*MESUX000O5HL*
Sp. značka: SVO/1416/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 30. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 11.05.2020
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 jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Žádost o opravu odtokového žlabu na p.p.č. 712/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

2.

Žádost o snížení nájemného v roce 2020 za umístění reklamního zařízení na parcele
p.p.č. 736 v k.ú. Svoboda nad Úpou

3.

Návrh nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (předzahrádka před Národním domem)

4.

Žádosti o propachtování 2 částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(zahrádky)

5.

Bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I od ÚZSVM

6.

Projednání návrhu od vlastníka čp. 472 na majetkoprávní vyrovnání v lokalitě kolem
bývalé svíčkárny

7.

Žádost stavebníků o uzavření Smlouvy o poskytnutí jistoty na náklady spojené s
úpravou a opravou pozemní komunikace v souvislosti s výstavbou nového RD a o
stanovisko k výstvabě RD na p.p.č. 162/1 v k.ú. Maršov I

8.

Posouzení technického řešení kabelového vedení rekonstruovaného veřejného
osvětlení v části ulice Maršovská

9.

Žádost o vydání závazného stanoviska (souhlasu) k projektové dokumentaci na akci
"Domy na Zlatém Hamru"

10.

Žádost o posouzení návrhu na přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě
výstavby nových domů v rámci akce "Domy na Zlatém Hamru"

11.

Návrh na finanční spoluúčast při rekonstrukci rozcestníku nedaleko Rýchorské boudy

12.

Stížnost na chov nekastrovaného kozla na pozemku p.p.č. 67/1 u čp. 463 ve Staré aleji

13.

Návrh Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu (Rudolfovy slavnosti 2020)
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14.

Souhlas zřizovatele se znovuotevřením mateřské školky od 25.5.2020

15.

Žádost ZŠ a MŠ o schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Šablony III - ZŠ a
MŠ Svoboda nad Úpou"

16.

Poptávkové řízení PO "LAN síť a rozvody sítě v kancelářích objektu Domu s
pečovatelskou službou"

17.

Informace o dotačním programu na nákup kompostérů pro rodinné domy

18.

Žádost o přeložení elektropřívodu veřejného osvětlení a o zřízení sjezdu k domu čp.
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19.

Návrh na zařazení území města do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše,
z.s. na období 2021 - 2027

20.

Žádost SÚS KHK o umístění velkoplošného dopravního značení na parcely p.p.č.
547/1 a 295/1, obě v k.ú. Maršov I

21.

Návrh geodetického oddělení p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely budoucí
směny s vlastníkem čp. 342 v Luční ulici

