*MESUX000K9W6*
Sp. značka: SVO/58/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 81. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 19.2.2018
Jednání Rady města zahájil v 17:00 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.

Nájemní smlouva na garáž v objektu školních dílen

2.

Smlouva o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o věcném břemeni na
vybudování kanalizační přípojky k RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I

3.

Pronájem části parcely p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Žádost o pronájem části p.p.č. 266/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem parkování
pro osobu ZTP

5.

Žádost o pronájem části p.p.č. 549/3 v k.ú. Maršov I za účelem parkování

6.

Výsledek jednání s obcemi ohledně přidělování bytů v DPS a následného
spolufinancování pečovatelské služby

7.

Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2017 a návrhy smluvních dodatků se
zúčastněnými obcemi a návrh na úpravu č. 1 Rozpočtu DPS na rok 2018

8.

Souhlas k žádosti o zavedení pečovatelské služby

9.

Poptávkové řízení v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Oprava hřbitovní zdi
svobodského hřbitova - V. etapa"

10.

Poptávkové řízení v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Hřbitov Maršov sanace svahu"

11.

Cenové nabídky na administraci veřejné zakázky v režimu zákona s názvem
"Bezpečná pěší doprava po Svobodě a oprava VO podél hlavní silnice"

12.

Informace o skončení výpovědní doby z nájmu bytu v čp. 128 a neodevzdání
vyklizeného bytu do 31.1.2018

13.

Nabídky bank na poskytnutí investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč
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14.

Poptávková řízení na výběr lektora, korektora, kartografa a překladatele resumé do
AJ, NJ a PL

15.

Návrh na likvidaci nefunkčního majetku

16.

Žádost o odkoupení částí parcel v k.ú. Maršov II

17.

Žádost o přehodnocení Záměru města č. 13/2016

18.

Projekt "Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem" v rámci
programu INTERREG V - A ČR - Polsko

