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Sp. značka: SVO/3077/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 52. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.11.2016
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek
Omluveni: Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Předpoklad financování dovybudování kanalizace po Svobodě nad Úpou

2.

Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytování servisních služeb č. 15/13/PW

3.

Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouva na majetkoprávní
vypořádání v Luční ulici

4.

Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke zveřejnění

5.

Návrh programu 12. veřejného zasedání ZM dne 14.12.2016

6.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017

7.

Smlouva města se společností Asekol na zpětný odběr elektrozařízení

8.

Návrh likvidační komise na vyřazení majetku

9.

Přepočet částky uhrazené v rámci kupních cen za BJ v domě čp. 72 - 74 za stavební
pozemky

10.

Výpočet částky za spotřebu elektrické energie internetovou anténou na domě čp. 302

11.

Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-2014125/VB/1 Maršov I knn p.č. 240/13
pro garáž Ritter

12.

Žádost o prodloužení termínu zahájení výstavby dle kupní smlouvy z 20.8.2014

13.

Žádost o povolení vystavět HUP na hranici parcely p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou
pro dům čp. 194

14.

Aktuální informace ohledně pokusu o smír s paní Zapadlovou

15.

Kupní smlouva na odběr posypové soli na zimní sezonu 2016/2017

16.

Vyhodnocení nabídek na pořízení radlice ke stroji Reform
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1. Předpoklad financování dovybudování kanalizace po Svobodě nad Úpou
Starosta předložil radě tabulku s přepokládanými financemi na dostavbu kanalizace ve Svobodě
nad Úpou, a to ve třech variantách (viz příloha originálu zápisu). Společně se stavebním
technikem sdělili radě informace o jednání na VAK a.s., která by měla tuto akci realizovat z
evropské dotace. Spoluúčast města je po odpočtu dotace navrhována ve výši 70% z vlastních
zdrojů na uznatelnou a neuznatelnou část projektu a zbývajících 30% by uhradila společnost VAK
a.s.
Starosta navrhl, aby se město rozhodlo pro 3. variantu, ze které je vyjmuta Sluneční stráň - zde
jsou nulové uznatelné náklady ve vztahu k dotaci a Černohorskou ulici - problém s udržitelností
projektu rekonstrukce komunikace do Janských Lázní a z toho vyplývajících záruk. Součástí třetí
varianty je lokalita v Maršově II část ulice Pod Světlou Horou, dále Maršovská, Spojovací,
Kostelní, u DPS, Lipová). Z této třetí varianty vyplývá výše popsaná 70% spoluúčast po odpočtu
dotace, která je předběžně vypočtena na 4,19 mil. Kč. Starosta doplnil, že toto je jedna z
posledních alokací z EU na kanalizační projekty, a proto navrhuje, aby město do tohoto projektu
vstoupilo. Po kratší diskusi nad tímto projektem bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o přepokládaných financích na dostavbu kanalizace ve Svobodě nad Úpou ve třech
variantách dle přílohy (viz příloha originálu zápisu) s tím, že doporučuje zastupitelstvu 3.
variantu, ze které je vyjmuta Sluneční stráň - zde jsou nulové uznatelné náklady ve vztahu k
dotaci a Černohorskou ulici - problém s udržitelností projektu rekonstrukce komunikace do
Janských Lázní a z toho vyplývajících záruk. Součástí třetí varianty je lokalita v Maršově II část
ulice Pod Světlou Horou, dále Maršovská, Spojovací, Kostelní, u DPS, Lipová). Z této třetí
varianty vyplývá spoluúčast města, která je předběžně vypočtena na 4,19 mil. Kč (podrobně viz
zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/667/52/2016 bylo přijato.

2. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytování servisních služeb č. 15/13/PW
Čas 18:15 hodin - na jednání rady se dostavil s omluvou za zpoždění Mgr. Hynek.
Radě města byl předložen Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování servisních služeb č.
15/13/PW se společností ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je rozšíření servisu čerpací stanice o objekt sportovní haly. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování servisních služeb č. 15/13/PW se společností
ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je rozšíření
servisu čerpací stanice o objekt sportovní haly.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/668/52/2016 bylo přijato.
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3. Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouva na majetkoprávní
vypořádání v Luční ulici
Radě města byly předloženy návrhy smluvních vztahů ve věci majetkoprávního vypořádání v
Luční ulici v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci Luční ulice.
První smlouvou je Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s paní
Cihlářovou a paní Hamplovou. U této smlouvy rada konstatovala, že kromě několika drobných
formálních chyb je smlouva v pořádku a je třeba dojednat smluvní cenu do budoucí kupní
smlouvy. U druhé smlouvy - Smlouva o právu k provedení stavby s panem Martinem Blažkem
bylo konstatováno, že je třeba koncipovat smlouvu stejně jako první smlouvu, protože pro
stavební řízení pouze Smlouva o právu k provedení stavby stačit nebude, je třeba mít vyjednané i
budoucí majetkoprávní vztahy. Zde rada pověřila starostu, aby celou záležitost neprodleně
dojednal s panem Blažkem, případně i s vazbou na jeho žádost, kterou červnové zastupitelstvo
odložilo právě kvůli komplexnímu majetkoprávnímu vypořádání vztahů v této lokalitě.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrhy smluvních vztahů ve věci majetkoprávního vypořádání v Luční ulici v souvislosti se
zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci Luční ulice. První smlouvou je Smlouva o
právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s paní Cihlářovou a paní Hamplovou. U této
smlouvy rada konstatovala, že kromě několika drobných formálních chyb je smlouva v pořádku a
je třeba dojednat smluvní cenu do budoucí kupní smlouvy. U druhé smlouvy - Smlouva o právu k
provedení stavby s panem Martinem Blažkem bylo konstatováno, že je třeba koncipovat smlouvu
stejně jako první smlouvu, protože pro stavební řízení pouze Smlouva o právu k provedení stavby
stačit nebude, je třeba mít vyjednané i budoucí majetkoprávní vztahy. Zde rada pověřila starostu,
aby celou záležitost neprodleně dojednal s panem Blažkem, případně i s vazbou na jeho žádost,
kterou červnové zastupitelstvo odložilo právě kvůli komplexnímu majetkoprávnímu vypořádání
vztahů v této lokalitě. Celá záležitost bude předána k projednání na prosincové zastupitelstvo.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/669/52/2016 bylo přijato.
4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke zveřejnění
Radě města byly předloženy následující dokumenty (vše viz příloha originálu zápisu):
1) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017 včetně 2 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2017
2) Návrh usnesení pro zastupitelstvo ve věci rozpočtu na rok 2017
3) Rozpis rozpočtu na rok 2017 – pracovní verze pro radu
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017 ke zveřejnění
včetně 2 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2017
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tyto dokumenty budou neprodleně
zveřejněny před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2017 v zastupitelstvu v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC.
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bere na vědomí
b)
návrh usnesení pro zastupitelstvo ve věci rozpočtu na rok 2017 bez připomínek (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/670/52/2016 bylo přijato.
5. Návrh programu 12. veřejného zasedání ZM dne 14.12.2016
Radě města byl předložen návrh programu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne
14.12.2016 (viz příloha originálu zápisu). Z návrhu programu byl vyjmut bod 8 - směna pozemků
na Novém světě, kdy tajemnice informovala radu, že návrh geometrického plánu byl teprve tento