1. Žádost o opravu odtokového žlabu na p.p.č. 712/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
V rámci tohoto bodu byli hosty jednání paní Iveta Stránská (vlastník domu čp. 318 na Sluneční
stráni) s přítelem panem Václavem Skoczykem. Na základě místního šetření na místě a dle
fotodokumentace (viz příloha zápisu) bylo zjištěno, že na částech pozemků 712/1 (cca 9 m2),
527/1 (cca 73 m2) a 527/3 (cca 1 m2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou je umístěno parkovací stání
včetně opěrné zídky, odvodňovacího žlabu a výsadby okrasných keřů. Žadatelka na jednání rady
konstatovala, že vše bylo vybudováno její rodinou někdy před 20 lety, kdy ještě byly pozemky
527/1 a 527/3 Státního pozemkového úřadu (město je získalo v roce 2009, resp. v roce 2013) a
potvrdila tak fakt, že opěrná zeď, odvodňovací žlab i keřová výsadba není v majetku města, ale
vše je umístěno na pozemcích, které jsou v současné době ve vlastnictví města. Doplnila dále, že
by ráda vše chtěla dát s městem do pořádku a část pozemku si řádně pronajmout. Dále doplnila,
že samozřejmě původní žádost o opravu odtokového žlabu bere zpět, protože jej město
nevybudovalo.
Starosta reagoval, že tak jako v jiných částech města dává město do pořádku majetkoprávní
vztahy, tak i zde je třeba, aby město tento nesoulad dořešilo. Každopádně celá záležitost bude
muset být konzultována s městským právníkem, protože je zde několik problémů, které je nutné
v případné budoucí smlouvě dořešit:
- zveřejnit záměr pronájmu vyznačené části pozemku dle ortofotosnímku s tím, že v rámci
pronajaté plochy budou i 2 parkovací místa, opěrná zeď, odvodňovací žlab a keřová výsadba,
přičemž záměr lze zveřejnit tak, že město zamýšlí pronajmout jedinému zájemci (vlastníku opěrné
zdi, odvodňovacího žlabu a keřové výsadby,
- po dohodě s městským právníkem připravit návrh nájemní smlouvy tak, aby jednoznačně ze
smlouvy vyplývalo, že opěrná zeď, odvodňovací žlab a keřová výsadba je v majetku nájemců (s
vazbou na budoucí územní souhlas viz dále), veškeré náklady s údržbou těchto součástí si budou
hradit z vlastních prostředků a dále je třeba dořešit postup v případě ukončení nájmu (odstranění,
bezplatné x úplatné předání městu),
- dále je třeba dořešit otázku nároku města na ušlé nájemné zpětně (lze požadovat dle občanského
zákoníku 3 roky zpětně, ale je možné dojednat oboustrannou dohodou částku jinou),
- dále na základě informací ze stavebního úřadu bylo prověřeno, že z hlediska stavebního zákona
je třeba dořešit opěrnou zeď, a to tak, že pokud by došlo k uzavření nájemního vztahu, je možné
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opěrnou zeď legalizovat dodatečně vydáním územního souhlasu, o který by dodatečně vlastník
opěrné zdi požádal.
Na základě výše popsaného bylo s vlastníky jednáno a byla nalezena společná shoda na tomto
řešení, takže tajemnice konstatovala, že se spojí s městským právníkem, uvedený postup s ním
zkonzultuje, a pokud městský právník potvrdí, že lze takto postupovat, připraví záměr pronájmu
a požádá městského právníka o zpracování návrhu nájemní smlouvy. Pokud bude zjištěno, že
takto postupovat nelze, bude neprodleně informovat radu.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
tajemnici MěÚ, aby projednala s městským právníkem postup ve věci majetkoprávního dořešení
parkovacího stání na částech pozemků 712/1 (cca 9 m2), 527/1 (cca 73 m2) a 527/3 (cca 1 m2),
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, kde je umístěno parkovací stání včetně opěrné zídky,
odvodňovacího žlabu a výsadby okrasných keřů, které bylo vybudováno vlastníkem domu
čp. 318 (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/382/30/2020 bylo přijato.
2. Žádost o snížení nájemného v roce 2020 za umístění reklamního zařízení na parcele
p.p.č. 736 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost společnosti VESNA Liberec, spol. s r.o. o snížení nájemného
v roce 2020 za umístění reklamního zařízení na parcele p.p.č. 736 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
polovinu, a to s ohledem na koronavirovou situaci v ČR. Kromě žádosti byla radě předložena také
nájemní smlouva č. 141/2003/LBC ze dne 27.1.2003 včetně dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne
7.6.2016. Kontrolou nájemní smlouvy bylo zjištěno, že tato smlouva je pro město velmi
nevýhodná, zejména v čl. III, kdy je uzavřena na dobu 5 let s automatickou prolongací o stejnou
dobu, pokud ji žádná ze stran nevypoví písemnou formou nejpozději 6M před jejím vypršením,
dále nájemné je od roku 2003 ve výši 15.000 Kč včetně DPH po celou dobu trvání nájmu a není
sjednána valorizace nájemného alespoň o inflační složku, dále je ve smlouvě uvedeno nesprávné
číslo pozemku st.p.č. 250 (v roce 2019 byla parcela přečíslována na pozemkovou parcelu
p.p.č. 736). Smlouvu lze v současné době vypovědět až k 27.1.2023 s tím, že 6M předem musí
být doručena druhé straně výpověď, tj. do 20.7.2022. Rada se tedy shodla jednomyslně na tom,
že žádosti pro rok 2020 vyhoví pouze za předpokladu, že společnost přistoupí na uzavření dodatku
č.2 ke smlouvě, kterým bude ujednáno úplné nové znění nájemní smlouvy, kterou připraví město
a ve které bude ujednána výpovědní lhůta 6M, každoroční valorizace nájemného o inflaci,
současná výchozí výše nájemného bude bez DPH (DPH město musí odvést, a tudíž čistý výnos
pro město je pouze 12.397 Kč). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti VESNA Liberec, spol. s r.o. o snížení nájemného v roce 2020 za umístění
reklamního zařízení na parcele p.p.č. 736 v k.ú. Svoboda nad Úpou na polovinu, a to s ohledem
na koronavirovou situaci v ČR s tím, že žádostí vyhoví pouze za předpokladu, že společnost
přistoupí na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě, kterým bude ujednáno úplné nové znění nájemní
smlouvy, kterou připraví město a ve které bude ujednána výpovědní lhůta 6M, každoroční
valorizace nájemného o inflaci, současná výchozí výše nájemného bude bez DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/383/30/2020 bylo přijato.
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3. Návrh nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (předzahrádka před Národním domem)
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 679/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 (předzahrádka před Národním domem) na základě
zveřejněného Záměru města č. 09/2020 s paní Věrou Andršovou, IČ 68254482 (viz příloha
originálu zápisu). Nájem je sjednán na dobu určitou do 31.10.2020 za nájemné ve výši 500,-Kč
bez DPH (605,- Kč včetně DPH), dále je v nájemní smlouvě ujednáno, že předzahrádka nebude
užívána v době nočního klidu od 22:00 do 06:00 hodin.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
10 m2 (předzahrádka před Národním domem) na základě zveřejněného Záměru města č. 09/2020
s paní Věrou Andršovou, IČ 68254482 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že nájem je sjednán
na dobu určitou do 31.10.2020 za nájemné ve výši 500,-Kč bez DPH (605,- Kč včetně DPH) a v
nájemní smlouvě je ujednáno, že předzahrádka nebude užívána v době nočního klidu od 22:00 do
06:00 hodin.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/384/30/2020 bylo přijato.
4. Žádosti o propachtování 2 částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (zahrádky)
Radě města byly předloženy dvě žádosti o propachtování 2 částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 08/2020 (díl 1 o výměře 135 m2 a díl 5 o
výměře 95 m2). S ohledem na to, že o obě části parcely mají zájem dva žadatelé, rada se shodla
na tom, že bude provedeno výběrové řízení na pacht pozemku s tím, že rozhodovat bude výše
nabídnutého pachtovného a dále stanovila podmínky výběrového řízení a budoucí pachtovní
smlouvy:
- pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu
- minimální výše nabízeného pachtovného musí činit 500 Kč ročně
- podmínka zachování volného přístupu k ostatním částem (dílům) parcely p.p.č. 90/1, které jsou
pronajaty na zahrádky
- účel pachtu - zahrádka
Bylo hlasováno o návrhu usnesení
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
provedení výběrového řízení na pacht částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
základě zveřejněného Záměru města č. 08/2020 (díl 1 o výměře 135 m2 a díl 5 o výměře 95 m2),
protože o pacht mají zájem dva žadatelé. Rozhodovat bude výše nabídnutého pachtovného a dále
byly stanoveny podmínky výběrového řízení a budoucí pachtovní smlouvy:
- pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu
- minimální výše nabízeného pachtovného musí činit 500 Kč ročně