1. Nájemní smlouva na garáž v objektu školních dílen
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně garáže, která je umístěna v objektu
školních dílen čp. 323 na st.p.č. 31/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Tuto nemovitost, resp.
majetek má svěřenu pro účely hospodaření příspěvková organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, vlastnické právo svědčí ve prospěch města. Při
inventarizace majetku města bylo zjištěno, že město uzavřelo v roce 2002 nájemní smlouvu
na garáž, která jako stavba právně neexistuje (prostory garáže jsou součástí školních dílen).
Nájemní smlouva z roku 2002 z právního hlediska vykazuje značné nedostatky a nesmysly, a
proto byla daná záležitost předložena radě k projednání. V rámci místního šetření bylo
zjištěno, že město nemá vůbec přístup do prostor garáže ze školních dílen. Zároveň byla radě
předložena žádost stávajícího nájemce o odkoupení části nemovitosti. Rada se daným
problémem zabývala, zejména tím, zda objekt školních dílen vůbec město či škola potřebuje a
zda by nebylo vhodnější celý objekt prodat. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby projednal s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, zda potřebuje škola ke své činnosti objekt školních dílen
čp. 323 na st.p.č. 31/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/998/81/2018 bylo přijato.
2. Smlouva o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o věcném břemeni na
vybudování kanalizační přípojky k RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena Smlouva o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o
věcném břemeni na vybudování kanalizační přípojky k RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I
(viz příloha originálu zápisu. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o věcném břemeni na vybudování
kanalizační přípojky k RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/999/81/2018 bylo přijato.
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3. Pronájem části parcely p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Na základě zveřejněného Záměru města č.1/2018 byla radě předložena jediná žádost, a to od
paní Jaroslavy Piklové a pana Roberta Roudného o pronájem části parcely p.p.č. 376/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 410 m2 za účelem zahrady. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 410 m2 za účelem
zahrady paní Jaroslavě Piklové a panu Robertu Roudnému za nájemné ve výši 2,-Kč/ 1 m2 /
rok na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1000/81/2018 bylo přijato.
4. Žádost o pronájem části p.p.č. 266/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem parkování
pro osobu ZTP
Radě města byla předložena žádost o pronájem části p.p.č. 266/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem parkování pro osobu ZTP (viz příloha originálu zápisu, jedná so o část parcely vedle
řadových garáží v Lázeňské ulici). Rada žádost projednala a shodla se na tom, že požadované
místo není určeno k parkování, je v blízkosti komunikace, ale samo o sobě se nenachází na
komunikaci k parkování určené. Rada města vzala sice na vědomí fakt, že tam majitelé
vozidel parkují, ale rozhodně tam město nebude vymezovat konkrétní parkovací místa s
dodatkovými cedulemi pro konkrétního majitele vozidla. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem části p.p.č. 266/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem parkování pro osobu
ZTP (viz příloha originálu zápisu, jedná so o část parcely vedle řadových garáží v Lázeňské
ulici), protože dané místo není určeno k parkování.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1001/81/2018 bylo přijato.
5. Žádost o pronájem části p.p.č. 549/3 v k.ú. Maršov I za účelem parkování
Radě města byla předložena žádost o pronájem části p.p.č. 549/3 v k.ú. Maršov I za účelem
parkování (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o část pozemku ve Spojovací ulici, kde
podle žadatelky soustavně parkuje nákladní automobil, přičemž při vjezdu do této ulice je
umístěno dopravní značení zákaz stání pro nákladní vozidla. Rada se žádostí zabývala a
shodla se na tom, že žadatelka disponuje dostatečnou parkovací plochou na vlastním pozemku
a s pronájmem části pozemku nesouhlasí.
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem části p.p.č. 549/3 v k.ú. Maršov I za účelem parkování (viz příloha
originálu zápisu) a protože se jedná o ulici, do které je při vjezdu umístěno dopravní značení
zákaz stání pro nákladní vozidla, rada pověřuje starostu, aby zadal Městské policii Trutnov
úkol v podobě pravidelného monitoringu této části města a dodržování dopravního značení.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1002/81/2018 bylo přijato.
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6. Výsledek jednání s obcemi ohledně přidělování bytů v DPS a následného
spolufinancování pečovatelské služby
Starosta byl pověřen na 79. schůzi Rady města dne 10.1.2018, aby urychleně svolal schůzku
dotčených obcí, se kterými má město uzavřené veřejnoprávní smlouvy na poskytování
pečovatelské služby za účelem projednání změny financování, a to i na úseku nájemního
bydlení (viz zápis). Starosta informoval o schůzce a sdělil, že starostové změnu financování
odmítli s tím, že berou na vědomí a doporučují, aby naše město přednostně přidělovalo byty v
DPS svobodským občanům bez ohledu na počet získaných bodů. Teprve, pokud se
„vyčerpají“ žadatelé ze Svobody nebo žadatelé s trvalým pobytem někde jinde, ale s rodinnou
vazbou ve Svobodě dle Pravidel, tak nabídnout byt žadateli ze zúčastněných obcí, případně i
žadateli z obcí, které nejsou zapojeny do společného projektu, a to jen pro případ, aby nebyl v
DPS prázdný byt. Rada vzala informaci na vědomí s tím, že v rámci dalšího přidělování bytů
