižší, než 500,-Kč, takže v nájemní smlouvě bude
uplatněna minimální roční sazba ve výši 500,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce bez udání důvodu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/608/48/2016 bylo přijato.

6. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost paní Kazi Štelzigové o pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v
k.ú. Maršov II o výměře cca 25 m2 (zakresleno v příloze žádosti, který je u originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II o výměře cca 25 m2 dle
zákresu v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/609/48/2016 bylo přijato.
7. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene k pozemku p.p.č.
500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění zpevněné plochy (zámkové dlažby)
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost Mgr. Petra Hynka o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
věcného břemene k pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění zpevněné
plochy (zámkové dlažby) včetně návrhu Smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene, ve
které byla uplatněna cena dle Znaleckého posudku Ing. Františka Řezníčka č. 3237/-17/16 ze dne
3.3.2016 (účel posudku - zjištění ceny služebnosti věcného břemene pro účely objednatele vzorový případ ceny 1 m2) ve výši 50,-Kč bez DPH/1 m2. Jedná se o umístění zámkové dlažby
na pozemku města p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu (5 m2), který
je přílohou výše uvedené smlouvy. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene k pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou za účelem umístění zpevněné plochy (zámkové dlažby) s Mgr. Petrem Hynkem, ve
které byla uplatněna cena dle Znaleckého posudku Ing. Františka Řezníčka č. 3237/-17/16 ze dne
3.3.2016 (účel posudku - zjištění ceny služebnosti věcného břemene pro účely objednatele vzorový případ ceny 1 m2) ve výši 50,-Kč bez DPH/1 m2. Jedná se o umístění zámkové dlažby
na pozemku města p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu (5 m2), který
je přílohou výše uvedené smlouvy.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/610/48/2016 bylo přijato.
8. Předložení požadované PD na stavbu "Odkanalizování RD čp. 141 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena panem Ritterem zjednodušená dokumentace na akci
"Odkanalizování RD čp. 141 v k.ú. Maršov I" (viz příloha originálu zápisu). Rada se PD
zabývala s tím, že Mgr. Hynek shrnul, že v tuto chvíli rada vezme na vědomí PD s tím, že vydá
souhlas obce s PD dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a dále souhlas vlastníka pozemku
formou bude vyjádřen formou Smlouvy o právu k provedení stavby spolu se Smlouvou o zřízení
inženýrské sítě, která bude předložena ke schválení na příštím jednání rady. Ve smlouvě musí být
sjednány standardní podmínky města jako u všech těchto podobných smluv, dále je nutno
přípojku geodeticky zaměřit na náklady žadatele. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zjednodušenou dokumentaci na akci "Odkanalizování RD čp. 141 v k.ú. Maršov I" (viz příloha
originálu zápisu) předloženou panem Ritterem s tím, že vydává souhlas obce s touto dokumentací
dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona dále souhlas vlastníka pozemku bude vydán formou
Smlouvy o právu k provedení stavby spolu se Smlouvou o zřízení inženýrské sítě, která bude
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předložena ke schválení na příštím jednání rady. Ve smlouvě musí být sjednány standardní
podmínky města jako u všech těchto podobných smluv, dále je nutno přípojku geodeticky
zaměřit na náklady žadatele.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/611/48/2016 bylo přijato.

9. Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí pro stavbu "Svoboda nad Úpou,
Černohorská č.p. 325, vodovodní přípojka"
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. o souhlas k vydání územního
rozhodnutí (popř. územního souhlasu) jako zákonného účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1
písm. b) stavebního zákona pro stavbu "Svoboda nad Úpou, Černohorská č.p. 325, vodovodní
přípojka" společně s projektovou dokumentací. PD řeší připojení budovy čp. 325 v lyžařském
areálu Duncan (obslužný objekt v areálu, ve kterém je umístěna pokladna a toalety) z veřejného
vodovodu pro rodinné domy v lokalitě "Zlatý Hamr". Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas společnosti MEGA PLUS s.r.o. k žádosti o vydání územního rozhodnutí (popř. územního
souhlasu) jakožto zákonný účastník územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
pro stavbu "Svoboda nad Úpou, Černohorská č.p. 325, vodovodní přípojka". Jedná se o připojení
budovy čp. 325 v lyžařském areálu Duncan (obslužný objekt v areálu, ve kterém je umístěna
pokladna a toalety) z veřejného vodovodu pro rodinné domy v lokalitě "Zlatý Hamr".