týden dán k ověření na katastr a teprve poté lze objednat znalecký posudek, takže tento bod bude
zařazen až do dalšího jednání zastupitelstva. Místo tohoto bodu byl zařazen bod Majetkoprávní
vypořádání v Luční ulici - smluvní vztahy, dále byl doplněn bod Dostavba kanalizace ve Svobodě
nad Úpou a v průběhu jednání rady byl do programu zařazen ještě další bod, a to Žádost pana
Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení výstavby dle kupní smlouvy z 20.8.2014. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 14.12.2016 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že z návrhu programu byl vyjmut bod 8 - směna pozemků na Novém světě, kdy
tajemnice informovala radu, že návrh geometrického plánu byl teprve tento týden dán k ověření
na katastr a teprve poté lze objednat znalecký posudek, takže tento bod bude zařazen až do dalšího
jednání zastupitelstva. Místo tohoto bodu byl zařazen bod Majetkoprávní vypořádání v Luční ulici
- smluvní vztahy, dále byl doplněn bod Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou a v průběhu
jednání rady byl do programu zařazen ještě další bod, a to Žádost pana Dvořáčka o prodloužení
termínu zahájení výstavby dle kupní smlouvy z 20.8.2014
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/671/52/2016 bylo přijato.
6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017
Jako každý rok byl radě předložen návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad
včetně přílohy s výpočtem. Bylo krátce diskutováno o návrhu vyhlášky, zejména o způsobu
výpočtu nákladů, ze kterých je poplatek vypočten. Bylo konstatováno, že poplatek by mohl dle
skutečných nákladů činit až 651 Kč, nicméně rada se shodla na tom, že navrhuje zastupitelstvu
ponechat ve stávající výši 500 Kč. Poté byl podán návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky na stanovení místního poplatku za odpad pro rok 2017 (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že navrhovaná výše poplatku je stále stejná ve výši 500 Kč a rada
předává návrh vyhlášky k projednání zastupitelstvu na prosincovém jednání dne 14.12.2016.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/672/52/2016 bylo přijato.
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7. Smlouva města se společností Asekol na zpětný odběr elektrozařízení
Radě města byla předložena kopie Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení z roku
2008 se společností ASEKOL s.r.o. V této smlouvě je uvedeno, že je provozován sběrný dvůr
neboli sběrné místo v Nádražní ulici (část areálu bývalých uhelných skladů), v systému ASEKOL
je jako provozovatel a zřizovatel uvedeno město. Sběrné místo je však provozováno firmou Jiří
Klose, IČ 11165006, Mladé Buky 107, která přebírá použité elektrospotřebiče od občanů a dále je
předává společnosti ASEKOL. Finanční odměny za tuto činnost však inkasuje město, přestože
nevyvíjí žádnou činnost a tudíž právní stav neodpovídá stavu faktickému. Společnost ASEKOL na
tento nesoulad upozornila a navrhla řešení. Mgr. Schön vysvětli radě tento zjištěný nesoulad. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
dává
plnou moc podnikateli - Jiří Klose, Mladé Buky 107, IČ:11165006, k plnění všech povinností
podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 11.11.2008 mezi městem a
společností ASEKOL s.r.o. (včetně fakturace).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/673/52/2016 bylo přijato.
8. Návrh likvidační komise na vyřazení majetku
Radě města byl předložen návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci nepotřebného,
poškozeného či nefunkčního majetku města a návrh na vrácení nepoužívaného majetku zpět HZS
KHK (vše viz přílohy originálu zápisu). Rada neměla námitky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh likvidační komise na vyřazení a fyzickou likvidaci majetku uvedeném v
zápise ze dne 14.11.2016 pod čísly 1) - 10) a pověřuje paní Martu Vlčkovou
vyřazením majetku z evidence, z účetnictví a zajištěním provedení fyzické
likvidace.
návrh velitele JSDH Svoboda na vrácení vypůjčeného majetku uvedeného v zápise
likvidační komise ze dne 14.11.2016 pod čísly 11) - 20) a pověřuje velitele hasičů
JSDH Svoboda pana Bartoníčka, aby zajistil vrácení nepoužívaného majetku
Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
b)