bude takto postupovat a bude ještě do příští rady prověřeno, zda je v této souvislosti nutná
nějaká úprava pravidel pro přidělování bytů. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ze schůzky starostů ohledně zapojení okolních obcí do financování nájemního
bydlení v Domě s pečovatelskou službou, kdy starostové změnu financování odmítli s tím, že
berou na vědomí a doporučují, aby naše město přednostně přidělovalo byty v DPS
svobodským občanům bez ohledu na počet získaných bodů. Teprve, pokud se „vyčerpají“
žadatelé ze Svobody nebo žadatelé s trvalým pobytem někde jinde, ale s rodinnou vazbou ve
Svobodě dle Pravidel pro přidělování bytů, tak nabídnout byt žadateli ze zúčastněných obcí,
případně i žadateli z obcí, které nejsou zapojeny do společného projektu, a to jen pro případ,
aby nebyl v DPS prázdný byt. Rada vzala informaci na vědomí s tím, že v rámci dalšího
přidělování bytů bude takto postupovat a bude ještě do příští rady prověřeno, zda je v této
souvislosti nutná nějaká úprava dokumentu - Pravidel pro přidělování bytů.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1003/81/2018 bylo přijato.
7. Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2017 a návrhy smluvních dodatků se
zúčastněnými obcemi a návrh na úpravu č. 1 Rozpočtu DPS na rok 2018
Radě města byl předložen podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za
rok 2017 a návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi a návrh na úpravu č. 1
Rozpočtu DPS na rok 2018 ve vazbě na provedené vyúčtování (vše přílohy originálu zápisu).
Tajemnice tento materiál vysvětlila a okomentovala s tím, že pokud rada nemá k materiálu
připomínky, bude zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a také bude
zařazen do březnového programu jednání svobodského zastupitelstva ke schválení. Rada
neměla připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) předmětem změny je pouze úprava provozního příspěvku na činnost PO a úprava
nákladů v rámci jednotlivých úseků činnosti, přičemž celková výše provozního
příspěvku na rok 2018 se nemění.
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bere na vědomí
b)
podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2017 a
návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi (vše přílohy originálu zápisu)
bez připomínek s tím, že bude zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v
zastupitelstvu a také bude zařazen do březnového programu jednání svobodského
zastupitelstva ke schválení
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1004/81/2018 bylo přijato.
8. Souhlas k žádosti o zavedení pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádosti ředitelky DPS o souhlas města k žádosti o zavedení
pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1005/81/2018 bylo přijato.
9. Poptávkové řízení v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Oprava hřbitovní
zdi svobodského hřbitova - V. etapa"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební
práce "Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - V. etapa“ včetně závazného vzoru
Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu). Rada pouze doplnila návrh výzvy o termíny a
dále hlasovala o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - V. etapa“ včetně závazného vzoru Smlouvy o
dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b)
výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí
- Stavební společnosti s.r.o. Hostinné, IČ 135 85 240, se sídlem čp. 360, 543 76
Hostinné
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01
Trutnov
- MM Hallinto s.r.o., IČ 288 20 266, se sídlem Pod Lipím 244, Staré Město nad
Metují, 547 01 Náchod
- Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., IČ 287 85 134, se sídlem Třída Josefa
II. 227, 542 26 Horní Maršov
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky 395, 542 23 Mladé Buky.
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jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 7.3.2018 ve 14,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Schön – referent HSO, Jiří Rajsner –
stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města, Jiří Vlček – člen
stavební komise
náhradníci: Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana Balcarová
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1006/81/2018 bylo přijato.
10. Poptávkové řízení v rámci VZMR na stavební práce s názvem "Hřbitov Maršov sanace svahu"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební
práce "Hřbitov Maršov - sanace svahu“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy
originálu zápisu). Rada opět pouze doplnila návrh výzvy o termíny a dále hlasovala o
následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Hřbitov
Maršov - sanace svahu“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy
originálu zápisu).
b)
výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí
- Stavební společnosti s.r.o. Hostinné, IČ 135 85 240, se sídlem čp. 360, 543 76
Hostinné
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01
Trutnov
- MM Hallinto s.r.o., IČ 288 20 266, se sídlem Pod Lipím 244, Staré Město nad
Metují, 547 01 Náchod
- Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., IČ 287 85 134, se sídlem Třída Josefa
II. 227, 542 26 Horní Maršov
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky 395, 542 23 Mladé Buky.
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 7.3.2018 ve 14,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Schön – referent HSO, Jiří Rajsner –
stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města, Jiří Vlček – člen
stavební komise
náhradníci: Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana Balcarová
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