- podmínka zachování volného přístupu k ostatním částem (dílům) parcely p.p.č. 90/1, které jsou
pronajaty na zahrádky
- účel pachtu - zahrádka
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Realizaci výběrového řízení zajistí tajemnice MěÚ tak, aby nabídky byly podány nejpozději do
příštího jednání rady dne 1.6.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/385/30/2020 bylo přijato.
5. Bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I od ÚZSVM
Radě města byla předložena písemnost z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(dále jen "ÚZSVM") č.j. UZSVM/HTU/2538/2020-HTUM ze dne 29.4.2020, kterým ÚZSVM
potvrdil, že obdržel žádost města o převod pozemkové parcely č. 102/1 v k.ú. Maršov I v souladu
se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem
k tomu, že při revizi katastru nemovitostí v roce 2019 došlo ke změně způsobu využití pozemku
z ostatní komunikace na zeleň a dle sdělení města ze dne 11. 3. 2020, č. j. SVO/665/2020, není
na výše uvedené pozemkové parcele místní komunikace, ale tato pozemková parcela je pouze
obklopena komunikacemi číslo 17c (místní komunikace III. třídy), 24d a 23d (obě místní
komunikace IV. třídy), nelze tuto pozemkovou parcelu převést Městu Svoboda nad Úpou v
souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Nicméně ÚZSVM sdělil městu, že pokud má i nadále zájem o bezúplatný převod výše uvedené
pozemkové parcely, lze tuto pozemkovou parcelu převést bezúplatně Městu Svoboda nad Úpou
z důvodu hospodárnosti v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto
případě žádá ÚZSVM o projednání bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 102/1
v k.ú. Maršov I v zastupitelstvu Města Svoboda nad Úpou a o zaslání žádosti o bezúplatný převod
předmětné parcely z důvodu hospodárnosti v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů. K této žádosti je nutné přiložit doklad pro prokázání hospodárnosti,
např. vyčíslení nákladů na udržování standardního a funkčního stavu pozemku (sekání trávy,
prořezávání dřevin z důvodu bezpečnosti apod.).
Rada vzala vše na vědomí s tím, že bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání písemnost z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen "ÚZSVM") č.j. UZSVM/HTU/2538/2020-HTUM ze dne 29.4.2020 ve
věci převodu pozemkové parcely č. 102/1 v k.ú. Maršov I (podrobně viz zápis) s tím, že
doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o bezúplatný převod výše uvedené pozemkové
parcely z důvodu hospodárnosti v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/386/30/2020 bylo přijato.
6. Projednání návrhu od vlastníka čp. 472 na majetkoprávní vyrovnání v lokalitě kolem
bývalé svíčkárny
Starosta města informoval radu o jednání s vlastníkem čp. 472 ve věci majetkoprávního vyrovnání
v lokalitě kolem bývalé svíčkárny. Vlastník domu čp. 472 předložil starostovi návrh na
vypořádání (viz příloha originálu zápisu). Rada tento návrh odmítla, protože je pro město
neakceptovatelný (vlastník za provedení případné směny požaduje ještě jako další kompenzaci
část parcely p.p.č. 104/1 o výměře 658 m2, kde by měl stát jeden z uvažovaných RD dle
urbanistické studie, přičemž cena za tento pozemek by měla odpovídat současnému stavu a zde
by chtěl vybudovat parkovací stání a odpočinkovou zónu s dětským hřištěm pro obyvatele jeho
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domu čp. 472. Starosta informoval radu, že nový vlastník domu čp. 472 vůbec nevěděl, že město
takto nemůže postupovat, protože pokud město hodlá něco prodat, tak samotnému prodeji musí
předcházet záměr a na ten může reagovat kdokoliv. Dále je v dané lokalitě dlouhodobě uvažováno
o výstavbě 3 RD, a vlastník čp. 472 požaduje jednu z nejhezčích budoucích stavebních parcel.
Tajemnice reagovala, že si pro zorientování v dané lokalitě udělala barevný pozemkový snímek
s vyznačením současných vlastníků (tento snímek obdrželi radní rovněž v podkladových
materiálech) a pokud tento snímek porovnala s urbanistickou studií, tak dle jejího názoru je
jedinou možnou variantou směna části p.p.č. 890 o výměře cca 145 m2 (v majetku vlastníka
čp. 472) za část parcely ve vlastnictví města p.p.č. 104/6 o přibližně stejné výměře, která
bezprostředně navazuje na st.p.č. 108, na které je i čp. 472 (vše zakresleno v ortofotosnímku v
příloze zápisu). Takto provedená směna by umožnila vznik nové komunikace dle urbanistické
studie a směnou by nebyly dotčeny 3 nové stavební parcely. Rada se shodla na tom, že tento návrh
je v současné době jediný možný a město jej předloží jako protinávrh vlastníku čp. 472. Takto
provedenou směnou by vlastník čp. 472 získal ucelený pozemek za domem čp. 472, který by byl
dostatečným zázemím pro jeho obyvatele. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o jednání s vlastníkem čp. 472 ve věci majetkoprávního vyrovnání v lokalitě kolem
bývalé svíčkárny (podrobně viz zápis) s tím že město předloží vlastní protinávrh v souladu s
urbanistickou studií, a to návrh na směnu části p.p.č. 890 o výměře cca 145 m2 (v majetku
vlastníka čp. 472) za část parcely ve vlastnictví města p.p.č. 104/6 o přibližně stejné výměře, která
bezprostředně navazuje na st.p.č. 108, na které je i čp. 472 (vše zakresleno v ortofotosnímku v
příloze zápisu). Takto provedená směna by umožnila vznik nové komunikace dle urbanistické
studie a směnou by nebyly dotčeny 3 nové stavební parcely a vlastník čp. 472 by získal ucelený
pozemek za domem čp. 472, který by byl dostatečným zázemím pro jeho obyvatele.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/387/30/2020 bylo přijato.
7. Žádost stavebníků o uzavření Smlouvy o poskytnutí jistoty na náklady spojené s
úpravou a opravou pozemní komunikace v souvislosti s výstavbou nového RD a o
stanovisko k výstavbě RD na p.p.č. 162/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost stavebníků o uzavření Smlouvy o poskytnutí jistoty na
náklady spojené s úpravou a opravou pozemní komunikace na p.p.č. 192/3 a části p.p.č. 583/1 na
Novém Světě v souvislosti s výstavbou nového RD a o stanovisko k výstavbě RD na p.p.č. 162/1
v k.ú. Maršov I. K žádosti byla připojena k nahlédnutí kompletní projektová dokumentace pro
vydání společného souhlasu s názvem "Rodinný dům Dana", kterou vypracoval Ing. Karel
Peterka, THERMO PLUS - projektový ateliér, Trutnov, zakázka číslo 025/196/DOS, datum
duben 2020 a rozpis rozpočtových nákladů stavby (viz příloha zápisu). K samotné výstavbě RD
(dřevostavba 5+KK) neměla rada připomínky.
Dále se rada zabývala využíváním městských komunikací v souvislosti s výstavbou domu. Rada
byla informována, že na stejné komunikace byla uzavřena v roce 2019 Smlouva o poskytnutí
jistoty na náklady spojené s úpravou a opravou pozemní komunikace č. SML000705 s manželi
Mudrochovými, kteří realizují stavbu na sousední st.p.č. 50/2 a p.p.č. 161/4, obě v k.ú. Maršov I.
Stavebníky byla složena jistota ve výši 60.000 Kč, přičemž není jasné, na základě čeho, byla
stanovena výše jistoty. Stavební technik upozornil na možné komplikace při prokazování
poškození komunikace, protože pokud v dané lokalitě budou provádět stavbu dva stavebníci, není
v silách města uhlídat, kdo případné poškození komunikace způsobil. Dále upozornil na fakt, že
stav komunikace na p.p.č. 192/3 je velmi špatný a byl už v roce 2019 před zahájením stavby
manželů Mudrochových, takže z jeho pohledu se jen těžko po dokončení staveb bude dokazovat
další poškození, když současný stav už je velmi žalostný.
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Rada vzala tyto informace na vědomí, nicméně usoudila, že když byla uzavřena smlouva s jedním
stavebníkem, musí město postupovat i vůči dalšímu stavebníkovi stejně. Starosta navrhl, aby výše
jistoty byla v tomto případě stanovena ve výši 1% z rozpočtu stavby (tj. 29.700 Kč) a tento
výpočet, aby byl používán i v budoucnosti tak, aby podmínky byly pro všechny stejné. Rada se
shodla na tomto návrhu, a proto byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k výstavbě RD na p.p.č. 162/1 v k.ú. Maršov I dle projektové
dokumentace pro vydání společného souhlasu s názvem "Rodinný dům Dana", kterou
vypracoval Ing. Karel Peterka, THERMO PLUS - projektový ateliér, Trutnov,
zakázka číslo 025/196/DOS, datum duben 2020.
schvaluje
b)
uzavření Smlouvy o poskytnutí jistoty na náklady spojené s úpravou a opravou
pozemní komunikace na p.p.č. 192/3 a části p.p.č. 583/1 na Novém Světě v
souvislosti s výstavbou nového RD dle usnesení v písm. a) tohoto usnesení s tím, že
výše jistoty byla v tomto případě stanovena ve výši 1% z rozpočtu stavby