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/612/48/2016 bylo přijato.

10. Nájemní smlouva na užívání sportovní haly s Českou lesnickou akademií Trutnov
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve Svobodě nad
Úpou se školou Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem
Lesnická 9, 541 11 Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na období od 1.11.2016
do 31.3.2017. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou se školou Česká lesnická
akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9, 541 11 Trutnov,
IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na období od 1.11.2016 do 31.3.2017.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/613/48/2016 bylo přijato.
11. Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na VZMR
na dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou"
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena dokumentace z výběrového řízení na VZMR na dodávku "Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou", a to:
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- Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek
- Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
- návrh Kupní smlouvy se společností AutoTrutnov s.r.o., IČ 259 31 270
Starosta seznámil přítomné s průběhem poptávkového řízení, vysvětlil vyloučení uchazeče, který
nesplnil podmínky zadávacího řízení.
Dále bylo diskutováno o návrhu kupní smlouvy, kterou předložil vybraný uchazeč s tím, že do čl.
1 odst. 1 - Předmět prodeje bude doplněno, že předmětem prodeje dopravní automobil včetně
přestavby dle schválených podmínek, které jsou součástí nabídky prodávajícího (bude doplněna
přesná specifikace nabídky uchazeče v rámci poptávkového řízení) v souladu se zadávací
dokumentací zadavatele (rovněž bude přesně specifikováno).
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci poptávkového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou“ výběr dodavatele, a
to společnost Auto Trutnov s.r.o., IČ 259 31 270, se sídlem Krkonošská 566,
Trutnov, PSČ 541 01, která nabídla nejnižší cenu ve výši 991.694,-Kč bez DPH (s
DPH ve výši 1.199.950,-Kč).
b)
předložené znění návrhu Kupní smlouvy na předmět zakázky dle bodu a) tohoto
usnesení (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do čl. 1 odst. 1 - Předmět prodeje
bude doplněno, že předmětem prodeje je dopravní automobil včetně přestavby dle
schválených podmínek, které jsou součástí nabídky prodávajícího (bude doplněna
přesná specifikace nabídky uchazeče v rámci poptávkového řízení) v souladu se
zadávací dokumentací zadavatele (rovněž bude přesně specifikováno).
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/614/48/2016 bylo přijato.
12. Výběr administrátora projektu v rámci podání žádosti o dotaci na komunální
techniku v souladu s 41. výzvou OPŽP
Čas 19: 15 na jednání rady dorazil s omluvou za zpoždění Ing. Jiránek.
Starosta předložil radě informace ohledně dotačního titulu MŽP - 40. a 41. Výzva OPŽP 2014 2020, v rámci které lze podat žádost o dotaci na pořízení komunální manipulační a svozové
techniky v souladu se specifickými cíli těchto výzev (Prevence vzniku odpadů, Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů) a podporovanými aktivitami (Předcházení vzniku
komunálních odpadů, Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů).
Záměrem města po konzultaci s pracovníky technické čety města je pořízení menšího
kloubového nakladače s příslušenstvím, traktorového nosiče kontejnerů a 5 ks kontejnerů.
V souvislosti s tímto starosta předložil radě cenové nabídky na projektový management, protože
podání žádostí o dotaci je do 30.11.2016, Cenové nabídky jsou předloženy v dílčích cenách za
jednotlivé etapy projektového managementu (zpracování žádosti a povinných příloh včetně
podání žádosti, analýza potenciálu produkce odpadu, manažérské řízení přípravy projektu a jeho
administrace) a v součtové celkové ceně. Předloženy byly:
- nabídka společnosti FLEXI PROJEKT s.r.o., IČ 02036673, součtová celková cena 95.000 Kč
bez DPH
- nabídka společnosti DRAG s.r.o., IČ 01558081, součtová celková cena 69.300 Kč bez DPH
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informace ohledně dotačního titulu MŽP - 40. a 41. Výzva OPŽP 2014 - 2020, v
rámci které lze podat žádost o dotaci na pořízení komunální manipulační a svozové
techniky, kdy záměrem města je pořízení menšího kloubového nakladače s
příslušenstvím, traktorového nosiče kontejnerů a 5 ks kontejnerů.