USNESENÍ č. RM/1007/81/2018 bylo přijato.

6

zdržel se – 0

11. Cenové nabídky na administraci veřejné zakázky v režimu zákona s názvem
"Bezpečná pěší doprava po Svobodě a oprava VO podél hlavní silnice"
Radě města byly předloženy starostou cenové nabídky na administraci veřejné zakázky na
stavební práce s názvem "Bezpečná pěší doprava po Svobodě a oprava veřejného osvětlení
podél hlavní silnice", která bude vedena v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Nabídky předložili:
- Ing. Jan Tomek, IČ 620 23 373, se sídlem Zahradní 30, 542 34 Malé Svatoňovice - nabídl
cenu 37.000 Kč bez DPH
- Regional Development Agency, IČ 70157855, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou - nabídla cenu ve výši 35.000 Kč bez DPH.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na administraci veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Bezpečná pěší
doprava po Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice", která bude vedena v
režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to od společnosti Regional Development
Agency, IČ 70157855, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, která nabídla
cenu ve výši 35.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1008/81/2018 bylo přijato.
12. Informace o skončení výpovědní doby z nájmu bytu v čp. 128 a neodevzdání
vyklizeného bytu do 31.1.2018
Radě města byly předloženy aktuální informace o skončení výpovědní doby z nájmu bytu č.
128/2 na Rýchorském sídlišti k 31.1.2018, kdy nedošlo k odevzdání a vyklizení bytu ze strany
nájemkyně, která v bytě zůstala sama po přestěhování jednoho z nájemců do Domu s
pečovatelskou službou. V této souvislosti tajemnice informovala radu o úmrtí nájemkyně, o
kterém se Městský úřad dozvěděl dne 16.2.2018 a které je nyní ve stavu vyšetřování. Na
základě těchto událostí je výše uvedený byt prázdný bez nájemního vztahu, nicméně
tajemnice doplnila, že bude nutné vyčkat s vyklizením bytu na ukončení vyšetřování a na
souhlasný pokyn notáře v rámci dědického řízení. Dále tajemnice upozornila radu, že bude
nutné provést v bytě dezinfekci a sanaci bytu po zemřelém odbornou firmou na náklady města
a s největší pravděpodobností bude muset město také uhradit náklady na zajištění tzv.
sociálního pohřbu v rámci přenesené působnosti v souladu se zákonem o pohřebnictví,
protože nájemkyně neměla žádné příbuzné a bývalý nájemce prý rovněž nemá finanční
prostředky na zajištění pohřbu. Tyto náklady město následně uplatní v rámci dědického řízení,
a pokud nebudou uspokojeny vzniklé pohledávky v tomto řízení, požádá město o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace o skončení výpovědní doby z nájmu bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti
k 31.1.2018, kdy nedošlo k odevzdání a vyklizení bytu ze strany nájemkyně (podrobně viz
zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1009/81/2018 bylo přijato.
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13. Nabídky bank na poskytnutí investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč
Radě města byly předloženy nabídky dvou bank (Česká spořitelna a.s. a ČSOB a.s.) na
základě pověření zastupitelstvem z prosincového jednání (usnesení č. ZM/219/16/2017 písm.
e), kdy rada stanovila podmínky pro výběr bankovního ústavu v souladu s usnesením
zastupitelstva na poskytnutí investičního dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25.000.000
Kč na následující účel:
- refinancování zůstatku stávající jistiny z investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve
Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s.
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice v rámci projekt „Bezpečná pěší
doprava ve Svobodě nad Úpou“
- financování opravy veřejného osvětlení podél hlavní silnice
Obě závazné nabídky jsou přílohou originálu zápisu a rada obě nabídky vyhodnotila takto:
1) ČSOB a.s.
- varianta 1 (čerpání do 31.12.2018, datum konečné splatnosti 25.4.2027, 100 splátek ve výši
250.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní nepohyblivá 1,67% p.a. - vypočtené úrokové
