*MESUX000O0OL*
Sp. značka: SVO/1136/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 29. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 20.04.2020
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, TOMÁŠ HOVARD,
Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program dnešního jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na dodávku zařízení s názvem "Nákup
zametače ke stroji Weidemann – opakované řízení"

2.

Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZMR s názvem
"Nákup výpočetní techniky pro pedagogy Základní školy a mateřské školy Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov"

3.

Nabídka na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky - Dům s pečovatelskou
službou - dodávka vozidel pro pečovatelskou službu

4.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
předzahrádku (před Národním domem)

5.

Žádost o propachtování části pozemku p.p.č. 104/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Žádost o uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném
břemenu - odvodnění domu čp. 422 v Úpské ulici

8.

Smlouva o právu k provedení stavby a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva
služebnosti inženýrské sítě - telekomunikačního vedení pro napojení rozvaděče
SVNU50

9.

Informace společnosti VAK Trutnov k akci "Oprava vodovodu - ul. Horská"

10.

Návrh nového Řádu veřejného pohřebiště v souladu s novou legislativou

11.

Variantní nabídka na pojištění majetku od 1.5.2020

12.

Rozsudek odvolacího soudu ve věci náhrady výdajů souvisejících s odstraněním
stávající opěrné zdi ve Staré aleji a názor městského právníka
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1. Vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na dodávku zařízení s názvem "Nákup zametače
ke stroji Weidemann – opakované řízení"
Radě města byly předloženy v rámci tohoto poptávkového řízení dvě doručené nabídky
v zalepených obálkách, které byly postupně otevřeny:
- č.j. SVO/1298/2020 AGROTIP - Široký s.r.o., IČ 259 21 355, se sídlem č.p. 8, 549 11 Dolní
Radechová - společnost nabídla cenu ve výši 150.000 Kč bez DPH (181.500 Kč včetně DPH)
- č.j. SVO/ 1247/2020 AGROMEX s.r.o., IČ 270 73 157, se sídlem č.p. 102, 251 01 Modletice společnost nabídla cenu ve výši 147.085,-Kč bez DPH (177.973,-Kč včetně DPH).
Obě nabídky splnily podmínky zadavatele, a protože hodnotícím kritériem byla cena, rada přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení (VZ malého rozsahu na dodávku) s názvem "Nákup zametače ke
stroji Weidemann - opakované řízení" nabídku od společnosti AGROMEX s.r.o., IČ 270 73 157,
se sídlem č.p. 102, 251 01 Modletice, která nabídla nejvýhodnější cenu ve výši 147.085,-Kč
(177.973,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy, jenž byla součástí
zadávací dokumentace.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/370/29/2020 bylo přijato.
2. Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZMR s názvem "Nákup
výpočetní techniky pro pedagogy Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZ
malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup výpočetní techniky pro pedagogy Základní školy
a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov" (viz příloha originálu zápisu). Zadavatelem
této zakázky byla příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov a vyhodnocení nabídek bylo provedeno dne 20.4.2020 za přítomnosti členů
hodnotící komise dle usnesení rady č. RM/358/2020 ze dne 30.3.2020. Byly doručeny následující
nabídky:
- DLNK s.r.o., nabídková cena 330.300 Kč bez DPH (399.663 Kč včetně DPH)
- BScom s.r.o., nabídková cena 326.325 Kč bez DPH (394.853,25 Kč včetně DPH
- TEZKOM Ludvík Kubík, nabídková cena 337.365 Kč bez DPH (408.211,65 Kč včetně DPH)
Hodnotícím kritériem byla cena, takže rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení (VZ malého rozsahu na dodávku) s názvem "Nákup výpočetní
techniky pro pedagogy Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov", jehož
zadavatelem byla příspěvková organizace, nabídku od společnosti BScom s.r.o., IČ 274 66 787,
se sídlem Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov, Střední Předměstí, která nabídla nejvýhodnější cenu
ve výši 326.325,-Kč (394.853,25 Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov podpisem smlouvy, jenž byla
součástí nabídky uchazeče.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/371/29/2020 bylo přijato.