(tj. 29.700 Kč).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/388/30/2020 bylo přijato.
8. Posouzení technického řešení kabelového vedení rekonstruovaného veřejného
osvětlení v části ulice Maršovská
Radě města byly předloženy informace ohledně technického řešení kabelového vedení
rekonstruovaného veřejného osvětlení v části ulice Maršovská, kdy PD počítá s pokládkou
kabeláže do země, ale při místním šetření s realizační firmou bylo konstatováno, že v dané části
je kompletně rekonstruovaná komunikace z roku 2013 po povodních a je stále ve velmi pěkném
stavu a bylo by škoda ji rozkopat kvůli pokládce kabelového vedení kvůli 4 lampám. Stavební
technik navrhl, aby u těchto 4 osvětlovacích bodů v Maršovské ulici byla vyměněna pouze svítidla
a nové kabelové vedení bude provedeno vrchem. Rada provedla místní šetření na místě a shodla
se na návrhu stavebního technika a souhlasila s ním. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu technického řešení kabelového vedení rekonstruovaného veřejného osvětlení v části ulice
Maršovská, kdy u posledních 4 osvětlovacích bodů v Maršovské ulici (nahoru směrem k
bývalému statku) budou vyměněna pouze svítidla a nové kabelové vedení bude provedeno
vrchem, a to s ohledem na to, že v dané části je kompletně zrekonstruovaná komunikace z roku
2013 po povodních a je stále ve velmi pěkném stavu a bylo by škoda ji rozkopat kvůli pokládce
kabelového vedení kvůli 4 lampám.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/389/30/2020 bylo přijato.
9. Žádost o vydání závazného stanoviska (souhlasu) k projektové dokumentaci na akci
"Domy na Zlatém Hamru"
Radě města byla předložena žádost společnosti GROMAR s.r.o., IČ 27939588 o vydání
závazného stanoviska (souhlasu) k projektové dokumentaci na akci "Domy na Zlatém Hamru"
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včetně koordinačního situačního výkresu (viz příloha zápisu). Kompletní projektová
dokumentace pro územní řízení s názvem "Domy na Zlatém hamru p.č. 410, 415/1, 368/1, 368/3
k.ú. Maršov I, kterou zpracovala stavební a projekční firma PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Turnov, číslo zakázky 19048, datum 10.2019 byla zaslána členům rady elektronicky přes aplikaci
Úschovna včetně videa s "průletem" mezi projektovanými domy, které začíná u posledního
rodinného domku a končí u nového sjezdu na státní silnici. Rada neměla k žádosti připomínky, a
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vydání závazného stanoviska (souhlasu) k projektové dokumentaci
pro územní řízení s názvem "Domy na Zlatém hamru p.č. 410, 415/1, 368/1, 368/3 k.ú. Maršov I,
kterou zpracovala stavební a projekční firma PROFES PROJEKT spol. s r.o. Turnov, číslo
zakázky 19048, datum 10.2019.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/390/30/2020 bylo přijato.
10. Žádost o posouzení návrhu na přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě
výstavby nových domů v rámci akce "Domy na Zlatém Hamru"
Radě města byla předložena žádost společnosti GROMAR s.r.o. o posouzení návrhu na
přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě výstavby nových domů v rámci akce "Domy na
Zlatém Hamru" (viz předchozí bod). Tajemnice informovala radu, že v současné době proběhla
kolaudace prvních čtyř domů, kterým byla již přidělena čísla popisná čp. 350 - 353 a domy byly
zařazeny do Černohorské ulice. Žadatel navrhuje danou lokalitu s celkem 17 domy, které budou
umístěny po obou stranách nové komunikace pojmenovat novou ulicí „Zlatý hamr“ nebo „Na
Zlatém hamru“. Přidělování čísel popisných zajišťuje obecní úřad v přenesené působnosti a pro
tuto lokalitu vymezil již samostatnou číselnou řadu nových čísel popisných 350 – 366. Co se týká
pravomocí ke změně ulice, tak byl radě předložen výtah ze zákona o obcích (§§ 28, 29, 84 odst.
2 písm. s). Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech
ulic a dalších veřejných prostranství. Rada krátce diskutovala nad budoucím názvem ulice a
shodla se na názvu "Na Zlatém hamru" a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města vyhovět žádosti společnosti GROMAR s.r.o. na přejmenování části ulice
Černohorská v lokalitě výstavby 17 nových domů v rámci akce "Domy na Zlatém Hamru", které
budou umístěny po obou stranách nové komunikace a doporučuje pojmenovat novou ulici názvem
„Na Zlatém hamru“.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/391/30/2020 bylo přijato.
11. Návrh na finanční spoluúčast při rekonstrukci rozcestníku nedaleko Rýchorské
boudy
Starosta předložil radě návrh na spolufinancování obnovy a rekonstrukce zapomenutého
rozcestníku nedaleko Rýchorské boudy. Návrh inicioval starosta města Žacléř a bylo o tom
diskutováno v rámci DSO Východní Krkonoše, kdy všechny zúčastněné obce s rekonstrukcí
souhlasily a zároveň se zavázaly finančně spolupodílet. Cenová nabídka na rekonstrukci činí
61.528 Kč a podíl pro každou obec byl vypočten ve výši 8.836 Kč, majitelem rozcestníku bude
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Správa KRNAP. Starosta informoval radu, že na jednání DSO reagoval, že musí případnou
spoluúčast projednat v radě a nalézt v rozpočtu města volné finanční prostředky, protože v
souvislosti s koronavirovou situací město přistoupilo k úsporným opatřením. Rada se shodla na
tom, že se nejedná o vysokou částku, a pokud všechny obce přislíbily finanční spoluúčast bylo by
nesolidární nepřispět. Tajemnice doplnila, že volné finanční prostředky lze najít v rozpočtu v
oblasti kultury, protože některé kulturní akce se nekonaly (pálení čarodějnic) a obnova
rozcestníku s kulturou nepochybně souvisí. Rada tedy přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
finanční spoluúčast města ve výši 8.836 Kč na obnově a rekonstrukci zapomenutého rozcestníku
nedaleko Rýchorské boudy s tím, že akce bude financována z rozpočtu města na kulturu, protože
některé kulturní akce se nekonaly (pálení čarodějnic) a obnova rozcestníku s kulturou nepochybně
souvisí (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/392/30/2020 bylo přijato.
12. Stížnost na chov nekastrovaného kozla na pozemku p.p.č. 67/1 u čp. 463 ve Staré aleji
Radě města byla předložena stížnost 11 obyvatel č.j. SVO/1438/2020 doručená městu dne
29.4.2020 na chov nekastrovaného kozla na pozemku p.p.č. 67/1 u čp. 463 ve Staré aleji včetně
stanoviska městského právníka k dané záležitosti a podnětu ze dne 6.5.2020 zaslaného České
plemenářské inspekci na základě telefonické konzultace.
Městský právník Mgr. Huspek na danou stížnost reagoval v tom smyslu, že dle jeho názoru jsou
možnosti obcí v tomto směru dost omezené. V současné době se sice připouští, aby byl chov zvířat
regulován i obecně závaznou vyhláškou obce vydanou v samostatné působnosti podle § 10 zákona
o obcích (zde by asi nejvíce přicházelo v úvahu písm. c), přijetí takové vyhlášky by však bylo
nutné odůvodnit specifickými poměry v území s tím, že problémy s jedním kozlem by podle jeho
názoru určitě nestačily (zde je zvláště zapotřebí připomenout Ústavním soudem neustále
vyzdvihovanou zásadu proporcionality). Kromě řešení této záležitosti soukromoprávní cestou
(tedy v rámci tzv. sousedských práv a ochrany proti imisím podle § 1013 občanského zákoníku),
což je ovšem cesta značně zdlouhavá a nejistá, by proto navrhoval obrátit se spíše na příslušné
státní orgány - zejména Českou plemenářskou inspekci, neboť i držením jen jedné kozy se člověk
stává chovatelem a vztahují se na něj povinnosti vyplývající z plemenářského zákona (zákon
č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), např. povinná registrace u Českomoravské
společnosti chovatelů, a.s., a při jejich porušení se může dopustit přestupku.
Na základě tohoto stanoviska město podalo dne 6.5.2020 podnět České plemenářské inspekci k
prošetření ve věci podezření na chov zvířat v neregistrovaném hospodářství a v naprosto
nevhodných podmínkách, který vzešel z podané stížnosti obyvatel v zastavěném území obce
Svoboda nad Úpou (okres Trutnov), který byl ČPI zaslán. Chov kozla a kozy je u domu čp. 463
ve Staré aleji, který je umístěn uprostřed zastavěné části města mezi ostatními rodinnými domy a
chov obtěžuje okolní obyvatele neuvěřitelným zápachem a rovněž podmínky chovu jsou z
hlediska vhodnosti podmínek dle názoru města zcela nevyhovující. Tímto tedy město požádalo o
prošetření Českou plemenářskou inspekci ve spolupráci s příslušnou veterinární správou.
Rada vzala výše uvedené informace na vědomí s tím, že počká na výsledek šetření České
plemenářské inspekce ve spolupráci s příslušnou veterinární správou. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:

9

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stížnost 11 obyvatel č.j. SVO/1438/2020 doručená městu dne 29.4.2020 na chov nekastrovaného
kozla na pozemku p.p.č. 67/1 u čp. 463 ve Staré aleji s tím, že město podalo dne 6.5.2020 podnět
České plemenářské inspekci (dále jen "ČPI") k prošetření ve věci podezření na chov zvířat v
neregistrovaném hospodářství a v naprosto nevhodných podmínkách, který vzešel z podané
stížnosti obyvatel v zastavěném území obce Svoboda nad Úpou (okres Trutnov), který byl ČPI
zaslán. Chov kozla a kozy je u domu čp. 463 ve Staré aleji, který je umístěn uprostřed zastavěné
části města mezi ostatními rodinnými domy a chov obtěžuje okolní obyvatele neuvěřitelným
zápachem a rovněž podmínky chovu jsou z hlediska vhodnosti podmínek dle názoru města zcela
nevyhovující. Tímto tedy město požádalo o prošetření Českou plemenářskou inspekci ve
spolupráci s příslušnou veterinární správou a radě bude předložen výsledek šetření České
plemenářské inspekce ve spolupráci s příslušnou veterinární správou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/393/30/2020 bylo přijato.

13. Návrh Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu (Rudolfovy slavnosti 2020)
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu (Rudolfovy slavnosti
2020) na hudební vystoupení kapely The Beatles revival Kladno a Karla Kahovce (viz příloha
originálu zápisu). Rada se zabývala krátce v diskusi tímto tématem, a to s ohledem na současnou
koronavirovou situací, kdy zatím není zcela jisté, že se budou Rudolfovy slavnosti v září konat.
Návštěvnost této akce je vysoká a zatím takové akce nejsou povoleny. Přesto rada přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu (Rudolfovy slavnosti 2020) na hudební vystoupení
kapely The Beatles revival Kladno a Karla Kahovce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že k
podpisu smlouvy dojde později, až se vyjasní současná situace s koronavirem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/394/30/2020 bylo přijato.