náklady za celé období 1.775.627,50 Kč
- varianta 2 (čerpání do 30.6.2019, datum konečné splatnosti 25.10.2027, 100 splátek ve výši
250.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní nepohyblivá 1,83% p.a. - vypočtené úrokové
náklady za celé období 1.947.793,54 Kč
- varianta 3 - nabídnuto nad rámec výše uvedených 2 variant (čerpání do 30.6.2019, datum
konečné splatnosti 25.4.2027, 94 splátek ve výši 266.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní
nepohyblivá 1,67% p.a. - vypočtené úrokové náklady za celé období 1.671.378,40 Kč
2) Česká spořitelna, a.s.
- varianta A (čerpání do 31.12.2018, datum konečné splatnosti 25.4.2027, 100 splátek ve výši
250.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní nepohyblivá 1,92% p.a. - vypočtené úrokové
náklady za celé období 2.041.440,00 Kč
- varianta B (čerpání do 30.6.2019, datum konečné splatnosti 25.10.2027, 100 splátek ve výši
250.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní nepohyblivá 1,99% p.a. - vypočtené úrokové
náklady za celé období 2.118.092,00 Kč
Na základě výše uvedeného rada doporučuje zastupitelstvu přijmout jako nejvýhodnější
nabídku variantu č. 3 od ČSOB a.s. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města přijmout nabídku na poskytnutí investičního dlouhodobého účelového
úvěru ve výši 25.000.000 Kč na účel dle zápisu od ČSOB a.s. ve variantě 3 (čerpání do
30.6.2019, datum konečné splatnosti 25.4.2027, 94 splátek ve výši 266.000 Kč) - nabízené
úročení sazba fixní nepohyblivá 1,67% p.a. - vypočtené úrokové náklady za celé období
1.671.378,40 Kč (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1010/81/2018 bylo přijato.
14. Poptávková řízení na výběr lektora, korektora, kartografa a překladatele resumé
do AJ, NJ a PL
Mgr. Týfa předložil radě výsledky výše uvedených poptávkových řízení ve vztahu k publikaci
o historii Svobody (vše viz příloha originálu zápisu). Rada neměla připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující výsledky jednotlivých poptávkových řízení - odborné činnosti v rámci vydání
publikace o historii Svobody:
1. Odborný lektor - PhDr. Milan Slezák, Ph.D. - cena 7.800 Kč vč. DPH - (Brandlova 601/13,
500 03 Hradec Králové)
2. Korektury českého textu - Mgr. Světluše Pospíšilová - cena 25.000 Kč vč. DPH (Trutnovská 39, 542 24 Pilníkov)
3. a) Překlad resumé do NJ - Ing. Günter Fiedler - 3.000 Kč vč. DPH - (Legionářská 2827,
544 01 Dvůr Králové nad Labem)
b) Překlad resumé do PJ, AJ - JAS - překlady a tlumočení Trutnov - polština - 1.720 Kč vč.
DPH, angličtina - 1.720 Kč vč. DPH (Bulharská 66, 541 01 Trutnov, kont. osoba Jaromíra
Zierisová, www.preklady-tlumoceni.cz)
4. Kartograf - Jan Slovík jr. - 28.000 Kč vč. DPH - (Rýchorská 149, 541 02 Trutnov, IČ:
2830522)
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1011/81/2018 bylo přijato.
15. Návrh na likvidaci nefunkčního majetku
Radě města byl předložen návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci nefunkčního
majetku města. Jedná se o inventární čísla 384 (mobilní telefon), 388 (tiskárna OKI), 22
(vysavač), 23 (hadice k vysavači), 363 (vysavač), 198/OHM (taška k vysavači) a 199/OHM
(taška k vysavači). Jedná se o majetek nefunkční, kdy oprava je nerentabilní. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci nefunkčního majetku města dle soupisu v
zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1012/81/2018 bylo přijato.
16. Žádost o odkoupení částí parcel v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o odkoupení částí parcel p.p.č. 15/7 a 373/1, obě v k.ú.
Maršov II dle vyznačení v pozemkovém snímku v příloze zápisu. Rada se žádostí zabývala a
zjistila, že v případě rozdělení parcely p.p.č. 15/7 by městu zůstala část parcely, ke které by
město ztratilo prodejem požadované části přístup, a proto tuto zbytkovou část p.p.č. 15/7
nejprve nabídne vlastníkům sousedních parcel p.p.č. 15/8 a 15/6. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o odkoupení částí parcel p.p.č. 15/7 a 373/1, obě v k.ú. Maršov II dle