schvaluje
b)
nabídku společnosti DRAG s.r.o., IČ 01558081 za součtovou celkovou cenu 69.300
Kč bez DPH na projektový management v rámci projektu dle bodu a) tohoto
usnesení včetně návrhu Smlouvy o dotačním managementu projektu (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/615/48/2016 bylo přijato.
13. Poptávkové řízení na VZMR na stavební práce na akci "Svoboda nad Úpou doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v ul. Úpská"
Rada města se zabývala výše uvedeným poptávkovým řízením, kdy podle projektantského
rozpočtu se jedná o částku 24 786,00 Kč bez DPH (s DPH 29 991,00 Kč), což znamená, že není
třeba dělat složité poptávkové řízení. Pan Rajsner oslovil firmu SVOBODA - dopravní a
inženýrské stavby a.s. (která dělá přechody v Maršově II), která předložila cenovou nabídku ve
výši 42.311 Kč včetně DPH. Pokusil se získat ještě jednu nabídku od pana Bouze, Mladé Buky,
ale do jednání rady nebyla doručena. Stavební technik sdělil, že problém je v tom, že chodník je
naprojektován z živice a na tak malé množství lze jen těžko někoho sehnat. Tajemnice doplnila,
že vzhledem k tomu, že veškeré náklady spojené s vybudováním tohoto chodníku si budou platit
Martin a Václav Davidovi z vlastních zdrojů, předala dnes panu Martinovi Davidovi PD včetně
slepého rozpočtu a požádala jej, zda může také oslovit nějaké firmy za účelem zpracování cenové
nabídky, a to proto, aby byli od počátku do celého výběrového řízení aktivně zapojeni, když
budou muset vše uhradit. To znamená, že organizace výběrového řízení bude zcela v rukou města
a cenové nabídky, které získají Davidovi, budou předány městu a posléze budou společně s
ostatními nabídkami vyhodnoceny. Samotná realizace díla bude rovněž pod taktovkou města,
protože stavba bude majetkem města, přestože náklady s tím spojené budou přeúčtovány
Davidovým v rámci kupní smlouvy na prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, a musí být vybudována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě.
Dále bylo diskutováno o stavebním řízení, které v současnosti probíhá na stavebním úřadě. Dle
sdělení Ing. Hůrky je téměř u konce územní řízení, ale zatím není jasné, zda je na tuto stavbu
nutné mít stavební povolení. Dle jeho názoru nikoliv, dle názoru Ing. Křemenské z MěÚ Trutnov
ano. Řízení o stavebním povolení dosud nebylo zahájeno, a pokud se město přikloní k tomu, že
stavba podléhá stavebnímu povolení, tak samotná realizace stavby je reálná nejdříve v dubnu či
květnu 2017 s ohledem na naprojektované asfaltové živice. Mgr. Hynek sdělil, že se domnívá, že
na tento typ stavby není potřeba vydávat stavební povolení, že postačí pouze územní rozhodnutí.
Na to reagoval Ing. Jiránek v tom smyslu, že když město požaduje po jiných stavebnících
stavební povolení na podobné stavby, mělo by stejná pravidla dodržovat i město. Starosta
doplnil, že město netlačí čas a je jedno, zda stavba bude zrealizována na podzim nebo na jaře.