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3. Nabídka na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky - Dům s pečovatelskou
službou - dodávka vozidel pro pečovatelskou službu
Radě města byla předložena jediná nabídka na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky
pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou, a to na dodávku čtyř vozidel pro
pečovatelskou službu, přičemž tento projekt (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011464) prošel
úspěšně procesem hodnocení a byl doporučen Centrem pro regionální rozvoj ČR a následně
schválen řídícím orgánem IROP k financování. Nabídku podal Ing. Jan Tomek, Zahradní 30,
542 24 Malé Svatoňovice (viz příloha originálu zápisu). V rámci projektu je na nákup vozidel
vyčleněna v rámci způsobilých výdajů částka ve výši 2.345.010 Kč včetně DPH. Vzhledem
k tomu, že se jedná o hraniční částku bez DPH ve vztahu k 2 mil. limitu pro zadání veřejné
zakázky na dodávku v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") nebo
mimo režim tohoto zákona, nabídka byla zpracována jako variantní, a to:
- nabídková cena pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ ve výši 35.000 Kč bez DPH
(42.350 Kč včetně DPH)
- nabídková cena pro zakázku malého rozsahu (VZMR) ve výši 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč
včetně DPH).
Tajemnice doplnila, že v rámci podané žádosti je na zadávací řízení v rámci způsobilých výdajů
vyčleněno 24.200 Kč, nicméně s ohledem na to, že cena vozidel pro účely podání žádosti byla
stanovena již před rokem, není jasné, jak se ceny vozidel od té doby změnily, a proto byla raději
zpracována variantní nabídka pro účely budoucího výběrového řízení.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky pro příspěvkovou organizaci Dům s
pečovatelskou službou s názvem "DPS Svoboda nad Úpou - dodávka vozidel", a to od Ing. Jana
Tomka, Zahradní 30, 542 24 Malé Svatoňovice, která byla zpracována jako variantní (odůvodnění
viz zápis), takto:
- nabídková cena pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ ve výši 35.000 Kč bez DPH
(42.350 Kč včetně DPH)
- nabídková cena pro zakázku malého rozsahu (VZMR) ve výši 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč
včetně DPH).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/372/29/2020 bylo přijato.
4. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
předzahrádku (před Národním domem)
Radě města byla předložena každoroční žádost paní Věry Andršové, IČ 68254482, nám. Svornosti
470, 542 24 Svoboda nad Úpou o pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky před Národním domem na dobu určitou od
1.5.2020 do 31.10.2020. Rada hlasovala o následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2
za účelem umístění předzahrádky před Národním domem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/373/29/2020 bylo přijato.
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5. Žádost o propachtování části pozemku p.p.č. 104/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o propachtování části parcely p.p.č. 104/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře cca 330 m2 za účelem užívání jako zahrádka. Jedná se o parcelu v centru lokality
před objektem bývalé svíčkárny, kdy již v minulosti několikrát bylo deklarováno městem, že
s touto lokalitou má město jiný záměr a zejména je třeba dořešit majetkoprávní vztahy
s vlastníkem objektu čp. 472 a dořešit přístupy a příjezdy v této lokalitě. Rada se shodla na tom,
že pronájem této parcely neschválí s ohledem na výše uvedené. Nicméně na základě informací
tajemnice o tom, že minulý měsíc ukončila paní Silná a manželé Kudělovi nájemní smlouvy
dohodou na užívání zahrádek, které se nacházejí na téměř sousední parcele 90/1 a bylo by možné
zveřejnit záměr pronájmu na tyto uvolněné části parcely a nabídnout ji žadatelce.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a) žádost o pronájem části parcely p.p.č. 140/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca
330 m2, protože město má s touto lokalitou jiný záměr a zejména je zde nutno dořešit
majetkoprávní vztahy s vlastníkem objektu čp. 472, a proto rada pověřila starostu města,
aby neprodleně vstoupil do jednání a připravil s novým vlastníkem návrh případné směny.
schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu 2 částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