vyznačení v pozemkovém snímku v příloze zápisu, protože bylo zjištěno, že v případě
rozdělení parcely p.p.č. 15/7 by městu zůstala část parcely, ke které by město ztratilo
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prodejem pouze požadované části přístup, a proto tuto zbytkovou část parcely p.p.č. 15/7
nejprve nabídne vlastníkům sousedních parcel p.p.č. 15/8 a 15/6. Rada pověřuje Ing.
Chmelaře, aby danou záležitost s žadateli i výše uvedenými vlastníky projednal.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1013/81/2018 bylo přijato.
17. Žádost o přehodnocení Záměru města č. 13/2016
Radě města byla předložena žádost o přehodnocení záměru města č. 13/2016, kterým je
nabízen k prodeji soubor dvou parcel p.p.č. 101/8 a 101/5, obě v k.ú. Maršov I. Na jednání
rady dne 24.1.2018 byla předložena radě k projednání žádost o prodej těchto dvou parcel a
rada přijala usnesení č. RM/992/80/2018 v tom smyslu, že pokud žadatel uhradí zálohu ve
výši 5.000 Kč, bude objednán znalecký posudek a žádost postoupena k projednání v
zastupitelstvu. Žadatel zálohu neuhradil a podal si výše uvedenou žádost o přehodnocení
záměru města tak, aby záměr byl rozdělen, protože dle vrchní parcela p.p.č. 101/5 není určena
k zastavění, může sloužit jako zahrada či příslušenství k domu, který lze postavit pouze na
p.p.č. 101/8. Rada se žádostí zabývala a usoudila, že město v tuto chvíli nepotřebuje pozemky
prodat a nevidí důvod, proč svůj záměr měnit. I když vrchní pozemek p.p.č. 101/5 není určen
k zastavění, bude sloužit jednoznačně jako příslušenství k domu, protože město nemůže
prodat pouze spodní parcelu p.p.č. 101/8 bez vzájemné vazby na vrchní p.p.č. 101/5, a to z
důvodu přístupu na tuto parcelu. Rada tedy hlasovala o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o přehodnocení záměru města č. 13/2016, kterým je nabízen k prodeji soubor dvou
parcel p.p.č. 101/8 a 101/5, obě v k.ú. Maršov I, protože rada usoudila, že město v tuto chvíli
nepotřebuje pozemky prodat a nevidí důvod, proč svůj záměr měnit. I když vrchní pozemek
p.p.č. 101/5 není určen k zastavění, bude sloužit jednoznačně jako příslušenství k domu,
protože město nemůže prodat pouze spodní parcelu p.p.č. 101/8 bez vzájemné vazby na
vrchní p.p.č. 101/5, a to z důvodu přístupu na tuto parcelu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1014/81/2018 bylo přijato.
18. Projekt "Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem" v rámci
programu INTERREG V - A ČR - Polsko
Starosta informoval radu o projektu "Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a
sportem" v rámci programu INTERREG V - A ČR - Polsko, ve kterém město bylo úspěšné v
rámci získání dotace a je třeba v orgánech města schválit spolufinancování projektu. Starosta
dodal, že projekt je zařazen do rozpočtu města pro rok 2018 a je možné tedy spolufinancování
schválit. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
spolufinancování projektu "Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem",
registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078 ve výši 4995 EUR (povinný 10% podíl
města) a všechny případně vzniklé nezpůsobilé výdaje. Projekt je realizován v letech 2018 2020 a je spolufinancován z Programu INTERREG V - A ČR - Polsko.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1015/81/2018 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 19.2.2018 ve 18,30 hodin. Další pravidelná schůze
rady se bude konat 7.3.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 21.2.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 81. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 19.2.2018.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 81. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konaného dne 19.02.2018
USNESENÍ č. RM/998/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu, aby projednal s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, zda potřebuje škola ke své činnosti objekt školních dílen
čp. 323 na st.p.č. 31/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/999/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o věcném břemeni na vybudování