Toto potvrdila i tajemnice, že na základě jednáním s Martinem Davidem je jim také jedno, kdy
stavba proběhne.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
informace ohledně poptávkového řízení na stavební práce na akci "Svoboda nad
Úpou - doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v ul. Úpská" s tím, že vzhledem k tomu,
že veškeré náklady spojené s vybudováním tohoto chodníku si budou platit Martin
a Václav Davidovi z vlastních zdrojů, byla předána panu Martinovi Davidovi PD
včetně slepého rozpočtu a byl požádán, zda může také oslovit nějaké firmy za
účelem zpracování cenové nabídky, a to proto, aby byli od počátku do celého
výběrového řízení aktivně zapojeni, když budou muset vše uhradit. To znamená, že
organizace výběrového řízení bude zcela v rukou města a cenové nabídky, které
získají Davidovi, budou předány městu a posléze budou společně s ostatními
nabídkami vyhodnoceny. Samotná realizace díla bude rovněž pod taktovkou města,
protože stavba bude majetkem města, přestože náklady s tím spojené budou
přeúčtovány Davidovým v rámci kupní smlouvy na prodej části pozemku p.p.č.
809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a musí být vybudována v souladu s projektovou
dokumentací a v požadované kvalitě.
b)

informace ohledně stavebního řízení stavby dle bodu a) tohoto usnesení s tím, že
rada se přiklonila k tomu, že na stavbu požádá město o stavební povolení, protože
město požaduje i po jiných stavebnících stavební povolení na podobné stavby a
mělo by dodržovat stejná pravidla a samotná realizace se tedy předpokládá na
duben či květen 2017 (podrobně viz zápis).

Hlasování:

pro – 4

proti – 1
Mgr. Hynek

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/616/48/2016 bylo přijato.
14. Napojení chodníku v Černohorské ulici přes p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I a dále za
PROMem
Rada města se zabývala vybudováním chodníku z Černohorské ulice zadem podél kurtů u
PROMu po pozemcích města, a to na základě jednání zastupitelstva dne 14.9.2016 (viz bod 15).
Bylo diskutováno o konkrétním umístění chodníku na pozemcích města dle pozemkového
snímku a o technickém způsobu vybudování. Na závěr bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby ve věci vybudování chodníku z Černohorské ulice zadem podél kurtů u PROMu po
pozemcích města nejprve zajistil geodetické vytyčení městských pozemků v dané lokalitě (roh
p.p.č. 265/1, p.p.č. 290/2, 275/2, část 568, vše v k.ú. Maršov I), které tvoří linii zamýšleného
spojovacího chodníku.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/617/48/2016 bylo přijato.
15. Zahájení diskuse nad přípravou rozpočtu na rok 2017
V rámci tohoto bodu byla zahájena diskuse nad investičními prioritami roku 2017, které by měly
být zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2017. V rámci této diskuse byly specifikovány
následující priority:
1) pokračování etap opravy obou hřbitovů - zapracovat částku 2 mil. Kč s tím, že na maršovském
hřbitově bude dokončena oprava dvou zbývajících ramen schodiště a ve Svobodě bude
pokračovat další etapa opravy části hřbitovní zdi. Město se opět pokusí zažádat o dotaci na MZe.
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2) vybudování hasičské zbrojnice - 10 mil. Kč, dotace na výstavbu bude s největší
pravděpodobností přiznána, a proto je potřeba na podzim zajistit nezávaznou nabídku bankovních
ústavů na poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč se splatností 1 rok, protože
profinancování je u dotací IROP ex post.
3) rekonstrukce veřejného osvětlení - je potřeba na podzim zajistit nezávaznou nabídku
bankovních ústavů na poskytnutí úvěru ve výši 12 mil. Kč se splatností 10 - 12 let s tím, že v
roce 2017 se pokusit zejména o rekonstrukci VO podél páteřní komunikace na Pec
4) dokončení oprav chodníků - záleží na vyhodnocení dotace z IROP
5) školní jídelna - odstranění havarijního stavu na rozvodech vody
6) vybudování spojovacího chodníku v Černohorské ulici zadem za kurty u PROMu - 100.000
Kč
7) nákup komunální techniky s vazbou na výsledek dotačního řízení - 2 mil. Kč
8) zavedení systémové změny v odpadovém systému - 100.000 Kč, zde bylo diskutováno o
zavedení změn v odpadovém systému tak, aby byla zrušena problematická kontejnerová stání po
obci, zavedení motivačního systému pro občany s cílem zvýšení objemu vytříděného odpadu a
poklesu objemu směsného komunálního odpadu. Částku použít na zpracování odborné analýzy s
návrhem na systémovou konkrétní změnu přímo na míru pro naši obec.
