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Sp. značka: SVO/1624/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 31. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.06.2020
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.

Návštěva projektového managera SOVK - informace o projektu "Destinačka"

2.

Nabídky na pacht dvou částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou - výběrové
řízení

3.

Upřesněný návrh na umístění 3 velkoplošných dopravních značení po městě

4.

Žádost o souhlas a stanovení podmínek pro přiložení HDPE mikrotrubiček v rámci
plánované rekonstrukce VO v roce 2020

5.

Protokol hodnotící komise v rámci poptávkového řízení PO Dům s pečovatelskou
službou s názvem "LAN síť a rozvody sítě v kancelářích objektu DPS"

6.

Přidělení uvolněného bytu v DPS a žádost o souhlas se zavedením pečovatelské
služby

7.

Návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku s názvem "Nákup vozidel
pro pečovatelskou službu"

8.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor restaurace
(zapracování usnesení rady o prominutí nájemného po dobu nouzového stavu)

9.

Projednání protokolů v rámci revize pozemků v k.ú. Maršov II

10.

Změna protihlukové vyhlášky na podnět odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR

11.

Návrh programu 13. veřejného zasedání ZM dne 15.6.2020

12.

Návrh smlouvy o dílo na opravu komunikace v Horské ulici

13.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 416/4 v k.ú. Maršov II

14.

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

1

15.

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok 2019

16.

Žádost o souhlas se záměrem na sjezd a parkování na p.p.č. 102/3 a 552 v k.ú. Maršov
I pro pozemek p.p.č. 101/8

17.

Žádost o stanovisko města ke stavbě - úprava vjezdu na pozemek p.p.č. 59, 119/8 a
119/9 v k.ú. Maršov II