14. Souhlas zřizovatele se znovuotevřením mateřské školky od 25.5.2020
Rada města byla informována o aktuálním dění ve školských organizacích a dále o jednání vedení
města s vedením školy (ředitel ZŠ a MŠ a vedoucí učitelka MŠ) přímo v mateřské školce ze dne
27.4.2020, kdy bylo dohodnuto, že školka bude otevřena v pondělí 25.5.2020 na základě
aktuálních informací v dané době. Provoz školky o prázdninách bude uzavřen pouze na 2 týdny
(z obvyklých 4 týdnů). Radě byly dále předloženy informace MŠMT (z webových stránek) k
provozu mateřských školek a dále Pokyny ředitele školy k ochraně zdraví a organizaci provozu v
MŠ v období do konce školního roku 2019/2020 a Manuál k provozu mateřských škol MŠMT ze
dne 30.4.2020. Bylo krátce diskutováno o aktuálním dění ve školství a následně bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov znovuotevření provozu mateřské školky od 25.5.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/395/30/2020 bylo přijato.

15. Žádost ZŠ a MŠ o schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Šablony III - ZŠ a
MŠ Svoboda nad Úpou"
Radě města byla předložena žádost ZŠ a MŠ o schválení podání žádosti o dotaci na projekt
"Šablony III - ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou". Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
o schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Šablony III - ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou".
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/396/30/2020 bylo přijato.

16. Poptávkové řízení PO "LAN síť a rozvody sítě v kancelářích objektu Domu s
pečovatelskou službou"
Radě města byla předložena Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na
dodávku vedené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem
„Datové a silové rozvody v objektu Domu s pečovatelskou službou“ (viz příloha originálu
zápisu), jejímž zadavatelem je příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Akce je kryta rozpočtem na rok 2020 prostřednictvím
investičního příspěvku zřizovatele. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku vedené mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Datové a
silové rozvody v objektu Domu s pečovatelskou službou“ (viz příloha originálu
zápisu), jejímž zadavatelem je příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou
b)

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení výběr firem,
kterým bude výzva zaslána:
- WEST ELEKTRO team s.r.o., Kolmá 500, Poříčí, 541 03 Trutnov, IČO 28849124
- Ivan Válek, Železničářská 504, 541 01 Trutnov, IČO: 11108185
- T5 spol. s.r.o., Zámecká 1453, 543 01 Vrchlabí, IČO: 43463304
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jmenuje
c)
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení členy hodnotící
komise, a to Bc. Martinu Motejlkovou, pana Jana Heřmana a Mgr. Petra Týfu,
přičemž otevírání obálek a jejich vyhodnocení proběhne dne 28.5.2020 od 11,00
hodin.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/397/30/2020 bylo přijato.

17. Informace o dotačním programu na nákup kompostérů pro rodinné domy
Starosta informoval radu o návrhu pana Hedvičáka na nákup kompostérů pro rodinné domy s
využitím dotačního titulu, kdy je nutno do konce června podat žádost. Pan Hedvičák navštívil
tajemnici MěÚ a informoval ji o této možnosti, přičemž už v rámci jednání tajemnice vysvětlila
panu Hedvičákovi, že město v minulosti obdrželo dotaci na nákup stroje Weidemann a v rámci
tohoto projektu musí předkládat zprávy o udržitelnosti projektu a sledovat množství
vyprodukovaného bioodpadu. Pokud město rozdá občanům kompostéry (nehledě na fakt, že
většina majitelů RD je již má, pokud chtěli), tak se množství bioodpadu sníží a bude těžké plnit
indikátory zvýšení objemu, ke kterým se město zavázalo v souvislosti s nákupem stroje z dotace.
V loňském roce se na objemu množství bioodpadu podepsalo suché léto a fakt, že sekání
veřejných i soukromých ploch bylo omezeno. Dále tajemnice doplnila, že spíše, než nákupem
kompostérů by se město mělo zabývat změnou odpadového systému, protože současný stav není
optimální. Kontejnerová stání přetékají odpady, do kontejnerů na tříděný odpad je vhazován
směsný odpad, město čelí nájezdům aut z okolních obcí a současný stav je předmětem kritiky
občanů. Byla tedy vedena diskuse nad zásadní změnou odpadového systému s tím, že se rada
shodla na tom, že by se měla obnovit činnost pracovní skupiny, zabývající se odpadovým
hospodářstvím a začít se zabývat zásadní změnou odpadového systému. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
návrh pana Hedvičáka na nákup kompostérů pro rodinné domy s využitím dotačního
titulu s tím, že město tento dotační titul nevyužije s ohledem na nutnost plnění
indikátorů zvýšení objemu produkce bioodpadu v jiném dotačním projektu (nákup
stroje Weidemann).
dává
b)
podnět pracovní skupině, zabývající se odpadovým hospodářstvím, aby obnovila
činnost pracovní skupiny a začala se zabývat zásadní změnou odpadového systému.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/398/30/2020 bylo přijato.

18. Žádost o přeložení elektropřívodu veřejného osvětlení a o zřízení sjezdu k domu čp. 4
Radě města byla předložena žádost o přeložení elektropřívodu veřejného osvětlení a o zřízení
sjezdu k domu čp. 4 v Maršově II. Stavební technik krátce představil, o co se jedná a poté rada
přijala následující usnesení:

12

Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s přeložením elektropřívodu veřejného osvětlení u domu čp. 4 v Maršově II na
náklady žadatele.
b)
se zřízením sjezdu k domu čp. 4 přes pozemek města p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II s
tím, že rada pověřuje Ing. Hůrku, aby na jednání rady předložil návrh příslušného
smluvního vztahu s žadatelem.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/399/30/2020 bylo přijato.
19. Návrh na zařazení území města do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše,
z.s. na období 2021 - 2027
Starosta předložil radě žádost Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. o projednání zařazení území
města do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. na období 2021 - 2027 (viz
příloha zápisu). Starosta informoval, že přes MAS Krkonoše město čerpá některé dotace - VO,
DPS nákup vozidel). Vzhledem k tomu, že o tomto musí rozhodnout zastupitelstvo, rada přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou schválit zařazení území města do území působnosti
Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. na období 2021 - 2027.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/400/30/2020 bylo přijato.
20. Žádost SÚS KHK o umístění velkoplošného dopravního značení na parcely p.p.č.
547/1 a 295/1, obě v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost SÚS KHK o umístění 2 velkoplošných dopravních značení
(3,2 x 3,0 metru), a to na parcely p.p.č. 547/1 (na rohu parku na Pietteho náměstí) a 295/1 (v
Černohorské ulici naproti domu čp. 30), obě v k.ú. Maršov I. Rada se oběma umístěními zabývala
a shodla se na tom, že zásadně nesouhlasí s umístěním velkoplošného značení na rohu parku na
Pietteho náměstí a v Černohorské požaduje předložit návrh přesného umístění, způsobu kotvení
a vizualizaci v prostoru. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost SÚS KHK o umístění 2 velkoplošných dopravních značení (3,2 x 3,0 metru), a to na
parcely p.p.č. 547/1 (na rohu parku na Pietteho náměstí) a 295/1 (v Černohorské ulici naproti
domu čp. 30), obě v k.ú. Maršov I s tím, že rada zásadně nesouhlasí s umístěním velkoplošného
značení na rohu parku na Pietteho náměstí na p.p.č. 527/1 v k.ú. Maršov I a v Černohorské ulici
na p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I požaduje předložit návrh přesného umístění, způsobu kotvení
značení a vizualizaci v prostoru.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/401/30/2020 bylo přijato.
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21. Návrh geodetického oddělení p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely budoucí
směny s vlastníkem čp. 342 v Luční ulici
Radě města byl předložen návrh geodetického oddělení p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
pro účely budoucí směny s vlastníkem čp. 342 v Luční ulici od geodeta (viz příloha originálu
zápisu). Rada se shodla na tom, že požaduje spodní zarovnání směrem k p.p.č. 737 rovně, a
tudíž oddělení části p.p.č. 230/1 o výměře 68 m2. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
geodetického oddělení p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely budoucí směny s
vlastníkem čp. 342 v Luční ulici od geodeta (viz příloha originálu zápisu) ve variantě tak, že
spodní zarovnání směrem k p.p.č. 737 bude probíhat rovně, a tudíž oddělení části p.p.č. 230/1
bude o výměře 68 m2 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/402/30/2020 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 11.5.2020 ve 18,30 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 1.6.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 12.5.2020. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 30. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
11.5.2020.

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

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

14

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 11.05.2020
USNESENÍ č. RM/382/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
tajemnici MěÚ, aby projednala s městským právníkem postup ve věci majetkoprávního
dořešení parkovacího stání na částech pozemků 712/1 (cca 9 m2), 527/1 (cca 73 m2) a 527/3
(cca 1 m2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, kde je umístěno parkovací stání včetně opěrné zídky,
odvodňovacího žlabu a výsadby okrasných keřů, které bylo vybudováno vlastníkem domu
čp. 318 (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/383/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti VESNA Liberec, spol. s r.o. o snížení nájemného v roce 2020 za umístění
reklamního zařízení na parcele p.p.č. 736 v k.ú. Svoboda nad Úpou na polovinu, a to s ohledem
na koronavirovou situaci v ČR s tím, že žádostí vyhoví pouze za předpokladu, že společnost
přistoupí na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě, kterým bude ujednáno úplné nové znění nájemní
smlouvy, kterou připraví město a ve které bude ujednána výpovědní lhůta 6M, každoroční
valorizace nájemného o inflaci, současná výchozí výše nájemného bude bez DPH.
USNESENÍ č. RM/384/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
10 m2 (předzahrádka před Národním domem) na základě zveřejněného Záměru města
č. 09/2020 s paní Věrou Andršovou, IČ 68254482 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že nájem
je sjednán na dobu určitou do 31.10.2020 za nájemné ve výši 500,-Kč bez DPH (605,- Kč včetně
DPH) a v nájemní smlouvě je ujednáno, že předzahrádka nebude užívána v době nočního klidu
od 22:00 do 06:00 hodin.
USNESENÍ č. RM/385/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
provedení výběrového řízení na pacht částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
základě zveřejněného Záměru města č. 08/2020 (díl 1 o výměře 135 m2 a díl 5 o výměře
95 m2), protože o pacht mají zájem dva žadatelé. Rozhodovat bude výše nabídnutého
pachtovného a dále byly stanoveny podmínky výběrového řízení a budoucí pachtovní smlouvy:
- pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu
- minimální výše nabízeného pachtovného musí činit 500 Kč ročně
- podmínka zachování volného přístupu k ostatním částem (dílům) parcely p.p.č. 90/1, které
jsou pronajaty na zahrádky
- účel pachtu - zahrádka
Realizaci výběrového řízení zajistí tajemnice MěÚ tak, aby nabídky byly podány nejpozději do
příštího jednání rady dne 1.6.2020.
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USNESENÍ č. RM/386/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání písemnost z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen "ÚZSVM") č.j. UZSVM/HTU/2538/2020-HTUM ze dne 29.4.2020 ve
věci převodu pozemkové parcely č. 102/1 v k.ú. Maršov I (podrobně viz zápis) s tím, že
doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o bezúplatný převod výše uvedené
pozemkové parcely z důvodu hospodárnosti v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
USNESENÍ č. RM/387/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o jednání s vlastníkem čp. 472 ve věci majetkoprávního vyrovnání v lokalitě kolem
bývalé svíčkárny (podrobně viz zápis) s tím že město předloží vlastní protinávrh v souladu s
urbanistickou studií, a to návrh na směnu části p.p.č. 890 o výměře cca 145 m2 (v majetku
vlastníka čp. 472) za část parcely ve vlastnictví města p.p.č. 104/6 o přibližně stejné výměře,
která bezprostředně navazuje na st.p.č. 108, na které je i čp. 472 (vše zakresleno v
ortofotosnímku v příloze zápisu). Takto provedená směna by umožnila vznik nové komunikace
dle urbanistické studie a směnou by nebyly dotčeny 3 nové stavební parcely a vlastník čp. 472
by získal ucelený pozemek za domem čp. 472, který by byl dostatečným zázemím pro jeho
obyvatele.
USNESENÍ č. RM/388/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k výstavbě RD na p.p.č. 162/1 v k.ú. Maršov I dle projektové
dokumentace pro vydání společného souhlasu s názvem "Rodinný dům Dana",
kterou vypracoval Ing. Karel Peterka, THERMO PLUS - projektový ateliér, Trutnov,
zakázka číslo 025/196/DOS, datum duben 2020.
schvaluje
b)
uzavření Smlouvy o poskytnutí jistoty na náklady spojené s úpravou a opravou
pozemní komunikace na p.p.č. 192/3 a části p.p.č. 583/1 na Novém Světě v
souvislosti s výstavbou nového RD dle usnesení v písm. a) tohoto usnesení s tím, že
výše jistoty byla v tomto případě stanovena ve výši 1% z rozpočtu stavby
(tj. 29.700 Kč).
USNESENÍ č. RM/389/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu technického řešení kabelového vedení rekonstruovaného veřejného osvětlení v části
ulice Maršovská, kdy u posledních 4 osvětlovacích bodů v Maršovské ulici (nahoru směrem k
bývalému statku) budou vyměněna pouze svítidla a nové kabelové vedení bude provedeno
vrchem, a to s ohledem na to, že v dané části je kompletně zrekonstruovaná komunikace z roku
2013 po povodních a je stále ve velmi pěkném stavu a bylo by škoda ji rozkopat kvůli pokládce
kabelového vedení kvůli 4 lampám.
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USNESENÍ č. RM/390/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vydání závazného stanoviska (souhlasu) k projektové
dokumentaci pro územní řízení s názvem "Domy na Zlatém hamru p.č. 410, 415/1, 368/1, 368/3
k.ú. Maršov I, kterou zpracovala stavební a projekční firma PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Turnov, číslo zakázky 19048, datum 10.2019.
USNESENÍ č. RM/391/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města vyhovět žádosti společnosti GROMAR s.r.o. na přejmenování části ulice
Černohorská v lokalitě výstavby 17 nových domů v rámci akce "Domy na Zlatém Hamru",
které budou umístěny po obou stranách nové komunikace a doporučuje pojmenovat novou ulici
názvem „Na Zlatém hamru“.
USNESENÍ č. RM/392/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
finanční spoluúčast města ve výši 8.836 Kč na obnově a rekonstrukci zapomenutého
rozcestníku nedaleko Rýchorské boudy s tím, že akce bude financována z rozpočtu města na
kulturu, protože některé kulturní akce se nekonaly (pálení čarodějnic) a obnova rozcestníku s
kulturou nepochybně souvisí (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/393/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stížnost 11 obyvatel č.j. SVO/1438/2020 doručená městu dne 29.4.2020 na chov
nekastrovaného kozla na pozemku p.p.č. 67/1 u čp. 463 ve Staré aleji s tím, že město podalo
dne 6.5.2020 podnět České plemenářské inspekci (dále jen "ČPI") k prošetření ve věci
podezření na chov zvířat v neregistrovaném hospodářství a v naprosto nevhodných
podmínkách, který vzešel z podané stížnosti obyvatel v zastavěném území obce Svoboda nad
Úpou (okres Trutnov), který byl ČPI zaslán. Chov kozla a kozy je u domu čp. 463 ve Staré aleji,
který je umístěn uprostřed zastavěné části města mezi ostatními rodinnými domy a chov
obtěžuje okolní obyvatele neuvěřitelným zápachem a rovněž podmínky chovu jsou z hlediska
vhodnosti podmínek dle názoru města zcela nevyhovující. Tímto tedy město požádalo o
prošetření Českou plemenářskou inspekci ve spolupráci s příslušnou veterinární správou a radě
bude předložen výsledek šetření České plemenářské inspekce ve spolupráci s příslušnou
veterinární správou.
USNESENÍ č. RM/394/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu (Rudolfovy slavnosti 2020) na hudební vystoupení
kapely The Beatles revival Kladno a Karla Kahovce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že k
podpisu smlouvy dojde později, až se vyjasní současná situace s koronavirem.
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USNESENÍ č. RM/395/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov znovuotevření provozu mateřské školky od 25.5.2020.
USNESENÍ č. RM/396/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov o schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Šablony III - ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou".
USNESENÍ č. RM/397/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku vedené mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Datové a
silové rozvody v objektu Domu s pečovatelskou službou“ (viz příloha originálu
zápisu), jejímž zadavatelem je příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou
b)