USNESENÍ č. RM/674/52/2016 bylo přijato.
9. Přepočet částky uhrazené v rámci kupních cen za BJ v domě čp. 72 - 74 za stavební
pozemky
Radě města byl předložen tajemnicí MěÚ přepočet částky uhrazené v rámci kupních cena za BJ v
čp. 72 - 74 za stavební pozemky s vysvětlením, že při přípravě podkladových materiálů pro
zastupitelstvo bylo zjištěno, že do této ceny byla zahrnuta i část parcely, která je nyní vedena jako
p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I. Na minulém jednání rady byla vypočtená "sleva" stanovena na 12.226
Kč, přepočtem však bylo zjištěno, že se jedná správně o částku 18.339 Kč, kterou zaplatili někteří
první vlastníci BJ navíc v rámci kupní ceny, aniž by se stali vlastníky stavebních parcel pod
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kůlnami - Výpočet (viz příloha originálu zápisu). Rada vzala přepočet na vědomí bez námitek s
tím, že tuto opravenou částku zohlední v nabídce kupní ceny pro SVJ na odprodej podílů na výše
uvedených stavebních pozemcích, a to za kupní cenu ve výši 67.871 Kč + 3.500 Kč za znalecký
posudek + 1.000 za návrh na vklad do KN (znalecký posudek ocenil podíl města na všech 3
stavebních parcelách částkou 86.210 Kč), tj. celkem za 72.371 Kč. SVJ s touto nabídkovou cenou
po slevě takto souhlasí, což doložilo písemným vyjádřením zástupce SVJ pana Křivky. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
přepočet částky uhrazené v rámci kupních cena za BJ v čp. 72 - 74 za stavební pozemky s
vysvětlením, že při přípravě podkladových materiálů pro zastupitelstvo bylo zjištěno, že do této
ceny byla zahrnuta i část parcely, která je nyní vedena jako p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I. Na
minulém jednání rady byla vypočtená "sleva" stanovena na 12.226 Kč, přepočtem však bylo
zjištěno, že se jedná správně o částku 18.339 Kč, kterou zaplatili někteří první vlastníci BJ navíc v
rámci kupní ceny, aniž by se stali vlastníky stavebních parcel pod kůlnami - Výpočet (viz příloha
originálu zápisu). Rada vzala přepočet na vědomí bez námitek s tím, že tuto opravenou částku
zohlední v nabídce kupní ceny pro SVJ na odprodej podílů na výše uvedených stavebních
pozemcích, a to za kupní cenu ve výši 67.871 Kč + 3.500 Kč za znalecký posudek + 1.000 za
návrh na vklad do KN (znalecký posudek ocenil podíl města na všech 3 stavebních parcelách
částkou 86.210 Kč), tj. celkem za 72.371 Kč. SVJ s touto nabídkovou cenou po slevě takto
souhlasí, což doložilo písemným vyjádřením zástupce SVJ pana Křivky. Celá záležitost bude
předmětem jednání prosincového zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/675/52/2016 bylo přijato.
10. Výpočet částky za spotřebu elektrické energie internetovou anténou na domě čp. 302
Radě města byl předložen podkladový materiál v souvislosti s usnesením z minulého jednání rady,
kdy se předsedkyně SVJ čp. 302 paní Rejzková dostavila znovu na MěÚ a doložila další