1. Návštěva projektového managera SOVK - informace o projektu "Destinačka"
V rámci tohoto bodu byl hostem jednání pan Jakub Rus, projektový manažer SOVK Východní
Krkonoše, kterému předal slovo starosta.
Pan Rus informoval radu o nové aktivitě dobrovolného svazku obcí, a to o založení organizace
destinačního managementu pro region Východních Krkonoš. Nejprve krátce představil činnost
samotného SOVK Východní Krkonoše, kdy zajišťuje koordinaci a administraci projektů v rámci
regionu Východní Krkonoše (přípravu a realizaci dotací, na které města a obce samy nedosáhnou),
organizaci veřejných zakázek (např. energie pro město Trutnov), platformu pro setkávání a sdílení
zkušeností z obce, podporu cestovního ruchu (setkání informačních center, Rýbrcoul aj.), činnost
GDPR pověřence pro všechny obce a další aktivity.
Dále pan Rus informoval radu o připravovaném projektu organizace destinačního managementu
pro region Východních Krkonoš, který se bude jmenovat „Krajina pod Sněžkou“. Bude se jednat
o softwarovou aplikaci komunikace s turisty a běžnými občany s cílem zajistit udržitelný cestovní
ruch a efektivní marketing. Bude důležité přesvědčit obce a soukromé subjekty o výhodách
destinačního managementu, kdy cílem bude vytvoření karty hosta s vazbou na místní poplatek z
pobytu. Jedná se o nový software, který bude poskytován ubytovatelům a skládá se ze 3 částí:
1) První část bude nabízet pomoc s evidencí poplatku (celá evidence lze zapracovat do
elektronické podoby, kdy při příjezdu hosta ubytovatel zapíše vše do systému a automaticky se
vytvoří hlášení pro cizineckou policii včetně odeslání, zároveň se odešle hlášení na obecní úřad
kvůli poplatku z pobytu, zároveň systém bude umět zaslat hostovi tzv. pre-checking se všemi
potřebnými informacemi pro jeho příjezd.
2) Druhou částí bude karta hosta, kdy každý host, který se zaeviduje do systému dostane kartu
hostu (bude na principu karty s QR kódem), díky které může získat spoustu služeb a slev. Do
karty hosta se budou moci zapojit nejen poskytovatelé různých atrakcí a atraktivních služeb, ale i
restaurace, kavárny apod. Na kartu hosta bude navázána i karta občana, kterému bude rovněž
umožněno čerpat různé výhody.
3) Třetí součástí systému bude e-shop, který umožní návštěvníkům si svou dovolenou naplánovat
dopředu a zakoupit si již dopředu různé vstupenky, tickety, zabukovat si termíny apod. a zajistit
si z pohodlí domova efektivní tvorbu individuálního balíčku pro svou dovolenou.
Celý software bude pravděpodobně (ještě není vysoutěženo) od rakouské firmy Feratel, která je
známá v krkonošských podmínkách pod názvem Sitour a která poskytuje obdobné služby ve
většině rakouských střediscích, takže s tím má bohaté zkušenosti. Jedná se o odzkoušený software
od zkušeného poskytovatele. Například Město Pec pod Sněžkou nyní již opouští svůj individuální
projekt Karty hosta s tím, že bude připraveno se zapojit do tohoto nového společného projektu.
Místostarosta p. Helmut Ruse se dotázal, jaká jsou očekávání pro obce? Pan Rus odpověděl, že
zejména efektivní výběr poplatku s cílem nárůstu poplatků ale také zajištění marketingových
služeb pro obce.
Tajemnice se dále dotázala, jaký druh právního subjektu bude „destinačka“. Pan Rus reagoval, že
se bude jednat o zapsaný spolek, kdy zakládajícími členy budou všechny obce svazku Východní
Krkonoše a soukromé subjekty (bude se jednat o platformu mezi veřejným a soukromým
sektorem). Spolek je v současné době navržen tak, aby v radě spolku měly většinu obce, výbor
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bude složen z 5 členů, kdy 3 členové budou zástupci obci s dvouletým mandátem a budou se vždy
po 2 letech střídat a další 2 budou ze soukromého sektoru.
Dále se tajemnice dotázala na soukromý sektor, kdo bude součástí spolku. Pan Rus odpověděl, že
stálé místo by měla mít společnost Skiresort, která by se na financování spolku měla podílet
prostřednictvím zvýšené platby do celého systému, a zároveň by měla nabízet celou řadu svých
služeb za zvýhodněných podmínek. Rozsah dalších soukromých subjektů je prozatím předmětem
jednání, které je teprve v začátcích.
Dále se tajemnice dotázala na financování ze strany obcí. Podle sdělení p. Ruse by obce přispívaly
z výnosu z místního poplatku z pobytu, kdy z každého evidovaného pobytu by odváděly do spolku
5 - 10 korun, to vše se ale bude ještě řešit společně se starosty s cílem zajistit financování pro
nově vznikající spolek.
Tajemnice podotkla, že obce nemají legislativní nástroj, jak donutit ubytovatele se do projektu
zapojit, takže v první fázi by mohlo být ohroženo financování spolku, někteří budou vyčkávat a
sledovat, jak dalece je výhodné se do systému zapojit. Pan Rus reagoval, že to je právě to důležité,
aby ubytovatelé pochopili, že zapojení do systému je pro ně a jejich hosty výhodné, protože nabízí
spoustu výhod. Dle jeho názoru si hosté začnou přednostně vybírat zaregistrované ubytovací
kapacity právě proto, že zde obdrží kartu hosta, která jim umožní čerpat velmi výhodné služby a
slevy. Celý projekt je úplně v začátcích, zastupitelstva by jej měla schvalovat až na zářijových
zastupitelstvech.
Svazek nabízí také možnost ve spolupráci s tajemníky komplexní správu poplatku z pobytu, což
