*MESUX000K47M*
Sp. značka: SVO/2766/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis ze 77. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 29.11.2017
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Mgr. Petr Hynek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návštěva energetického poradce - nabídka el. energie pro příspěvkové organizace +
nabídka na dodávku plynu

2.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na služby s názvem
"Předtisková příprava publikace o Svobodě nad Úpou – grafické práce"

3.

Smluvní vztahy k připravované rekonstrukci chodníků podél silnice II/296 (projekt
Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou)

4.

Smlouva o právu k provedení stavby "SO 104.1 - Parkovací stání v k.ú. Svoboda
nad Úpou"

5.

Návrh Smlouvy o dílo na vybudování rozšíření zpevněných ploch před novou
hasičskou zbrojnicí

6.

Žádost části obyvatel Rýchorského sídliště o úpravu veřejné plochy - veřejného
parkoviště na p.p.č. 16/1 v k.ú. Maršov I

7.

Žádost o uzavření přepracované Smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene MVE II. na Černohorském potoce

8.

Žádost o odkoupení parcely části p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Cenová nabídka na implementaci opatření vyplývajících ze vstupní analýzy k GDPR

10.

Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci Hotelového informačního a
rezervačního systému (HIRS) s DSO Krkonoše - svazek měst a obcí

11.

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě s DPS

12.

Podnět pana Hedvičáka k návrhu rozpočtu na rok 2018

13.

Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 29.3.2017
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1. Návštěva energetického poradce - nabídka el. energie pro příspěvkové organizace +
nabídka na dodávku plynu
Radě města byla předložena od Ing. Petra Junka (poradce pro úspora za energie) cenová
nabídka zemního plynu od společnosti VEMEX Energie a.s. pro město a obě příspěvkové
organizace (celkem 9 odběrných míst), a to ve 3 variantách (viz příloha originálu zápisu):
- pro rok 2018,
- pro roky 2018 a 2019,
- pro roky 2018 až 2020.
S ohledem na to, že ceny komodit rostou, rada se shodla na tříleté variantě, která je i cenově
pro město nejvýhodnější.
Dále byl radě předložen návrh smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro novou hasičskou
zbrojnici, a to na dobu určitou od 1.12.2017 do 31.12.2017 s tím, že pokračování dodávky
plynu bude provedeno formou dodatku ke smlouvě v rámci všech odběrných míst dle výše
popsané cenové nabídky.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku od poradce pro úspory za energie Ing. Junka na dodávku zemního
plynu od společnosti VEMEX Energie a.s. pro město a obě příspěvkové organizace
(celkem 9 odběrných míst) pro roky 2018 až 2020 (viz příloha originálu zápisu) pro
roky 2018 až 2020.
b)

Smlouvu o sdružených dodávkách plynu pro novou hasičskou zbrojnici se
společností VEMEX Energie a.s., a to na dobu určitou od 1.12.2017 do 31.12.2017
s tím, že pokračování dodávky plynu bude provedeno formou dodatku ke smlouvě v
rámci všech odběrných míst dle cenové nabídky v bodě a) tohoto usnesení.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/952/77/2017 bylo přijato.

2. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na služby s názvem
"Předtisková příprava publikace o Svobodě nad Úpou – grafické práce"
V rámci VZMR na služby s názvem "Předtisková příprava publikace o Svobodě nad Úpou –
grafické práce" byla radě předložena jedna doručená nabídka, přestože byli osloveni
prokazatelně tři uchazeči, jak vyplývá ze spisové dokumentace k této veřejné zakázce, která je
vedena mimo režim zákona. Předpokládaná hodnota zakázky byla 170.000 Kč bez DPH.
Nabídka od paní Kazi Štelzigové, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31
Hronov ocenila zakázku na částku 130.000 Kč bez DPH + 10% DPH, tj. celkem 143.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že nabídka zdaleka nedosáhla předpokládané hodnoty a reference uchazeče
byly ověřeny u hlavního autora publikace o historii Svobody Mgr. Reila, rada se shodla, že
nabídku přijme.
Dále byl v rámci tohoto bodu předložen radě návrh Smlouvy o dílo s výše uvedeným
uchazečem (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci VZMR na služby s názvem "Předtisková příprava publikace o Svobodě nad
Úpou – grafické práce", která je vedena mimo režim zákona, nabídku od paní Kazi
Štelzigové, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov, která
nabídla částku 130.000 Kč bez DPH + 10% DPH, tj. celkem 143.000 Kč.
b)
návrh Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle bodu a) tohoto usnesení (viz
příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/953/77/2017 bylo přijato.
3. Smluvní vztahy k připravované rekonstrukci chodníků podél silnice II/296 (projekt
Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou)
Radě města byly předloženy smluvní vztahy k připravovanému projektu rekonstrukce
chodníků podél hlavní silnice II/296 v roce 2018 s názvem "Bezpečná pěší doprava ve
Svobodě nad Úpou", a to:
- Smlouva o právu k provedení stavby se společností ENERGIE termo s.r.o., která je
vlastníkem pozemku st.p.č. 324/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
- Smlouva o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje, která je správcem majetku
Královéhradeckého kraje, jenž je vlastníkem pozemku p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
(obě smlouvy viz přílohy originálu zápisu).
Starosta a stavební technik radě vysvětlili situaci u obálkárny i budoucí stav a vztah k dotaci.
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
smluvní vztahy k připravovanému projektu rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice II/296
v roce 2018 s názvem "Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou", a to:
- Smlouvu o právu k provedení stavby se společností ENERGIE termo s.r.o., která je
vlastníkem pozemku st.p.č. 324/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
- Smlouvu o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje, která je správcem majetku
Královéhradeckého kraje, jenž je vlastníkem pozemku p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
(obě smlouvy viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/954/77/2017 bylo přijato.
4. Smlouva o právu k provedení stavby "SO 104.1 - Parkovací stání v k.ú. Svoboda
nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu k provedení stavby, obsahující závazek
budoucího bezplatného nabytí části parcely p.p.č. 706/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha
zápisu). Starosta vysvětlil, že v rámci rekonstrukce krajské komunikace III/2961 bylo na části
pozemku p.p.č. 706/1 na náměstí Svornosti před radnicí vybudováno parkovací stání.
Vzhledem ke skutečnosti, že vlastník pozemku – Královéhradecký kraj si ponechává do
budoucna ve vlastnictví pouze komunikace (ne parkovací plochy), byl městu nabídnut
bezplatný převod pozemku pod parkovacím stáním. Vzhledem k tomu, že smlouva obsahuje
závazek budoucího nabytí vlastnictví části pozemku, rada hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o právu k provedení stavby, obsahující závazek
budoucího bezplatného nabytí části parcely p.p.č. 706/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha
zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/955/77/2017 bylo přijato.
5. Návrh Smlouvy o dílo na vybudování rozšíření zpevněných ploch před novou
hasičskou zbrojnicí
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo na vybudování doplnění oplocení a zpevněné
plochy na parcelách p.p.č. 900 a 961 (původně st.p.č. 62/2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou se
společností KONSTRUKT s.r.o. (viz příloha originálu zápisu). Stavební technik vysvětlil, že
tyto práce měla původně udělat firma Agumont s.r.o., která byla dodavatelem bouracích prací
před samotnou výstavbou nové hasičské zbrojnice, ale protože některé práce bylo možné
provést až po výstavbě, byl s firmou Agumont uzavřen dodatek ke smlouvě na méněpráce, tj.
na práce, které firma neudělala a s vysoutěženým dodavatelem na výstavbu hasičárny bylo
předběžně domluveno, že si tyto dodělávky udělá ve stejné hodnotě sama. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na vybudování doplnění oplocení a zpevněné plochy na p.p.č. 900 a 961
(původně st.p.č. 62/2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou se společností KONSTRUKT s.r.o. (viz
příloha originálu zápisu) s podrobným odůvodněním v zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/956/77/2017 bylo přijato.
6. Žádost části obyvatel Rýchorského sídliště o úpravu veřejné plochy - veřejného
parkoviště na p.p.č. 16/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníků garáží okolo pozemku města p.p.č. 16/1 v k.ú.
Maršov I o úpravu veřejné plochy mezi těmito garážemi. Starosta a stavební technik
informovali radu, že se byli na místě podívat a zjistili, že za garážemi pod strání pod
hřbitovem (která je v majetku Správy KRNAP) je vybudováno neodborně odvodnění, které je
svedeno doprostřed na pozemek města. S ohledem na příchod zimy rada žádost odložila,
protože je třeba nejprve danou lokalitu řádně prověřit a porovnat s dostupnou stavební
dokumentací. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost vlastníků garáží okolo pozemku města p.p.č. 16/1 v k.ú. Maršov I o úpravu veřejné
plochy mezi těmito garážemi s tím, že na základě místního šetření bylo zjištěno, že za
garážemi pod strání pod hřbitovem (která je v majetku Správy KRNAP) je vybudováno
neodborně odvodnění, které je svedeno doprostřed na pozemek města. S ohledem na příchod
zimy rada žádost odkládá, protože je třeba nejprve danou lokalitu řádně prověřit a porovnat s
dostupnou stavební dokumentací.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/957/77/2017 bylo přijato.
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7. Žádost o uzavření přepracované Smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene MVE II. na Černohorském potoce