135 m2 a 95 m2 (volné zahrádky na základě ukončených nájemních vztahů dohodou).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/374/29/2020 bylo přijato.
6. Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost současného nájemce o odkoupení parcely p.p.č. 904 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, která se nachází ve stejné lokalitě před bývalou svíčkárnou. S ohledem na
stejnou lokalitu a stejné důvody jako v předchozím bodě se rada shodla na tom, že je třeba vstoupit
do jednání s vlastníkem objektu čp. 472, a pokud dojde ke shodě na určitém majetkoprávním
vypořádání v dané lokalitě, zadá město vypracování urbanistické studie využití dané lokality
kolem bývalé svíčkárny. Na základě výše uvedeného rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 904 v k. ú. Svoboda nad Úpou s odůvodněním, že
parcela se nachází v lokalitě před bývalou svíčkárnou a je třeba vstoupit do jednání s vlastníkem
objektu čp. 472, a pokud dojde ke shodě na určitém majetkoprávním vypořádání v dané lokalitě,
zadá město vypracování urbanistické studie využití dané lokality kolem bývalé svíčkárny.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/375/29/2020 bylo přijato.
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7. Žádost o uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném
břemenu - odvodnění domu čp. 422 v Úpské ulici
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 422 v Úpské ulici o souhlas s provedením
stavby odvodnění (provedení výkupu podél čp. 422 s následnou opravou hydroizolace, vložení
nopové fólie a zpětný zásyp drceným kamenivem a provedením o6kapového chodníku o šíři 50
cm), provedení zpevněné plochy při vstupu do domu se snížením obruby u komunikace
s podsádkou 5 cm pro bezbariérový přístup, provedení zpevněné plochy pro nájezd na parkovací
stání na vlastním sousedním pozemku p.p.č 816/4 se snížením obruby na kraji komunikace
s podsádkou 5 cm. Součástí žádosti byl jednoduchý nákres úprav na pozemkovém snímku s tím,
že pokud bude město se záměrem souhlasit, žadatel nechá vše zpracovat do projektové
dokumentace. Rada se záměrem stavebníka zabývala a poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se záměrem stavebních úprav na základě žádosti vlastníka domu čp. 422 v Úpské ulici, které jsou
popsány podrobně v zápise s tím, že rada požaduje předložení projektové dokumentace, a na
základě jejího předložení bude s žadatelem uzavřena Smlouva o právu k provedení stavby a
Smlouva o smlouvě budoucí na uzavření věcného břemene.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/376/29/2020 bylo přijato.
8. Smlouva o právu k provedení stavby a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva
služebnosti inženýrské sítě - telekomunikačního vedení pro napojení rozvaděče SVNU50
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě - telekomunikačního vedení pro napojení
rozvaděče SVNU50 (viz příloha originálu zápisu) na základě usnesení č. RM/364/28/2020
z 30.3.2020 se společností CETIN a.s., která je investorem stavby umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optického kabelu + rozvaděče, s délkou výkopu
61 m přes pozemky města p.p.č. 636, 632 a 10/5, vše v k.ú. Maršov I. Rada s předloženým
návrhem smlouvy souhlasila s tím, že stanovila náhradu ve výši 50,-Kč/1 m2 bez DPH (délka
výkopu včetně ochranného pásma). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě - telekomunikačního vedení pro napojení rozvaděče SVNU50 (viz příloha
originálu zápisu) se společností CETIN a.s., která je investorem stavby umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optického kabelu + rozvaděče, s délkou výkopu
61 m přes pozemky města p.p.č. 636, 632 a 10/5, vše v k.ú. Maršov I s tím, že rada stanovila
náhradu ve výši 50,-Kč/1 m2 bez DPH (délka výkopu včetně ochranného pásma).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/377/29/2020 bylo přijato.
9. Informace společnosti VAK Trutnov k akci "Oprava vodovodu - ul. Horská"
Radě města byly předloženy informace společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ohledně
připravované akce "Oprava vodovodu - ul. Horská", která je plánována na měsíce duben - září
2020, jedná se 660 m zásobního řadu, umístěného v ulici Horská a oprava bude probíhat na