9) odvodnění Lázeňské ulice - 100.000 Kč
10) protipovodňová opatření s vazbou na výsledek dotačního řízení - 600.000 Kč
11) navýšení nákladů na lyžařské závody a Rudolfovy slavnosti s vazbou na dotační řízení u
Glacensisu
12) revitalizace plochy na Rýchorském sídlišti pod bývalým výměníkem s návrhem na
vybudování 3 - 4 prodejních stánků, resp. srubů (tzv. malá tržnice), které by město mohlo
pronajímat - 500.000 Kč
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující investiční priority roku 2017, které budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok
2017:
1) pokračování etap opravy obou hřbitovů - zapracovat částku 2 mil. Kč s tím, že na maršovském
hřbitově bude dokončena oprava dvou zbývajících ramen schodiště a ve Svobodě bude
pokračovat další etapa opravy části hřbitovní zdi. Město se opět pokusí zažádat o dotaci na MZe.
2) vybudování hasičské zbrojnice - 10 mil. Kč, dotace na výstavbu bude s největší
pravděpodobností přiznána, a proto je potřeba na podzim zajistit nezávaznou nabídku bankovních
ústavů na poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč se splatností 1 rok, protože
profinancování je u dotací IROP ex post.
3) rekonstrukce veřejného osvětlení - je potřeba na podzim zajistit nezávaznou nabídku
bankovních ústavů na poskytnutí úvěru ve výši 12 mil. Kč se splatností 10 - 12 let s tím, že v
roce 2017 se pokusit zejména o rekonstrukci VO podél páteřní komunikace na Pec
4) dokončení oprav chodníků - záleží na vyhodnocení dotace z IROP
5) školní jídelna - odstranění havarijního stavu na rozvodech vody
6) vybudování spojovacího chodníku v Černohorské ulici zadem za kurty u PROMu - 100.000
Kč
7) nákup komunální techniky s vazbou na výsledek dotačního řízení - 2 mil. Kč
8) zavedení systémové změny v odpadovém systému - 100.000 Kč, zde bylo diskutováno o
zavedení změn v odpadovém systému tak, aby byla zrušena problematická kontejnerová stání po
obci, zavedení motivačního systému pro občany s cílem zvýšení objemu vytříděného odpadu a
poklesu objemu směsného komunálního odpadu. Částku použít na zpracování odborné analýzy s
návrhem na systémovou konkrétní změnu přímo na míru pro naši obec.
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9) odvodnění Lázeňské ulice - 100.000 Kč
10) protipovodňová opatření s vazbou na výsledek dotačního řízení - 600.000 Kč
11) navýšení nákladů na lyžařské závody a Rudolfovy slavnosti s vazbou na dotační řízení u
Glacensisu
12) revitalizace plochy na Rýchorském sídlišti pod bývalým výměníkem s návrhem na
vybudování 3 - 4 prodejních stánků, resp. srubů (tzv. malá tržnice), které by město mohlo
pronajímat - 500.000 Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/618/48/2016 bylo přijato.
16. Oznámení ředitele DPS
Starosta předložil radě města oznámení ředitele DPS o tom, že od 1.9.2016 vypomáhá na České
lesnické akademii Trutnov - lesnickém učilišti ve Svobodě nad Úpou s výukou ekonomiky, a to v
rozsahu 6 vyučovacích hodin týdně. Rada se oznámením ředitele DPS zabývala a zásadně
nesouhlasila, a to s ohledem na rozsah hodin, které jsou v exponovaných dopoledních a
poledních časech, kde je nutné, aby ředitel DPS byl na svém pracovišti a vykonával činnost pro
zřizovatele, zejména po zavedených změnách v DPS v roce 2015. Město coby zřizovatel
potřebuje, aby tam ředitel hlídal provoz, zaváděl aktivně změny, pravidelně je vyhodnocoval,
staral se o chod příspěvkové organizace, a proto ho zřizovatel zaměstnal. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s oznámením ředitele DPS o tom, že od 1.9.2016 vypomáhá na České lesnické akademii Trutnov
- lesnickém učilišti ve Svobodě nad Úpou s výukou ekonomiky, a to v rozsahu 6 vyučovacích
hodin týdně (podrobně viz zápis) a požaduje ukončení této činnosti k 30.9.2016, případně může v
této činnosti pokračovat, ale až po 15. hodině.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/619/48/2016 bylo přijato.