bude předmětem připravovaného setkání s tajemníky obecních úřadů.
Dále pan Rus doplnil, že v každé obci se bude konat veřejné projednávání ohledně celého
projektu. Důležitým faktorem pro soukromý sektor je také to, že bude zajištěn ze strany nově
vznikajícího spolku destinační marketing, což představuje velkou výhodu pro soukromý sektor,
který nemusí inzerovat individuálně, ale bude mít zajištěno v rámci marketingových služeb spolku
při zapojení do systému. Spolek bude oslovovat i další soukromé subjekty, spolek není založen
jen pro Skiresort, ale je třeba do projektu zapojit další (jednání probíhají - Stachelberg, Stezka
korunami stromů, lanovka na Sněžku, ale i třeba zoo ve Dvoře Králové atd.) s cílem umožnit
hostům prožít v Krkonoších aktivní dovolenou na základě cílené reklamy. Hlavním potenciálem
Svobody nad Úpou je fakt, že není přímo frekventovaným centrem Východních Krkonoš jako
třeba Pec či Janské Lázně, a je možné cílit reklamu na prožití klidné dovolené s krátkou
dojezdovou vzdálenosti do oněch center, kdy Svoboda poskytuje rovněž spoustu atraktivních míst
(farmapark, Medvědí jeskyně, procházky v přírodě, blízkost Rýchor, ale třeba i restaurace atd.) a
ještě k tomu odpočinek v klidné části Krkonoš. V rámci marketingu lze zpropagovat jakékoliv
místo tak, aby se ze Svobody nestala Pec, kde v turisticky atraktivních termínech není k hnutí.
Další dotaz ji nebyl položen, takže starosta poděkoval panu Rusovi za prezentaci a navrhl
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o připravovaném projektu organizace destinačního managementu pro region
Východních Krkonoš, který se bude jmenovat „Krajina pod Sněžkou“ (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/403/31/2020 bylo přijato.
2. Nabídky na pacht dvou částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou - výběrové
řízení
V rámci výběrového řízení na pacht dvou částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
celkové výměře 230 m2) byla doručena ve lhůtě městu pouze jedna nabídka, a to od pana
, č.j. SVO1790/2020 (viz příloha originálu zápisu), který nabídl městu roční pachtovné ve
výši 1.071 Kč za obě části. Provedení výběrového řízení na pacht částí parcely p.p.č. 90/1 v k.ú.
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Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 08/2020 (díl 1 o výměře 135 m2 a
díl 5 o výměře 95 m2) schválila rada na minulém jednání rady, protože o pacht projevili zájem
dva žadatelé.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě provedeného 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) uzavření pachtovní smlouvy s panem
dle nabídky č.j. SVO1790/2020
doručené dne 29.5.2020 za účelem pachtu - zahrádka, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, za pachtovné ve výši 1.071 Kč ročně, s podmínkou zachování volného
přístupu k ostatním částem (dílům) parcely p.p.č. 90/1, které jsou pronajaty na zahrádky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/404/31/2020 bylo přijato.
3. Upřesněný návrh na umístění 3 velkoplošných dopravních značení po městě
Na základě usnesení z minulého jednání rady (RM/401/30/2020 ze dne 11.5.2020) byl radě
předložen podkladový materiál (viz příloha originálu zápisu). Součástí je písemnost MěÚ Trutnov
č.j. MUTN 106739/2019 z 18.12.2019 o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích včetně 7 ověřených situací a dále 3 vizualizace umístění 3 dopravních značení po
obci. Rada se podkladovým materiálem zabývala a společně se shodla na tom, že velkoplošná
dopravní značení o navrhovaných rozměrech (naproti cukrárně v Tyršově ulici před provozem
GRAS 4,8 m x 3 m, Černohorská ulice vedle potoka 3,8 m x 4m, na rohu Rýchorky před Pietteho
parkem 3,2 m x 3m) nedávají smysl v našem malém městě. Taková velká plošná dopravní značení
se používají na dálnicích, rychlostních silnících, silnicích I. třídy, a ne v malých městech naší
velikosti, a proto rada nesouhlasí s jejich instalací na pozemcích města. Co se týká dopravního
značení na rohu Rýchorky, tak zde s umístěním nesouhlasí vůbec a nabízí případné umístění
podstatně menšího dopravního značení na pozemcích podél silnice u bývalé školky v Maršově I,
případně na sloupu VO. Dále v Černohorské ulici nabízí umístění podstatně menšího značení na
některém sloupu VO tak, aby značení nezasahovalo do vybudované stezky směrem na Duncan.
Rada dále konstatovala, že v době GPS technologií, kdy většina z řidičů a návštěvníků hor využívá
navigaci jsou takováto velkoplošná dopravní značení nesmyslná.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s umístěním 3 velkoplošných dopravních značení o navrhovaných rozměrech (naproti cukrárně v
Tyršově ulici před provozem GRAS 4,8 m x 3 m, Černohorská ulice vedle potoka 3,8 m x 4m, na
rohu Rýchorky před Pietteho parkem 3,2 m x 3m), protože nedávají smysl v našem malém městě,
požaduje výrazně menší rozměry. Dle názoru rady takováto velká plošná dopravní značení se
používají na dálnicích, rychlostních silnících, silnicích I. třídy, a ne v malých městech naší
velikosti a v době GPS technologií, kdy většina z řidičů a návštěvníků hor využívá navigaci, jsou
takováto velkoplošná dopravní značení nesmyslná. Co se týká dopravního značení na rohu