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení výběr firem,
kterým bude výzva zaslána:
- WEST ELEKTRO team s.r.o., Kolmá 500, Poříčí, 541 03 Trutnov, IČO 28849124
- Ivan Válek, Železničářská 504, 541 01 Trutnov, IČO: 11108185
- T5 spol. s.r.o., Zámecká 1453, 543 01 Vrchlabí, IČO: 43463304

jmenuje
c)
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení členy hodnotící
komise, a to Bc. Martinu Motejlkovou, pana Jana Heřmana a Mgr. Petra Týfu,
přičemž otevírání obálek a jejich vyhodnocení proběhne dne 28.5.2020 od 11,00
hodin.
USNESENÍ č. RM/398/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
návrh pana Hedvičáka na nákup kompostérů pro rodinné domy s využitím dotačního
titulu s tím, že město tento dotační titul nevyužije s ohledem na nutnost plnění
indikátorů zvýšení objemu produkce bioodpadu v jiném dotačním projektu (nákup
stroje Weidemann).
dává
b)
podnět pracovní skupině, zabývající se odpadovým hospodářstvím, aby obnovila
činnost pracovní skupiny a začala se zabývat zásadní změnou odpadového systému.
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USNESENÍ č. RM/399/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s přeložením elektropřívodu veřejného osvětlení u domu čp. 4 v Maršově II na
náklady žadatele.
b)

se zřízením sjezdu k domu čp. 4 přes pozemek města p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II s
tím, že rada pověřuje Ing. Hůrku, aby na jednání rady předložil návrh příslušného
smluvního vztahu s žadatelem.

USNESENÍ č. RM/400/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou schválit zařazení území města do území působnosti
Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. na období 2021 - 2027.
USNESENÍ č. RM/401/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost SÚS KHK o umístění 2 velkoplošných dopravních značení (3,2 x 3,0 metru), a to na
parcely p.p.č. 547/1 (na rohu parku na Pietteho náměstí) a 295/1 (v Černohorské ulici naproti
domu čp. 30), obě v k.ú. Maršov I s tím, že rada zásadně nesouhlasí s umístěním velkoplošného
značení na rohu parku na Pietteho náměstí na p.p.č. 527/1 v k.ú. Maršov I a v Černohorské ulici
na p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I požaduje předložit návrh přesného umístění, způsobu kotvení
značení a vizualizaci v prostoru.
USNESENÍ č. RM/402/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
geodetického oddělení p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely budoucí směny s
vlastníkem čp. 342 v Luční ulici od geodeta (viz příloha originálu zápisu) ve variantě tak, že
spodní zarovnání směrem k p.p.č. 737 bude probíhat rovně, a tudíž oddělení části p.p.č. 230/1
bude o výměře 68 m2 (viz příloha originálu zápisu).
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