kanalizační přípojky k RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1000/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 410 m2 za účelem
zahrady paní Jaroslavě Piklové a panu Robertu Roudnému za nájemné ve výši 2,-Kč/ 1 m2 /
rok na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
USNESENÍ č. RM/1001/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem části p.p.č. 266/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem parkování pro osobu
ZTP (viz příloha originálu zápisu, jedná so o část parcely vedle řadových garáží v Lázeňské
ulici), protože dané místo není určeno k parkování.
USNESENÍ č. RM/1002/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem části p.p.č. 549/3 v k.ú. Maršov I za účelem parkování (viz příloha
originálu zápisu) a protože se jedná o ulici, do které je při vjezdu umístěno dopravní značení
zákaz stání pro nákladní vozidla, rada pověřuje starostu, aby zadal Městské policii Trutnov
úkol v podobě pravidelného monitoringu této části města a dodržování dopravního značení.
USNESENÍ č. RM/1003/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ze schůzky starostů ohledně zapojení okolních obcí do financování nájemního
bydlení v Domě s pečovatelskou službou, kdy starostové změnu financování odmítli s tím, že
berou na vědomí a doporučují, aby naše město přednostně přidělovalo byty v DPS
svobodským občanům bez ohledu na počet získaných bodů. Teprve, pokud se „vyčerpají“
žadatelé ze Svobody nebo žadatelé s trvalým pobytem někde jinde, ale s rodinnou vazbou ve
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Svobodě dle Pravidel pro přidělování bytů, tak nabídnout byt žadateli ze zúčastněných obcí,
případně i žadateli z obcí, které nejsou zapojeny do společného projektu, a to jen pro případ,
aby nebyl v DPS prázdný byt. Rada vzala informaci na vědomí s tím, že v rámci dalšího
přidělování bytů bude takto postupovat a bude ještě do příští rady prověřeno, zda je v této
souvislosti nutná nějaká úprava dokumentu - Pravidel pro přidělování bytů.
USNESENÍ č. RM/1004/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem
změny je pouze úprava provozního příspěvku na činnost PO a úprava nákladů v rámci
jednotlivých úseků činnosti, přičemž celková výše provozního příspěvku na rok 2018
se nemění.
bere na vědomí
b)
podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2017 a
návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi (vše přílohy originálu zápisu) bez
připomínek s tím, že bude zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v
zastupitelstvu a také bude zařazen do březnového programu jednání svobodského
zastupitelstva ke schválení
USNESENÍ č. RM/1005/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1006/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Oprava
hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - V. etapa“ včetně závazného vzoru Smlouvy o
dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b)
výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí
- Stavební společnosti s.r.o. Hostinné, IČ 135 85 240, se sídlem čp. 360, 543 76
Hostinné
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01
Trutnov
- MM Hallinto s.r.o., IČ 288 20 266, se sídlem Pod Lipím 244, Staré Město nad
Metují, 547 01 Náchod
- Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., IČ 287 85 134, se sídlem Třída Josefa II.
227, 542 26 Horní Maršov
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky 395, 542 23 Mladé Buky.
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jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 7.3.2018 ve 14,00 hodin
u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Schön – referent HSO, Jiří Rajsner –
stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města, Jiří Vlček – člen
stavební komise
náhradníci: Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/1007/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Hřbitov
Maršov - sanace svahu“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy
originálu zápisu).
b)

výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11, 140 00 Praha 4
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí
- Stavební společnosti s.r.o. Hostinné, IČ 135 85 240, se sídlem čp. 360, 543 76
Hostinné
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01
Trutnov
- MM Hallinto s.r.o., IČ 288 20 266, se sídlem Pod Lipím 244, Staré Město nad
Metují, 547 01 Náchod
- Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., IČ 287 85 134, se sídlem Třída Josefa II.
227, 542 26 Horní Maršov
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky 395, 542 23 Mladé Buky.

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 7.3.2018 ve 14,00 hodin
u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Schön – referent HSO, Jiří Rajsner –
stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města, Jiří Vlček – člen
stavební komise
náhradníci: Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/1008/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na administraci veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Bezpečná pěší
doprava po Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice", která bude vedena v
režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to od společnosti Regional Development
Agency, IČ 70157855, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, která nabídla
cenu ve výši 35.000 Kč bez DPH.
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USNESENÍ č. RM/1009/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace o skončení výpovědní doby z nájmu bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti
k 31.1.2018, kdy nedošlo k odevzdání a vyklizení bytu ze strany nájemkyně (podrobně viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/1010/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města přijmout nabídku na poskytnutí investičního dlouhodobého účelového
úvěru ve výši 25.000.000 Kč na účel dle zápisu od ČSOB a.s. ve variantě 3 (čerpání do
30.6.2019, datum konečné splatnosti 25.4.2027, 94 splátek ve výši 266.000 Kč) - nabízené
úročení sazba fixní nepohyblivá 1,67% p.a. - vypočtené úrokové náklady za celé období
1.671.378,40 Kč (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1011/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
následující výsledky jednotlivých poptávkových řízení - odborné činnosti v rámci vydání
publikace o historii Svobody:
1. Odborný lektor - PhDr. Milan Slezák, Ph.D. - cena 7.800 Kč vč. DPH - (Brandlova 601/13,
500 03 Hradec Králové)
2. Korektury českého textu - Mgr. Světluše Pospíšilová - cena 25.000 Kč vč. DPH (Trutnovská 39, 542 24 Pilníkov)
3. a) Překlad resumé do NJ - Ing. Günter Fiedler - 3.000 Kč vč. DPH - (Legionářská 2827,
544 01 Dvůr Králové nad Labem)
b) Překlad resumé do PJ, AJ - JAS - překlady a tlumočení Trutnov - polština - 1.720 Kč vč.
DPH, angličtina - 1.720 Kč vč. DPH (Bulharská 66, 541 01 Trutnov, kont. osoba Jaromíra
Zierisová, www.preklady-tlumoceni.cz)
4. Kartograf - Jan Slovík jr. - 28.000 Kč vč. DPH - (Rýchorská 149, 541 02 Trutnov, IČ:
2830522)
USNESENÍ č. RM/1012/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci nefunkčního majetku města dle soupisu v
zápise.
USNESENÍ č. RM/1013/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o odkoupení částí parcel p.p.č. 15/7 a 373/1, obě v k.ú. Maršov II dle
vyznačení v pozemkovém snímku v příloze zápisu, protože bylo zjištěno, že v případě
rozdělení parcely p.p.č. 15/7 by městu zůstala část parcely, ke které by město ztratilo
prodejem pouze požadované části přístup, a proto tuto zbytkovou část parcely p.p.č. 15/7
nejprve nabídne vlastníkům sousedních parcel p.p.č. 15/8 a 15/6. Rada pověřuje Ing.
Chmelaře, aby danou záležitost s žadateli i výše uvedenými vlastníky projednal.
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USNESENÍ č. RM/1014/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o přehodnocení záměru města č. 13/2016, kterým je nabízen k prodeji soubor dvou
parcel p.p.č. 101/8 a 101/5, obě v k.ú. Maršov I, protože rada usoudila, že město v tuto chvíli
nepotřebuje pozemky prodat a nevidí důvod, proč svůj záměr měnit. I když vrchní pozemek
p.p.č. 101/5 není určen k zastavění, bude sloužit jednoznačně jako příslušenství k domu,
protože město nemůže prodat pouze spodní parcelu p.p.č. 101/8 bez vzájemné vazby na
vrchní p.p.č. 101/5, a to z důvodu přístupu na tuto parcelu.
USNESENÍ č. RM/1015/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
spolufinancování projektu "Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem",
registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078 ve výši 4995 EUR (povinný 10% podíl
města) a všechny případně vzniklé nezpůsobilé výdaje. Projekt je realizován v letech 2018 2020 a je spolufinancován z Programu INTERREG V - A ČR - Polsko.
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