Rýchorky, tak zde s umístěním nesouhlasí vůbec a nabízí případné umístění podstatně menšího
dopravního značení na pozemcích podél silnice u bývalé školky v Maršově I, případně na sloupu
VO. Dále v Černohorské ulici nabízí umístění podstatně menšího značení na některém sloupu VO
tak, aby značení nezasahovalo do vybudované stezky směrem na Duncan.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/405/31/2020 bylo přijato.
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4. Žádost o souhlas a stanovení podmínek pro přiložení HDPE mikrotrubiček v rámci
plánované rekonstrukce VO v roce 2020
Radě města byla předložena žádost o souhlas a stanovení podmínek pro přiložení HDPE
mikrotrubiček v rámci plánované rekonstrukce VO v roce 2020. Rada města se žádostí zabývala
a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o souhlas a stanovení podmínek pro přiložení HDPE mikrotrubiček v rámci plánované
rekonstrukce VO v roce 2020, protože město na danou akci využívá dotační titul a požadované
nebylo předmětem projektové dokumentace a případná realizace by mohla být předmětem krácení
dotace. Dalším důvodem pro odmítnutí žádosti je skutečnost, že město si nemůže dovolit
upřednostnit pouze jednoho uchazeče, resp. žadatele a muselo by v případě zájmu oslovit v rámci
výběrového řízení i další subjekty, které by o toto projevily zájem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/406/31/2020 bylo přijato.
5. Protokol hodnotící komise v rámci poptávkového řízení PO Dům s pečovatelskou
službou s názvem "LAN síť a rozvody sítě v kancelářích objektu DPS"
Radě města byl předložen Protokol hodnotící komise v rámci poptávkového řízení PO Dům s
pečovatelskou službou s názvem "LAN síť a rozvody sítě v kancelářích objektu DPS" a návrh
Smlouvy o dílo od vítězného uchazeče (viz přílohy originálu zápisu). Hodnotící komise
vyhodnotila přijaté nabídky takto:
Pořadí nabídek:
1. T5 spol. s.r.o., IČ: 43463304, nabídnutá cena: 175.384,-Kč bez DPH (212.214,-Kč včetně
DPH)
2. Ivan Válek, IČ: 11108185, nabídnutá cena: 194.120,- Kč bez DPH (234.885,- Kč včetně DPH)
K návrhu Smlouvy o dílo neměla rada připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení PO Dům s pečovatelskou službou s názvem "LAN síť a rozvody sítě
v kancelářích objektu DPS" výběr dodavatele, a to společnost T5 spol. s.r.o., IČ: 43463304, se
sídlem Zámecká 1453, 543 01 Vrchlabí, která nabídla cenu ve výši 175.384,-Kč bez DPH
(212.214,-Kč včetně DPH) a předloženou Smlouvu o dílo (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje
ředitelku DPS podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/407/31/2020 bylo přijato.
6. Přidělení uvolněného bytu v DPS a žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 44 v Domě s
pečovatelskou službou společně s návrhem sociální pracovnice na přidělení tohoto bytu. Radě
města byla dále předložena žádost o zavedení pečovatelské služby (viz příloha originálu zápisu).
Tajemnice stručně představila žadatelku, která má trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou. K žádnému
z návrhů neměla rada připomínky, a proto bylo hlasování o návrzích usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 44 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou paní
. V případě nepřijetí bytu paní
rada stanovuje přidělit
tento byt dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
b)
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
,
trvale bytem Kostelní 526, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/408/31/2020 bylo přijato.
7. Návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku s názvem "Nákup vozidel
pro pečovatelskou službu"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku s názvem
"Nákup vozidel pro pečovatelskou službu" včetně kompletní zadávací dokumentace. Zároveň s
tímto byla radě předložena aktuální informace o tom, že schválený administrátor zadávacího
řízení pan Jan Tomek byl náhle hospitalizován a je v pracovní neschopnosti. Veškeré
rozpracované záležitosti od něj převzala dcera, paní Štěpánka Stráská, IČ 01124650, Údolní
552/31, 602 00 Brno, která se rovněž zabývá zadávacími řízeními a předkládá radě návrh na řešení
této mimořádné situace v podobě cenové nabídky, která je naprosto totožná s nabídkou pana
Tomka (24.200 Kč včetně DPH). Rada s návrhem souhlasila, takže se dále zabývala předloženými
dokumenty zadávacího řízení, kterými jsou:
- Určení předpokládané hodnoty zakázky - výpočet od ředitelky DPS včetně předběžných
cenových nabídek
- Výzva k podání nabídek - Zadávací dokumentace
- Příloha 1 - Obsah nabídky
- Příloha 2 - Krycí list nabídky - část 1 a Krycí list nabídky - část 2
- Příloha 3 - Čestné prohlášení
- Příloha 4 - Závazný vzor kupní smlouvy na část 1 a Závazný vzor kupní smlouvy na část 2
- Příloha 5 - Technické podmínky automobilu - příloha č. 1 Kupní smlouvy na část 1 a Technické
podmínky automobilu - příloha č. 1 Kupní smlouvy na část 2
Rada neměla k návrhu zadávací dokumentace připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících
usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení č. RM/372/29/2020 z 20.4.2020, kterým byl schválen administrátor
VZMR na dodávku s názvem "Nákup vozidel pro pečovatelskou službu" Ing. Jan
Tom, Zahradní 30, 542 24 Malé Svatoňovice