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stejných pozemcích jako je uloženo stávající vodovodní potrubí. Oprava bude probíhat po etapách
po jednotlivých cca 100 metrových úsecích, první etapa bude probíhat od 29.4.2020, a to od
křižovatky v horním úseku Horské ulice směrem k lesárně (horní cesta směrem na Muchomůrku).
Majitelé nemovitostí budou informováni společností VAK o omezení přístupu, o způsobu svozu
odpadu atd. Po ukončení zemních prací v první části opravy vodovodu je v plánu i následné
asfaltování této části tak, aby byla část od křižovatky směrem k Duncanu zprovozněna, asfalt bude
v této části položen v celé šíři komunikace za finanční spoluúčasti města. Výše finanční
spoluúčasti města předložena nebyla. Objízdné trasy jsou zajištěny přes lesní asfaltovou
komunikaci v k.ú. Janské Lázně a také přes pozemek ČLA. Objízdné trasy byly projednány
s jejich majiteli a budou přizpůsobeny průjezdu záchranné služby. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ohledně připravované akce "Oprava
vodovodu - ul. Horská", která je plánována na měsíce duben - září 2020 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/378/29/2020 bylo přijato.
10. Návrh nového Řádu veřejného pohřebiště v souladu s novou legislativou
Radě města byl předložen návrh nového Řádu veřejného pohřebiště, který je vydáván formou
opatření orgánů města č. 1/2020 (viz příloha originálu zápisu). Důvodem pro vydání nového řádu
jsou legislativní změny, zejména zákaz diskriminace žadatelů o uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa, stanovení druhů vystýlek do rakví, transportních vaků, rubášů - požadavek na
snadno rozložitelný materiál, stanovení podmínek pro dohled nad provozovatelem pohřební
služby, která hodlá na pohřebišti provádět výkopové práce. Rada neměla k návrhu připomínky, a
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Řád veřejného pohřebiště, který je vydáván formou opatření orgánů města č. 1/2020 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/379/29/2020 bylo přijato.
11. Variantní nabídka na pojištění majetku od 1.5.2020
Radě města byla předložena variantní nabídka od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na
pojištění majetku města od 1.5.2020, a to na období 1 roku a na 3 roky:
- nabídka na období od 1.5.2020 - 30.4.2021 ve výši 276.081 Kč (viz příloha originálu zápisu)
- nabídka na období od 1.5.2020 - 30.4.2023 ve výši 276.081 Kč ročně (viz příloha originálu
zápisu)
Zároveň byl radě předložen soupis škodních událostí roku 2019 a výši přijatého pojistného plnění,
které v roce 2019 činilo cca 600 tis. Kč.
Starosta krátce informoval radu o současném stavu v oblasti pojišťovnictví i ve vazbě na nouzový
stav a navrhl uzavřít smlouvu na období 1 roku. Bylo hlasování o návrhu starosty:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídka od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění majetku města od 1.5.2020, a to
na období 1 roku - nabídka na období od 1.5.2020 - 30.4.2021 ve výši 276.081 Kč (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/380/29/2020 bylo přijato.
12. Rozsudek odvolacího soudu ve věci náhrady výdajů souvisejících s odstraněním
stávající opěrné zdi ve Staré aleji a názor městského právníka
Radě města byl předložen Rozsudek odvolacího soudu ve věci náhrady výdajů souvisejících s
odstraněním stávající opěrné zdi ve Staré aleji a názor městského právníka ohledně dalšího
postupu (viz příloha originálu zápisu). Vzhledem k tomu, že o podání odvolání rozhodlo
v minulosti Zastupitelstvo města, rada se shodla na tom, že o dalším postupu v daném soudním
sporu musí opět rozhodnout zastupitelstvo, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města k projednání a k rozhodnutí o dalším postupu ve věci Rozsudku odvolacího
soudu ve věci náhrady výdajů souvisejících s odstraněním stávající opěrné zdi ve Staré aleji s tím,
že rada stanovila termín jednání zastupitelstva na 29.4.2020 od 18 hodin.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/381/29/2020 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 20.4.2020 ve 17,15 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 11.5.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 22.4.2020. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 29. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
20.4.2020.

………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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