dokumenty, dokládající tvrzení žadatelů o tom, že z odběru el. energie na společné prostory v
bytovém domě čp. 302 byl hrazen provoz internetové antény bez kompenzace tehdejším
nájemníkům. Doložila Dohodu o narovnání se společností Internethome, s.r.o., a to za období od
1.5.2015 do 30.4.2016, ze které vyplývá nesporné tvrzení výše uvedené společnosti, že tato
společnost užívala část budovy včetně napojení na přívod elektrické energie a její odběr pro
provoz telekomunikačního zařízení – internetové antény (viz čl. I.2) a SVJ byla vrácena částka za
odběr.
V žádostech nájemníků je uveden stav nějakého elektroměru ke dni 1.5.2015, a to ve výši 7454
kWh. Město, resp. úředníci však o tomto elektroměru neměli tušení a nikdy nebyla za spotřebu dle
tohoto elektroměru městu fakturovány od ČEZ žádná částka. Prý se jedná o podružný elektroměr,
který měřil spotřebu za výše uvedené zařízení. Tajemnice s Mgr. Schönem tedy znovu propátrali
archiv MěÚ a objevili kopii Protokolu o předání a převzetí elektroměrů z 30.6.2004 (kopie
protokolu viz příloha originálu zápisu), ze kterého vyplývá, že objekt přebíral tehdejší
místostarosta a že stav tehdy byl 408 kWh. Nicméně z protokolu vůbec nevyplývá, že se jedná o
nějaký podružný elektroměr a k čemu slouží, nehledě na to, že součástí protokolu je i soupis
dalších elektroměrů, jejichž odběr se na město nepřepisoval (byty). Městu byl přepsán pouze
elektroměr č. 1658387 za společné prostory a spotřeba z něj pak byla celá léta v plné výši
přeúčtována nájemníkům. Vzhledem k tomu, že v protokolu není uvedena žádná informace o tom,
že se jedná o podružný elektroměr k nějakému jinému, tak nikdy nebyly odečítány stavy z něj a
toto nájemníkům kompenzováno ve vyúčtováních.
Nicméně po objevení protokolu a po doložení výše uvedené Dohody o narovnání lze konstatovat,
že žadatelé mají pravdu a hlavně lze dopočítat celkovou spotřebu za internetové zařízení (viz
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podrobný Výpočet v příloze originálu zápisu). Samozřejmě roční spotřeba je vypočtena
průměrem, protože roční odečty k dispozici nejsou. Tajemnice navrhla vrátit níže uvedeným
žadatelům částky dle Výpočtu z účtu bytového hospodářství v rámci dodatečně uplatněné
reklamace vyúčtování služeb, přičemž celá záležitost byla takto konzultována s paní Rejzkovou,
která s provedeným Výpočtem takto souhlasí. Nejsou to částky nijak závratné a jsou v kompetenci
rady:
Žadateli jsou:
- manželé Rejzkovi – návrh na vrácení částky 6.123 Kč
- manželé Ondráčkovi – návrh na vrácení částky 4.082 Kč
- manželé Vlkovi – návrh na vrácení částky 7.504 Kč
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vrácení částek žadatelům (manželé Rejzkovi, Ondráčkovi a Vlkovi) dle Výpočtu (viz příloha
originálu zápisu) z účtu bytového hospodářství v rámci dodatečně uplatněné reklamace
vyúčtování služeb (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/676/52/2016 bylo přijato.

11. Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-2014125/VB/1 Maršov I knn p.č. 240/13
pro garáž Ritter
Radě města byla předložen návrh Smlouvy o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-2014125/VB/1
Maršov I knn p.č. 240/13 pro garáž Ritter (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-2014125/VB/1 Maršov I knn p.č. 240/13 pro garáž
Ritter (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/677/52/2016 bylo přijato.

12. Žádost o prodloužení termínu zahájení výstavby dle kupní smlouvy z 20.8.2014
Radě města byla předložena žádost pana Václava Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení
výstavby dle kupní smlouvy z 20.8.2016. Jedná se o kupní smlouvu, kterou byla prodána parcela
p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to dle Pravidel pro prodej pozemků pro výstavbu
rodinných domů. V této smlouvě je ujednáno právo zpětné koupě, které může město uplatnit při
nedodržení některých lhůt. Jednou z těchto lhůt je dle čl. 7.3. kupní smlouvy zahájení výstavby do
30M od právních účinků vkladu. Tato lhůta uplyne 3.3.2017 a vzhledem k tomu, že pan Dvořáček
dosud stavbu nezahájil a dle informací ze stavebního úřadu ani nezahájil stavební řízení, podal si
výše uvedenou žádost. Rada se shodla na tom, že projednání žádosti je v kompetenci
zastupitelstva, a proto hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost pana Václava Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení výstavby dle kupní smlouvy z
20.8.2016 (podrobně viz zápis) s tím, že projednání této žádosti je v kompetenci zastupitelstva, a
proto bude žádost zařazena do programu jednání prosincového zastupitelstva dne 14.12.2016.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/678/52/2016 bylo přijato.
13. Žádost o povolení vystavět HUP na hranici parcely p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad
Úpou pro dům čp. 194
Radě města byla předložena žádost manželů Hainišových o povolení vystavět hlavní uzávěr plynu
(dále jen "HUP") na hranici parcely p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro dům čp. 194. Rada se
žádostí zabývala a zjistila, že dle předložené PD vyplývá, že výkresová dokumentace je v rozporu
se žádostí, protože HUP je umístěn na pozemku města p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou a jeho
zadní stěna sousedí s pozemkem žadatelů. Město bude souhlasit za předpokladu, že HUP bude
kompletně umístěn na pozemku žadatelů, tj. na st.p.č. 256 v k.ú. Svoboda nad Úpou a jeho čelní
stěna bude na hranici s pozemkem města. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost manželů Hainišových o povolení vystavět hlavní uzávěr plynu (dále jen "HUP") na hranici
parcely p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro dům čp. 194. Rada se žádostí zabývala a zjistila,
že dle předložené PD vyplývá, že výkresová dokumentace je v rozporu se žádostí, protože HUP je
umístěn na pozemku města p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou a jeho zadní stěna sousedí s
pozemkem žadatelů. Město bude souhlasit za předpokladu, že HUP bude kompletně umístěn na
pozemku žadatelů, tj. na st.p.č. 256 v k.ú. Svoboda nad Úpou a jeho čelní stěna bude na hranici s
pozemkem města.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/679/52/2016 bylo přijato.
14. Aktuální informace ohledně pokusu o smír s paní Zapadlovou
Radě města byly předloženy aktuální informace ohledně pokusu o smír s paní Zapadlovou. Mgr.
Huspek informoval, že paní Zapadlové zaslal v souladu s usnesením zastupitelstva poslední výzvu
k zaplacení částky ve výši 410.143,50 Kč se lhůtou k zaplacení do 15.11.2016, ve které bylo vše
shrnuto a znovu vysvětleno (znění dopisu viz příloha originálu zápisu). Paní Zapadlová tuto
písemnost prokazatelně převzala dne 14.10.2016, avšak ve stanovené lhůtě do 15.11.2016 částku
neuhradila ani neučinila nějaké kroky k pokusu o smír, a tudíž bude podána nejpozději do
30.11.2016 žaloba u soudu. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ohledně pokusu o smír s paní Zapadlovou (podrobně viz zápis) s tím, že tyto
aktuální informace budou předmětem jednání zastupitelstva v rámci Diskuse.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/680/52/2016 bylo přijato.
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15. Kupní smlouva na odběr posypové soli na zimní sezonu 2016/2017
Radě města byla předložena ke schválení Kupní smlouva na odběr posypové soli na zimní sezonu
2016/2017 se společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s., přičemž byly vyhodnoceny dvě
nabídky:
- Technické služby Trutnov - 2.904,-Kč bez DPH/1 tuna
- SÚS KHK - 2.650,-Kč bez DPH/1 tuna
Obě firmy mají sklady pro odběr v Trutnově, takže lze ceny vyhodnotit dle výše uvedených
nabídek bez dalších připočtených nákladů na dopravu.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Kupní smlouvy na odběr posypové soli na zimní sezonu 2016/2017 se společností SÚS
Královéhradeckého kraje a.s. (viz příloha originálu zápisu) po vyhodnocení nabídek (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/681/52/2016 bylo přijato.
16. Vyhodnocení nabídek na pořízení radlice ke stroji Reform
Radě města bylo předloženo vyhodnocení nabídek na nákup radlice ke stroji REFORM včetně
nabídek (spisová dokumentace VZMR vedená mimo režim zákona - viz příloha originálu zápisu).
Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka společnosti SIMED s.r.o., IČ 64827496,
jejíž nabídka bez DPH činí 86.800 Kč (s DPH 105.028 Kč), a tudíž je kryta rozpočtem