schvaluje
b)
nabídku na administraci zadávacího řízení VZMR na dodávku s názvem "Nákup
vozidel pro pečovatelskou službu", a to od paní Štěpánky Stráské, IČ 01124650,
Údolní 552/31, 602 00 Brno (dcera Ing. Jana Tomka, která převzala rozpracovaná
zadávací řízení vzhledem k hospitalizaci otce) v podobě cenové nabídky, která je
naprosto totožná s nabídkou pana Tomka (24.200 Kč včetně DPH).
c)

návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku s názvem "Nákup vozidel
pro pečovatelskou službu" pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou
službou včetně kompletní zadávací dokumentace (vše viz přílohy originálu zápisu):
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d)

- Určení předpokládané hodnoty zakázky - výpočet od ředitelky DPS včetně
předběžných cenových nabídek
- Výzva k podání nabídek - Zadávací dokumentace
- Příloha 1 - Obsah nabídky
- Příloha 2 - Krycí list nabídky - část 1 a Krycí list nabídky - část 2
- Příloha 3 - Čestné prohlášení
- Příloha 4 - Závazný vzor kupní smlouvy na část 1 a Závazný vzor kupní smlouvy
na část 2
- Příloha 5 - Technické podmínky automobilu - příloha č. 1 Kupní smlouvy na část 1
a Technické podmínky automobilu - příloha č. 1 Kupní smlouvy na část 2
výběr 3 dodavatelů, kterým bude zadávací dokumentace dle bodu c) tohoto usnesení
zaslána, a to:
1) Auto RN, s.r.o., se sídlem Za Cihelnou 533, 541 01 Trutnov, IČ: 27489582
2) Olfin Car s.r.o., se sídlem Královédvorská 517, 541 01 Trutnov, IČ: 60913312
3) BOS auto s.r.o., se sídlem Na Besedě 147, 541 01 Trutnov, IČ: 26000563