17. Platový výměr ředitele ZŠ od 1.9.2016
Radě města byl předložen nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.9.2016 v souvislosti s novými
platovými tabulkami pracovníků ve školství od 1.9.2016 (viz příloha originálu zápisu),
Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.9.2016 v souvislosti s novými platovými tabulkami
pracovníků ve školství od 1.9.2016 (viz příloha originálu zápisu),
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/620/48/2016 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 21.9.2016 ve 21,15 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 5.10.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
22.9.2016. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 48. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 21.9.2016.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 48. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 21.09.2016
USNESENÍ č. RM/604/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nabídky na dodávku zemního plynu pro město a obě příspěvkové organizace od
společnosti VEMEX Energie a.s., a to na jeden rok (nabídka - viz přílohy originálu
zápisu) s tím, že pověřuje Ing. Junka a tajemnici MěÚ, aby dořešili optimální
nastavení záloh na plyn s ohledem na spotřebu plynu v předchozích obdobích.
pověřuje
b)
Ing. Junka - poradce pro úspory za energie, aby zpracoval pro město a příspěvkové
organizace nabídku na nákup elektřiny podle objemu spotřeby.
USNESENÍ č. RM/605/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
způsob řešení majetkoprávních vztahů v Luční ulici v souvislosti se zpracovávanou
projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace v této části města s tím, že je třeba v
první fázi, aby se mohlo doprojektovat, vyřešit právní vztahy k pozemkům, protože se část
projektované komunikace nachází na pozemku p.p.č. 202 ve vlastnictví pana Martina Blažka,
což se musí vyřešit formou Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvou.
Ta samá situace je pak na pozemku p.p.č. 199/1, ve vlastnictví paní Dagmar Hamplové a
Dagmar Cihlářové, a to stejnou formou. Rada pověřila starostu, aby projednal se všemi výše
uvedenými a výsledek jednání předložil radě.
USNESENÍ č. RM/606/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu z
16.2.2012 s manželi Jiráskovými (viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem je doplnění
parcely p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II pro zřízení věcného břemene na provedenou stavbu
sníženého chodníku a vjezdu k domu čp. 22.
USNESENÍ č. RM/607/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č.
9/60/16/0151/Ja/F se Správou silnic Královéhradeckého kraje (viz příloha originálu zápisu),
jejímž předmětem je veřejné osvětlení budované v rámci chodníků a přechodů pro chodce v
Maršově II
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USNESENÍ č. RM/608/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 100 v k.ú. Maršov II o výměře cca 139 m2 manželům
Leitgebovým s tím, že část parcely budou využívat pro parkování auta (200,-Kč/1 místo dle
Ceníku města na pronájem pozemků - položka 10), dále pro skladování dřeva (8 m2/10,Kč/rok dle Ceníku města na pronájem pozemků - položka 19) a zbytek za účelem sekání trávy
a prořezu dřevin (zbývající m2/0,05,-Kč/rok dle Ceníku města na pronájem pozemků položka 19). Celkem vypočtena cena nájemného je nižší, než 500,-Kč, takže v nájemní
smlouvě bude uplatněna minimální roční sazba ve výši 500,-Kč. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce bez udání důvodu.
USNESENÍ č. RM/609/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II o výměře cca 25 m2
dle zákresu v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/610/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene k pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou za účelem umístění zpevněné plochy (zámkové dlažby) s Mgr. Petrem
Hynkem, ve které byla uplatněna cena dle Znaleckého posudku Ing. Františka Řezníčka č.