(3639/6122). Veřejná zakázka bude realizována formou kupní smlouvy, jejíž znění bylo
předloženo ke schválení radě (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku společnosti SIMED s.r.o., IČ 64827496, jejíž nabídka bez DPH činí 86.800 Kč
(s DPH 105.028 Kč) na nákup radlice ke stroji REFORM a návrh kupní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že poptávkové řízení bylo provedeno v souladu se Směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016 ze dne 10.11.2016 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/682/52/2016 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 23.11.2016 v 19,40 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne buď ve středu 21.12.2016 nebo až v novém roce dne 11.1.2017 od 18,00 hodin
na radnici. Zápis byl dokončen dne 24.11.2016. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení
z 52. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 23.11.2016.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 52. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.11.2016
USNESENÍ č. RM/667/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o přepokládaných financích na dostavbu kanalizace ve Svobodě nad Úpou ve třech
variantách dle přílohy (viz příloha originálu zápisu) s tím, že doporučuje zastupitelstvu 3.
variantu, ze které je vyjmuta Sluneční stráň - zde jsou nulové uznatelné náklady ve vztahu k
dotaci a Černohorskou ulici - problém s udržitelností projektu rekonstrukce komunikace do
Janských Lázní a z toho vyplývajících záruk. Součástí třetí varianty je lokalita v Maršově II
část ulice Pod Světlou Horou, dále Maršovská, Spojovací, Kostelní, u DPS, Lipová). Z této
třetí varianty vyplývá spoluúčast města, která je předběžně vypočtena na 4,19 mil. Kč
(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/668/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování servisních služeb č. 15/13/PW se společností
ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je rozšíření
servisu čerpací stanice o objekt sportovní haly.
USNESENÍ č. RM/669/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrhy smluvních vztahů ve věci majetkoprávního vypořádání v Luční ulici v souvislosti se
zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci Luční ulice. První smlouvou je
Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s paní Cihlářovou a paní
Hamplovou. U této smlouvy rada konstatovala, že kromě několika drobných formálních chyb
je smlouva v pořádku a je třeba dojednat smluvní cenu do budoucí kupní smlouvy. U druhé
smlouvy - Smlouva o právu k provedení stavby s panem Martinem Blažkem bylo
konstatováno, že je třeba koncipovat smlouvu stejně jako první smlouvu, protože pro stavební
řízení pouze Smlouva o právu k provedení stavby stačit nebude, je třeba mít vyjednané i
budoucí majetkoprávní vztahy. Zde rada pověřila starostu, aby celou záležitost neprodleně
dojednal s panem Blažkem, případně i s vazbou na jeho žádost, kterou červnové zastupitelstvo
odložilo právě kvůli komplexnímu majetkoprávnímu vypořádání vztahů v této lokalitě. Celá
záležitost bude předána k projednání na prosincové zastupitelstvo.
USNESENÍ č. RM/670/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017 ke zveřejnění
včetně 2 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2017
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tyto dokumenty budou neprodleně
zveřejněny před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2017 v zastupitelstvu v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC.
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bere na vědomí
b)
návrh usnesení pro zastupitelstvo ve věci rozpočtu na rok 2017 bez připomínek (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/671/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 14.12.2016 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že z návrhu programu byl vyjmut bod 8 - směna pozemků na Novém
světě, kdy tajemnice informovala radu, že návrh geometrického plánu byl teprve tento týden
dán k ověření na katastr a teprve poté lze objednat znalecký posudek, takže tento bod bude
zařazen až do dalšího jednání zastupitelstva. Místo tohoto bodu byl zařazen bod
Majetkoprávní vypořádání v Luční ulici - smluvní vztahy, dále byl doplněn bod Dostavba
kanalizace ve Svobodě nad Úpou a v průběhu jednání rady byl do programu zařazen ještě
další bod, a to Žádost pana Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení výstavby dle kupní
smlouvy z 20.8.2014
USNESENÍ č. RM/672/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky na stanovení místního poplatku za odpad pro rok 2017 (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že navrhovaná výše poplatku je stále stejná ve výši 500 Kč a
rada předává návrh vyhlášky k projednání zastupitelstvu na prosincovém jednání dne
14.12.2016.
USNESENÍ č. RM/673/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
dává
plnou moc podnikateli - Jiří Klose, Mladé Buky 107, IČ:11165006, k plnění všech
povinností podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 11.11.2008
mezi městem a společností ASEKOL s.r.o. (včetně fakturace).
USNESENÍ č. RM/674/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh likvidační komise na vyřazení a fyzickou likvidaci majetku uvedeném v zápise
ze dne 14.11.2016 pod čísly 1) - 10) a pověřuje paní Martu Vlčkovou vyřazením
majetku z evidence, z účetnictví a zajištěním provedení fyzické likvidace.
b)