jmenuje
e)
členy hodnotící komise v rámci VZMR na dodávku s názvem "Nákup vozidel pro
pečovatelskou službu", která provede i otevírání obálek, a to Mgr. Petra Týfu, Bc.
Martinu Motejlkovou a Tomáše Hovarda, náhradníka Ing. Jaroslava Chmelaře. První
jednání komise proběhne dne 16.6.2020 od 14,00 hodin v kanceláři starosty na
radnici.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/409/31/2020 bylo přijato.
8. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor restaurace
(zapracování usnesení rady o prominutí nájemného po dobu nouzového stavu)
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor
restaurace s paní Kaňkovou, a to s ohledem na zapracování usnesení rady o prominutí nájemného
po dobu nouzového stavu (viz příloha originálu zápisu). Vzhledem k tomu, že nouzový stav byl
ukončen dnem 17.5.2020 bylo zpracováno znění tohoto dodatku včetně výpočtu prominutého
nájemného a záloh na energie. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor restaurace (zapracování
usnesení rady o prominutí nájemného po dobu nouzového stavu, viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/410/31/2020 bylo přijato.
9. Projednání protokolů v rámci revize pozemků v k.ú. Maršov II
V rámci revize pozemků v k.ú. Maršov II bylo Radě města předloženo 46 protokolů s
navrhovanými změnami nebo nesoulady, které je nutno projednat a případně řešit. Jednotlivé
protokoly byly zpracovány tajemnicí MěÚ do tabulky (2 listy A3) včetně pozemkových mapek
(vše viz příloha originálu zápisu). Rada všechny protokoly prošla, a do tabulky byly poznačeny
poznámky, nesouhlasy a stanoviska města k navrhovaným změnám.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
v rámci revize pozemků 46 protokolů s navrhovanými změnami nebo nesoulady v k.ú. Maršov II
ze strany Katastrálního úřadu, které byly zpracovány do tabulky (2 listy A3) včetně pozemkových
mapek (vše viz příloha originálu zápisu). Rada všechny protokoly prošla, a do tabulky byly
poznačeny poznámky, nesouhlasy a záležitosti k dořešení s tím, že pověřuje starostu, aby
protokoly podepsal a předal zpět Katastrálnímu úřadu v Trutnově s tím, že město zahájí kroky k
řešení některých nesouladů (zejména protokoly č. 49, 133, 140, 184, 188, 215, 216 a 230).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/411/31/2020 bylo přijato.
10. Změna protihlukové vyhlášky na podnět odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o
zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, kdy Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly Hradec Králové vypracoval v prosinci roku 2015 právní rozbor (příloha
č.1) k této vyhlášce. Z rozboru vyplývá, že není OZV v některých aspektech v souladu s Ústavou
a dalšími platnými normami a zákony.
1. Podle vyjádření odboru není OZV v souladu s obecným principem proporcionality, neboť
nereguluje určité chování zásadně vztažené vyhláškou na vymezená místa, případně doby, s
přihlédnutím k povaze chování a jeho způsobilosti významnou měrou narušit veřejný pořádek v
obci. Viz OZV, Čl. 2, Vymezení nočního klidu, ods.1, body a) a b).
2. Rozpor s § 35 odst. 2 zákona o obcích – diskriminační ustanovení těch pořadatelů akcí, které
se konají na jiných veřejných prostranstvích než místních komunikacích – nikdy podle OZV
nebudou moci spadat do kategorie „povolené akce“.
3. Omezení hlučných činností – podle ÚS nemohou obce paušálně zakázat používání hlučných
zařízení, tzn. zakázat jejich používání po delší čas (např. celý den či dokonce více po sobě
jdoucích dní nebo celý víkend. Mohou však používání těchto zařízení přiměřeně omezit.
4. Cílem regulace je ochrana veřejného zdraví – hluk by musel být z dlouhodobé činnosti,
produkující zvýšenou hlukovou zátěž, škodlivou pro veřejné zdraví. Neměl by se týkat hluku
jednorázového, méně intenzivního, i když by narušil veřejný pořádek a soužití v obci.
5. Odbor kontroly nabídl městu právní podporu a na základě toho je připraveno nové znění
vyhlášky. V návrhu došlo k oddělení regulace hluku a nočního klidu do dvou samostatných
vyhlášek (přílohy).
Starosta sdělil, že v průběhu cca pěti let účinnosti této vyhlášky nebylo potřeba nikomu udělovat
žádné sankce za porušení této vyhlášky, ale občané města ji vnímají a většina z nich pravidla
dodržuje. O této OZV vědí i místní podnikatelé a firmy a město má možnost na jejím základě v
určité míře „vymáhat“ dodržování klidu o svátcích a v neděli (např. výroba palivového dřeva v
areálu KRPA). Nicméně MV ČR město po celou dobu neustále tlačí ke změně OZV z důvodů
popsaných v rozboru a samo připravilo návrh znění v souladu s platnou legislativou a judikáty.
Místo jedné OZV by se jednalo o 2 OZV (OZV o regulaci hlučných činností a OZV o nočním
klidu). Pokud by město i nadále nepřistoupilo na nápravu OZV, hrozilo by, že MV ČR podá
podnět ústavnímu soudu na zrušení stávající OZV č. 2/2015. Město by se tedy mělo zabývat z
výše uvedených důvodů vydáním nových vyhlášek ve znění dle návrhu MV ČR s tím, že město
doplní údaje o výjimkách z těchto OZV (čarodějnice, Rudolfovy slavnosti,…), což by mělo být
předmětem jednání rady a zastupitelstva.
Předmětem jednání rady tedy bylo stanovení výjimečných případů, kdy nemusí být dodržován
noční klid a dále formulace výjimky pro regulaci hlučných činností. Rada se shodla na těchto
formulacích s tím, že starosta ještě prověří u odboru kontroly a dozoru MV ČR správnost