Radě města byla předložena přepracovaná Smlouva o zřízení služebnosti věcného břemene MVE II. na Černohorském potoce na základě přijatého usnesení na minulém jednání rady (viz
příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přepracovanou Smlouvu o zřízení služebnosti věcného břemene - MVE II. na Černohorském
potoce na základě přijatého usnesení na minulém jednání rady (viz příloha originálu zápisu)
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/958/77/2017 bylo přijato.
8. Žádost o odkoupení parcely p.p.č.809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou před domem čp. 490 dle zákresu v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Rada se žádostí zabývala a bylo zjištěno, že pozemek p.p.č. 809/1 je veden v KN jako ostatní
plocha se způsobem využití ostatní komunikace, v územním plánu je veden také jako místní
komunikace. Dále starosta sdělil, že v rámci revize obecních pozemků při přípravě nového
územního plánu má město připravenu pro část pozemku p.p.č. 809/1 variantu možného
rozšíření parkovacích ploch v centru města, a proto tuto žádost rada nedoporučuje
zastupitelstvu schválit s tím, že město by se chtělo pokusit s vlastníkem pozemku p.p.č. 809/9
dojednat případnou směnu. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu schválit žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou před domem čp. 490 dle zákresu v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu) s
odůvodněním dle zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/959/77/2017 bylo přijato.
9. Cenová nabídka na implementaci opatření vyplývajících ze vstupní analýzy k GDPR
Před projednáváním tohoto bodu Ing. Jiránek s omluvou opustil jednání rady.
Radě města byla předložena cenová nabídka na 2. fázi v rámci zajištění souladu s GDPR od
zpracovatele vstupní analýzy – společnosti Algotech, a.s., IČ 24775487, se sídlem Sokolovská
668/136 D, 186 00 Praha 8. Tajemnice vysvětlila, že na základě vstupní analýzy, kterou
provedla firma Algotech, vyplývají opatření, která je nutno zavést rámci 2. etapy tak, aby
město včetně organizačních složek a obě příspěvkové organizace (dále jen "MÚ") byly
připraveny na příchod GDPR od 25.5.2018.
Předmětem cenové nabídky je realizace návrhových opatření vyplývajících ze vstupní
analýzy, a to po technicko - organizační i právní stránce a obsahuje:
- úpravu smluvních dodavatelsko-odběratelských vztahů o články (definice bezpečnostního
minima) v oblasti práv a povinností (vč. bezpečnosti a zodpovědnosti MÚ i dodavatelů)
- vypracování interní směrnice - Pravidla bezpečnosti v oblasti správy a zpracování osobních
údajů se základním obsahem vč. definice rolí správce a zpracovatele osobních údajů,
zpracování bezpečnostního desatera pro uživatele, vypracování části kategorizace a
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klasifikace dat v MÚ pro zajištění procesu výmazu a přenositelnosti osobních údajů žadatelů
o výmaz z databází a IS provozovaných v MÚ, proškolení všech zaměstnanců MÚ
- vypracování aktualizace (rozšíření) znění souhlasů se zpracováním osobních údajů dle
GDPR v MÚ
- zpracování důvodové zprávy "Posouzení vlivu dopadu na ochranu osobních údajů" podle
čl. 35 GDPR.
V této souvislosti společně tajemnice MěÚ, starosta, oba ředitelé PO, knihovnice a IT technici
podali návrh na vyjmutí této 2. fáze (tj. implementace opatření vyplývajících ze vstupní
analýzy k GDPR) ze Směrnice pro zadávání VZMR s použitím Čl. 1 odst. 6:
e) zakázky vyplývající se smluvního vztahu nebo dlouhodobé spolupráce,
g) další situace, pokud o nich tak rozhodnou orgány města.
Tajemnice doplnila, že se sice jedná o částku 149.500 Kč bez DPH, ale je to částka pro tři
organizace s různými specifiky + organizační složky JSDH Svoboda a městská knihovna.
Zástupci společnosti Algotech už podrobně znají situaci ze vstupní analýzy, jsou seznámeni
podrobně s procesy a chodem činností MÚ. Pokud by přišla jiná firma, tak je budou všichni
výše uvedení opětovně seznamovat se všemi procesy a činnostmi, ukládáním dat, zajištěním
bezpečnosti dat atd. a stráví spoustu drahocenného času činností, kterou už jednou
absolvovali. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na realizaci návrhových opatření ze vstupní analýzy v rámci zajištění
souladu s GDPR nařízením od společnosti Algotech, a.s., IČ 24775487, se sídlem Sokolovská
668/136 D, 186 00 Praha 8 ve výši 149.500 Kč bez DPH (podrobně viz zápis) pro město,
organizační složky města a obě příspěvkové organizace, podrobně popsanou v zápise (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/960/77/2017 bylo přijato.
10. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci Hotelového informačního a
rezervačního systému (HIRS) s DSO Krkonoše - svazek měst a obcí
Ing. Jiránek se vrátil na jednání rady.
Radě města byl předložen návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci Hotelového
informačního a rezervačního systému (HIRS) s DSO Krkonoše - svazek měst a obcí (viz
příloha originálu zápisu). Starosta informoval, že se jedná o nový projekt velkého svazku,
jedná se o "ubytovací a rezervačním systém", na kterém spolupracovali se společností Sitour.
Ze smlouvy vyplývá finanční závazek ve výši 5900 Kč + DPH a dále povinnost administrace
a správy dat při zadávání dat do systému, průběžná kontrola správnosti a aktuálnosti dat. Rada
se shodla na tom, že o tuto nabízenou službu nemá zájem s ohledem na povinnosti s tím
spojené a nevidí důvod, proč by město mělo za tuto službu platit, když do velkého svazku
pravidelně platí členské příspěvky a ještě 10.000 Kč ročně do fondu cestovního ruchu. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci Hotelového informačního a rezervačního systému
(HIRS) s DSO Krkonoše - svazek měst a obcí (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním
dle zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/961/77/2017 bylo přijato.
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11. Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě s DPS
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 14.6.2016 mezi
městem a příspěvkovou organizací Dům s pečovatelskou službou. Jedná se o specifikované
činnosti ve smlouvě, které pro PO zajišťuje město a je třeba nastavit finanční vztahy pro rok
2018. Jedná se o zpracování mzdové agendy, komplexní vedení účetnictví a zajišťování
výdeje obědů včetně úklidu kuchyně). Dodatek upravuje výši měsíční odměny pro rok 2018 a
tyto vztahy jsou zapracovány do připravovaného rozpočtu na rok 2018. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 14.6.2016 mezi městem a příspěvkovou organizací
Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/962/77/2017 bylo přijato.