3237/-17/16 ze dne 3.3.2016 (účel posudku - zjištění ceny služebnosti věcného břemene pro
účely objednatele - vzorový případ ceny 1 m2) ve výši 50,-Kč bez DPH/1 m2. Jedná se o
umístění zámkové dlažby na pozemku města p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
geometrického plánu (5 m2), který je přílohou výše uvedené smlouvy.
USNESENÍ č. RM/611/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zjednodušenou dokumentaci na akci "Odkanalizování RD čp. 141 v k.ú. Maršov I" (viz
příloha originálu zápisu) předloženou panem Ritterem s tím, že vydává souhlas obce s touto
dokumentací dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona dále souhlas vlastníka pozemku
bude vydán formou Smlouvy o právu k provedení stavby spolu se Smlouvou o zřízení
inženýrské sítě, která bude předložena ke schválení na příštím jednání rady. Ve smlouvě musí
být sjednány standardní podmínky města jako u všech těchto podobných smluv, dále je nutno
přípojku geodeticky zaměřit na náklady žadatele.
USNESENÍ č. RM/612/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas společnosti MEGA PLUS s.r.o. k žádosti o vydání územního rozhodnutí (popř.
územního souhlasu) jakožto zákonný účastník územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona pro stavbu "Svoboda nad Úpou, Černohorská č.p. 325, vodovodní
přípojka". Jedná se o připojení budovy čp. 325 v lyžařském areálu Duncan (obslužný objekt v
areálu, ve kterém je umístěna pokladna a toalety) z veřejného vodovodu pro rodinné domy v
lokalitě "Zlatý Hamr".
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USNESENÍ č. RM/613/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou se školou Česká lesnická
akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9, 541 11
Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na období od 1.11.2016 do 31.3.2017.
USNESENÍ č. RM/614/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci poptávkového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou“ výběr dodavatele, a to
společnost Auto Trutnov s.r.o., IČ 259 31 270, se sídlem Krkonošská 566, Trutnov,
PSČ 541 01, která nabídla nejnižší cenu ve výši 991.694,-Kč bez DPH (s DPH ve
výši 1.199.950,-Kč).
b)
předložené znění návrhu Kupní smlouvy na předmět zakázky dle bodu a) tohoto
usnesení (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do čl. 1 odst. 1 - Předmět prodeje
bude doplněno, že předmětem prodeje je dopravní automobil včetně přestavby dle
schválených podmínek, které jsou součástí nabídky prodávajícího (bude doplněna
přesná specifikace nabídky uchazeče v rámci poptávkového řízení) v souladu se
zadávací dokumentací zadavatele (rovněž bude přesně specifikováno).
USNESENÍ č. RM/615/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informace ohledně dotačního titulu MŽP - 40. a 41. Výzva OPŽP 2014 - 2020, v
rámci které lze podat žádost o dotaci na pořízení komunální manipulační a svozové
techniky, kdy záměrem města je pořízení menšího kloubového nakladače s
příslušenstvím, traktorového nosiče kontejnerů a 5 ks kontejnerů.
schvaluje
b)
nabídku společnosti DRAG s.r.o., IČ 01558081 za součtovou celkovou cenu 69.300
Kč bez DPH na projektový management v rámci projektu dle bodu a) tohoto usnesení
včetně návrhu Smlouvy o dotačním managementu projektu (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/616/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
informace ohledně poptávkového řízení na stavební práce na akci "Svoboda nad
Úpou - doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v ul. Úpská" s tím, že vzhledem k tomu, že
veškeré náklady spojené s vybudováním tohoto chodníku si budou platit Martin a
Václav Davidovi z vlastních zdrojů, byla předána panu Martinovi Davidovi PD
včetně slepého rozpočtu a byl požádán, zda může také oslovit nějaké firmy za účelem
zpracování cenové nabídky, a to proto, aby byli od počátku do celého výběrového
řízení aktivně zapojeni, když budou muset vše uhradit. To znamená, že organizace
výběrového řízení bude zcela v rukou města a cenové nabídky, které získají Davidovi,
budou předány městu a posléze budou společně s ostatními nabídkami vyhodnoceny.