navrhovaných formulací, poté předá znovu k projednání radě a návrh nových vyhlášek bude
předložen na zářijové zastupitelstvo. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podkladový materiál ohledně Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku, kterou dlouhodobě rozporuje odbor kontroly a dozoru MV ČR
(podrobně viz zápis) s tím, že je navrhováno zrušení této vyhlášky a vydání dvou nových v
souladu s platnou legislativou (OZV o regulaci hlučných činností a OZV o nočním klidu). Rada
doplnila některá ustanovení v návrhu nových vyhlášek s tím, že starosta ještě prověří u odboru
kontroly a dozoru MV ČR správnost navrhovaných formulací, poté předá znovu k projednání radě
a návrh nových vyhlášek bude předložen na zářijové zastupitelstvo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/412/31/2020 bylo přijato.
11. Návrh programu 13. veřejného zasedání ZM dne 15.6.2020
Radě města byl předložen návrh programu 13. veřejného zasedání ZM dne 15.6.2020, které se
nakonec bude konat v zasedací místnosti radnice ve druhém patře. Podle informací MV ČR se na
jednání zastupitelstva vztahují už pouze následující specifické povinnosti dané mimořádným
opatřením Min. zdravotnictví:
- účast osob s ochranou dýchacích cest ("rouškou")
- dodržování rozestupů 1,5 - 2m, pouze je-li to možné
- zajištění dezinfekce prostor.
S ohledem na to, že rozestupy již nejsou povinně nařízeny, pouze jsou doporučeny, rada se shodla
na tom, že s ohledem na bezpečné prostředí v celé Svobodě nad Úpou se jednání zastupitelstva
bude konat opět na radnici. Předmětem jednání bude nakonec 20 bodů, mnohé z nich byly
odloženy na březnovém zastupitelstvu, změna protihlukové vyhlášky bude přesunuta až na
zářijové jednání zastupitelstva.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 13. veřejného zasedání ZM dne 15.6.2020, které se bude konat v zasedací místnosti
radnice ve druhém patře od 18 hodin (bude zajištěna dezinfekce a účast osob se připouští pouze s
ochranou dýchacích cest - rouškou). Předmětem jednání bude nakonec 20 bodů, mnohé z nich
byly odloženy na březnovém zastupitelstvu, změna protihlukové vyhlášky bude přesunuta až na
zářijové jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/413/31/2020 bylo přijato.
12. Návrh smlouvy o dílo na opravu komunikace v Horské ulici
Radě města byl předložen návrh smlouvy o dílo na opravu komunikace v Horské ulici se
zhotovitelem Vlasta Valkounová, IČ 15631397, se sídlem Michnova 8045, 541 01 Trutnov (viz
příloha originálu zápisu). Jedná se o opravu komunikace v součinnosti se společností VAK
Trutnov, která provádí rekonstrukci vodovodního řadu v ul. Horská prostřednictvím firmy Vlasta
Valkounová. Jedná se o spoluúčast města na opravě povrchu po rekonstrukci, kdy z celkových
390 m2 zaplatí 136,5 m2 VAK a 253,5 m2 město. Cena za opravu komunikace bude činit
110.019 Kč bez DPH a jedná se o stejnou cenu za 1 m2, kterou bude platit i společnost VAK.
Zhotovitele vysoutěžila společnost VAK. Je jen těžko myslitelné, že by část komunikace
opravovala jedna firma a druhou část jiná firma, a proto rada ve vztahu ke Směrnici pro zadávání
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VZMR č.j. SVO/3338/2016 ze dne 10.11.2016 využila ustanovení Čl. 1 odst. 6 písm. g), kdy se
tato směrnice netýká veřejných zakázek v těchto případech:
- písm. g) další situace, pokud o nich tak rozhodnou orgány města.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na opravu komunikace v Horské ulici se zhotovitelem Vlasta Valkounová, IČ
15631397, se sídlem Michnova 8045, 541 01 Trutnov (viz příloha originálu zápisu) za cenu ve
výši 110.019 Kč bez DPH. Jedná se o opravu komunikace v součinnosti se společností VAK
Trutnov, která provádí rekonstrukci vodovodního řadu v ul. Horská prostřednictvím firmy Vlasta
Valkounová. Jedná se o spoluúčast města na opravě povrchu po rekonstrukci, kdy z celkových
390 m2 zaplatí 136,5 m2 VAK a 253,5 m2 město (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/414/31/2020 bylo přijato.
13. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 419/4 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely p.p.č. 419/4 v k.ú. Maršov II o
výměře cca 80 m2 za účelem parkování pro 2 automobily. Na prosincovém zastupitelstvu byla
projednávána žádost o prodej této části, které nebylo vyhověno s tím, že v blízkosti je přístupová
cesta na louky, jedná se o vhodný prostor pro odkládání sněhu v zimě a otáčení vozidel, případně
o vhodnou manipulační plochu pro případné budoucí využití. Rada se žádostí o pronájem
zabývala a konstatovala, že pouhý pronájem části parcely by byl za určitých podmínek možný
(odhrnování sněhu z této části nebude prováděno na přilehlou místní komunikaci ani na
přístupovou cestu k loukám, výpovědní doba 3M bez udání důvodu), protože stejně na části této
parcely žadatelé parkují a město za to aspoň obdrží nájemné. Bylo tedy hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 419/4, druh pozemku ostatní plocha ze způsobem
využití ostatní komunikace) v k.ú. Maršov II o výměře cca 80 m2.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/415/31/2020 bylo přijato.
14. Smlouva o právu k provedení stavby a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva
služebnosti inženýrské sítě – telekomunikační vedení pro napojení rozvaděče SVNU50