12. Podnět pana Hedvičáka k návrhu rozpočtu na rok 2018
Radě města byl předložen podnět pana Hedvičáka, který obdržela tajemnice MěÚ dne
27.11.2017 emailem (viz příloha originálu zápisu). Tento podnět se týká návrhu na zavedení
projektu vlídných WC a dále návrhu na doplnění do rozpočtu. Rada se podnětem zabývala v
tom smyslu, že se jedná o podněty, které přísluší k projednání zastupitelstvu, zejména návrhy
ve vztahu k rozpočtu. Tajemnice doplnila, že v rámci přípravy podkladů pro zastupitelstvo byl
podnět pana Hedvičáka připojen do podkladů v rámci bodu 13 - Rozpočet města na rok 2018
a obdrží jej tak všichni zastupitelé. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
podnět pana Hedvičáka, který obdržela tajemnice MěÚ dne 27.11.2017 emailem (viz příloha
originálu zápisu) k projednání Zastupitelstvu města dne 6.12.2017.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/963/77/2017 bylo přijato.

13. Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 29.3.2017
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze
dne 29.3.2017 s městským právníkem Mgr. Čermákem (viz příloha originálu zápisu), jehož
předmětem je navýšení měsíčního paušálu o částku 1.000 Kč bez DPH ze současných 5.500
Kč na 6.500 Kč + každoroční valorizace o míru inflace vyhlášené ČSÚ. Ing. Jiránek se
dotázal, kolik si Mgr. Čermák fakturuje mimo tuto smlouvu. Tajemnice odpověděla, že nic
jiného nefakturuje, kromě jednorázových mimořádných záležitostí v rámci právního
zastupování města v soudních sporech, o kterých rozhodla rada a v současné době se jedná
pouze o právní zastoupení v záležitosti soudního sporu s paní Zapadlovou. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 29.3.2007 s městským
právníkem Mgr. Čermákem (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/964/77/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 29.11.2017 ve 18,45 hodin. Další schůze rady
proběhne po zastupitelstvu dne 6.12.2018, dále pak v prosinci pouze podle potřeby, jinak další
pravidelná schůze rady se bude konat až 10.1.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl
dokončen dne 30.11.2017. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 77. schůze Rady
města Svobody nad Úpou, konané dne 29.11.2017.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 77. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 29.11.2017
USNESENÍ č. RM/952/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
cenovou nabídku od poradce pro úspory za energie Ing. Junka na dodávku zemního
plynu od společnosti VEMEX Energie a.s. pro město a obě příspěvkové organizace
(celkem 9 odběrných míst) pro roky 2018 až 2020 (viz příloha originálu zápisu) pro
roky 2018 až 2020.
b)