návrh velitele JSDH Svoboda na vrácení vypůjčeného majetku uvedeného v zápise
likvidační komise ze dne 14.11.2016 pod čísly 11) - 20) a pověřuje velitele hasičů
JSDH Svoboda pana Bartoníčka, aby zajistil vrácení nepoužívaného majetku
Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje.

USNESENÍ č. RM/675/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
přepočet částky uhrazené v rámci kupních cena za BJ v čp. 72 - 74 za stavební pozemky s
vysvětlením, že při přípravě podkladových materiálů pro zastupitelstvo bylo zjištěno, že do
této ceny byla zahrnuta i část parcely, která je nyní vedena jako p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I. Na
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minulém jednání rady byla vypočtená "sleva" stanovena na 12.226 Kč, přepočtem však bylo
zjištěno, že se jedná správně o částku 18.339 Kč, kterou zaplatili někteří první vlastníci BJ
navíc v rámci kupní ceny, aniž by se stali vlastníky stavebních parcel pod kůlnami - Výpočet
(viz příloha originálu zápisu). Rada vzala přepočet na vědomí bez námitek s tím, že tuto
opravenou částku zohlední v nabídce kupní ceny pro SVJ na odprodej podílů na výše
uvedených stavebních pozemcích, a to za kupní cenu ve výši 67.871 Kč + 3.500 Kč za
znalecký posudek + 1.000 za návrh na vklad do KN (znalecký posudek ocenil podíl města na
všech 3 stavebních parcelách částkou 86.210 Kč), tj. celkem za 72.371 Kč. SVJ s touto
nabídkovou cenou po slevě takto souhlasí, což doložilo písemným vyjádřením zástupce SVJ
pana Křivky. Celá záležitost bude předmětem jednání prosincového zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/676/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vrácení částek žadatelům (manželé Rejzkovi, Ondráčkovi a Vlkovi) dle Výpočtu (viz příloha
originálu zápisu) z účtu bytového hospodářství v rámci dodatečně uplatněné reklamace
vyúčtování služeb (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/677/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-2014125/VB/1 Maršov I knn p.č. 240/13 pro
garáž Ritter (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/678/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost pana Václava Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení výstavby dle kupní smlouvy z
20.8.2016 (podrobně viz zápis) s tím, že projednání této žádosti je v kompetenci
zastupitelstva, a proto bude žádost zařazena do programu jednání prosincového zastupitelstva
dne 14.12.2016.
USNESENÍ č. RM/679/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost manželů Hainišových o povolení vystavět hlavní uzávěr plynu (dále jen "HUP") na
hranici parcely p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro dům čp. 194. Rada se žádostí
zabývala a zjistila, že dle předložené PD vyplývá, že výkresová dokumentace je v rozporu se
žádostí, protože HUP je umístěn na pozemku města p.p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou a
jeho zadní stěna sousedí s pozemkem žadatelů. Město bude souhlasit za předpokladu, že HUP
bude kompletně umístěn na pozemku žadatelů, tj. na st.p.č. 256 v k.ú. Svoboda nad Úpou a
jeho čelní stěna bude na hranici s pozemkem města.
USNESENÍ č. RM/680/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace ohledně pokusu o smír s paní Zapadlovou (podrobně viz zápis) s tím, že
tyto aktuální informace budou předmětem jednání zastupitelstva v rámci Diskuse.
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USNESENÍ č. RM/681/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Kupní smlouvy na odběr posypové soli na zimní sezonu 2016/2017 se společností SÚS
Královéhradeckého kraje a.s. (viz příloha originálu zápisu) po vyhodnocení nabídek (viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/682/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku společnosti SIMED s.r.o., IČ 64827496, jejíž nabídka bez DPH činí 86.800 Kč
(s DPH 105.028 Kč) na nákup radlice ke stroji REFORM a návrh kupní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že poptávkové řízení bylo provedeno v souladu se Směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016 ze dne 10.11.2016 (viz
zápis).
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