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Samotná realizace díla bude rovněž pod taktovkou města, protože stavba bude
majetkem města, přestože náklady s tím spojené budou přeúčtovány Davidovým v
rámci kupní smlouvy na prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
a musí být vybudována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě.
b)

informace ohledně stavebního řízení stavby dle bodu a) tohoto usnesení s tím, že rada
se přiklonila k tomu, že na stavbu požádá město o stavební povolení, protože město
požaduje i po jiných stavebnících stavební povolení na podobné stavby a mělo by
dodržovat stejná pravidla a samotná realizace se tedy předpokládá na duben či květen
2017 (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/617/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby ve věci vybudování chodníku z Černohorské ulice zadem podél kurtů u PROMu
po pozemcích města nejprve zajistil geodetické vytyčení městských pozemků v dané lokalitě
(roh p.p.č. 265/1, p.p.č. 290/2, 275/2, část 568, vše v k.ú. Maršov I), které tvoří linii
zamýšleného spojovacího chodníku.
USNESENÍ č. RM/618/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující investiční priority roku 2017, které budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok
2017:
1) pokračování etap opravy obou hřbitovů - zapracovat částku 2 mil. Kč s tím, že na
maršovském hřbitově bude dokončena oprava dvou zbývajících ramen schodiště a ve
Svobodě bude pokračovat další etapa opravy části hřbitovní zdi. Město se opět pokusí zažádat
o dotaci na MZe.
2) vybudování hasičské zbrojnice - 10 mil. Kč, dotace na výstavbu bude s největší
pravděpodobností přiznána, a proto je potřeba na podzim zajistit nezávaznou nabídku
bankovních ústavů na poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč se splatností 1 rok,
protože profinancování je u dotací IROP ex post.
3) rekonstrukce veřejného osvětlení - je potřeba na podzim zajistit nezávaznou nabídku
bankovních ústavů na poskytnutí úvěru ve výši 12 mil. Kč se splatností 10 - 12 let s tím, že v
roce 2017 se pokusit zejména o rekonstrukci VO podél páteřní komunikace na Pec
4) dokončení oprav chodníků - záleží na vyhodnocení dotace z IROP
5) školní jídelna - odstranění havarijního stavu na rozvodech vody
6) vybudování spojovacího chodníku v Černohorské ulici zadem za kurty u PROMu - 100.000
Kč
7) nákup komunální techniky s vazbou na výsledek dotačního řízení - 2 mil. Kč
8) zavedení systémové změny v odpadovém systému - 100.000 Kč, zde bylo diskutováno o
zavedení změn v odpadovém systému tak, aby byla zrušena problematická kontejnerová stání
po obci, zavedení motivačního systému pro občany s cílem zvýšení objemu vytříděného
odpadu a poklesu objemu směsného komunálního odpadu. Částku použít na zpracování
odborné analýzy s návrhem na systémovou konkrétní změnu přímo na míru pro naši obec.
9) odvodnění Lázeňské ulice - 100.000 Kč
10) protipovodňová opatření s vazbou na výsledek dotačního řízení - 600.000 Kč
11) navýšení nákladů na lyžařské závody a Rudolfovy slavnosti s vazbou na dotační řízení u
Glacensisu

16

12) revitalizace plochy na Rýchorském sídlišti pod bývalým výměníkem s návrhem na
vybudování 3 - 4 prodejních stánků, resp. srubů (tzv. malá tržnice), které by město mohlo
pronajímat - 500.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/619/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s oznámením ředitele DPS o tom, že od 1.9.2016 vypomáhá na České lesnické akademii
Trutnov - lesnickém učilišti ve Svobodě nad Úpou s výukou ekonomiky, a to v rozsahu 6
vyučovacích hodin týdně (podrobně viz zápis) a požaduje ukončení této činnosti k 30.9.2016,
případně může v této činnosti pokračovat, ale až po 15. hodině.
USNESENÍ č. RM/620/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s účinností od 1.9.2016 v souvislosti s novými platovými
tabulkami pracovníků ve školství od 1.9.2016 (viz příloha originálu zápisu),
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