Smlouvu o sdružených dodávkách plynu pro novou hasičskou zbrojnici se společností
VEMEX Energie a.s., a to na dobu určitou od 1.12.2017 do 31.12.2017 s tím, že
pokračování dodávky plynu bude provedeno formou dodatku ke smlouvě v rámci
všech odběrných míst dle cenové nabídky v bodě a) tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RM/953/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci VZMR na služby s názvem "Předtisková příprava publikace o Svobodě nad
Úpou – grafické práce", která je vedena mimo režim zákona, nabídku od paní Kazi
Štelzigové, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov, která
nabídla částku 130.000 Kč bez DPH + 10% DPH, tj. celkem 143.000 Kč.
b)

návrh Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle bodu a) tohoto usnesení (viz
příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ č. RM/954/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
smluvní vztahy k připravovanému projektu rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice II/296
v roce 2018 s názvem "Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou", a to:
- Smlouvu o právu k provedení stavby se společností ENERGIE termo s.r.o., která je
vlastníkem pozemku st.p.č. 324/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
- Smlouvu o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje, která je správcem majetku
Královéhradeckého kraje, jenž je vlastníkem pozemku p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
(obě smlouvy viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/955/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o právu k provedení stavby, obsahující závazek
budoucího bezplatného nabytí části parcely p.p.č. 706/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha
zápisu).
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USNESENÍ č. RM/956/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na vybudování doplnění oplocení a zpevněné plochy na p.p.č. 900 a 961
(původně st.p.č. 62/2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou se společností KONSTRUKT s.r.o. (viz
příloha originálu zápisu) s podrobným odůvodněním v zápise.
USNESENÍ č. RM/957/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost vlastníků garáží okolo pozemku města p.p.č. 16/1 v k.ú. Maršov I o úpravu veřejné
plochy mezi těmito garážemi s tím, že na základě místního šetření bylo zjištěno, že za
garážemi pod strání pod hřbitovem (která je v majetku Správy KRNAP) je vybudováno
neodborně odvodnění, které je svedeno doprostřed na pozemek města. S ohledem na příchod
zimy rada žádost odkládá, protože je třeba nejprve danou lokalitu řádně prověřit a porovnat s
dostupnou stavební dokumentací.
USNESENÍ č. RM/958/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přepracovanou Smlouvu o zřízení služebnosti věcného břemene - MVE II. na Černohorském
potoce na základě přijatého usnesení na minulém jednání rady (viz příloha originálu zápisu)
USNESENÍ č. RM/959/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu schválit žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou před domem čp. 490 dle zákresu v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu) s
odůvodněním dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/960/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na realizaci návrhových opatření ze vstupní analýzy v rámci zajištění
souladu s GDPR nařízením od společnosti Algotech, a.s., IČ 24775487, se sídlem Sokolovská
668/136 D, 186 00 Praha 8 ve výši 149.500 Kč bez DPH (podrobně viz zápis) pro město,
organizační složky města a obě příspěvkové organizace, podrobně popsanou v zápise (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/961/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci Hotelového informačního a rezervačního systému
(HIRS) s DSO Krkonoše - svazek měst a obcí (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním
dle zápisu.
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USNESENÍ č. RM/962/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 14.6.2016 mezi městem a příspěvkovou organizací
Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/963/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
předává
podnět pana Hedvičáka, který obdržela tajemnice MěÚ dne 27.11.2017 emailem (viz příloha
originálu zápisu) k projednání Zastupitelstvu města dne 6.12.2017.
USNESENÍ č. RM/964/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 29.3.2007 s městským
právníkem Mgr. Čermákem (viz příloha originálu zápisu).
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