Radě města byl předložen návrh Smlouvy provést stavbu, která se týká stavby "Komunikační
vedení a zařízení - SVNU50_optický kabel", mimo jiné i na pozemcích města p.p.č. 10/5, 632,
636, vše v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu). Na minulých dvou jednáních rady byla
schválena nejprve samotná pokládka telekomunikačního vedení pro napojení rozvaděče
SVNU50, do kterého budou přepojeny stávající metalické kabely z rušeného rozvaděče a dále zde
bude proveden výkop v zeleném pásu, protlakem místní komunikace k místu napojení na stávající
optické trubky na p.č. 10/5, přičemž do výkopu budou položeny dvě HDPE trubky s optickou
infrastrukturou (viz usnesení č. RM/364/28/2020), na dalším jednání rady pak bylo schváleno
znění Smlouvy o právu k provedení stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
služebnosti inženýrské sítě - telekomunikačního vedení pro napojení rozvaděče SVNU50 se
společností CETIN a.s., která je investorem stavby umístění podzemního komunikačního vedení
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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).
Na základě výše uvedeného společnost CETIN a.s. souhlasí s výše uvedenou cenou, ale požaduje
rozšíření ochranného pásma z původních 0,25 metru z každé strany kabelu na 1 metr a v
souvislosti s tím předkládá nový návrh Smlouvy o právu provést stavbu (viz příloha originálu
zápisu).
Rada k návrhu neměla připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu, která se týká stavby "Komunikační vedení a zařízení SVNU50_optický kabel", mimo jiné i na pozemcích města p.p.č. 10/5, 632, 636, vše v k.ú.
Maršov I (viz příloha originálu zápisu) se společností CETIN a.s., na základě které bude rozšířeno
ochranné pásmo z původních 0,25 metru z každé strany kabelu na 1 metr (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/416/31/2020 bylo přijato.
15. Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok 2019
Radě města byla předložena Výroční zpráva příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou za rok 2019 (viz příloha originálu zápisu), kterou zpracovala ředitelka
Bc. Martina Motejlková. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok
2019 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/417/31/2020 bylo přijato.
16. Žádost o souhlas se záměrem na sjezd a parkování na p.p.č. 102/3 a 552 v k.ú. Maršov
I pro pozemek p.p.č. 101/8
Radě města byla předložena žádost o souhlas se záměrem na sjezd a parkování na p.p.č. 102/3 a
552 v k.ú. Maršov I pro pozemek p.p.č. 101/8 včetně Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu a
omezení užívání nemovitosti se SS KHK z 10.2.2020, jejíž součástí je i výkres z projektové
dokumentace. Dále byl radě předložen pozemkový snímek dle Územního plánu a ortofotosnímek
s vyznačením inženýrských sítí. Rada se žádostí zabývala v tom smyslu, že pozemky p.p.č. 101/5
a 101/8 byly žadateli prodány s přístupem přes stávající komunikaci na p.p.č. 615 a 101/12, oba
v k.ú. Maršov I, na což má zřízeno společně s vlastníkem domu čp. 16 věcné břemeno přístupu a
příjezdu. Nicméně rada zvážila možnost zřízení nového sjezdu, ale požaduje po žadateli
předložení závazného stanoviska orgánu územního plánování MěÚ v Trutnově, protože oba
pozemky
p.p.č. 102/3 a 552 jsou vedeny v územním plánu jako veřejná zeleň. Dále rada
požaduje po žadateli předložení vizualizace parkovacího stání a sjezdu v terénu. Bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o souhlas se záměrem na sjezd a parkování na p.p.č. 102/3 a 552 v k.ú. Maršov I pro
pozemek p.p.č. 101/8 včetně Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti se SS KHK z 10.2.2020, jejíž součástí je i výkres z projektové dokumentace s tím, ž
rada požaduje po žadateli předložení závazného stanoviska orgánu územního plánování MěÚ v
Trutnově ke zřízení parkovacího stání a sjezdu (oba pozemky p.p.č. 102/3 a 552 jsou vedeny v
územním plánu jako veřejná zeleň) a dále rada požaduje po žadateli předložení vizualizace
parkovacího stání a sjezdu v terénu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/418/31/2020 bylo přijato.
17. Žádost o stanovisko města ke stavbě - úprava vjezdu na pozemek p.p.č. 59, 119/8 a
119/9 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena Smlouva o právu provést stavbu s názvem "Stavební úpravy - úprava
vjezdu na pozemek - parc. č. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II" na základě usnesení
č. RM/399/2020 z 11.5.2020 (viz příloha originálu zápisu). Sjezd bude zřízen přes pozemek města
p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu s názvem "Stavební úpravy - úprava vjezdu na pozemek - parc.
č. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II" (viz příloha originálu zápisu) přes pozemek města
p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II (sjezd).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/419/31/2020 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 1.6.2020 ve 19,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 22.6.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 2.6.2020. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 31. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
1.6.2020.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 31. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 01.06.2020
USNESENÍ č. RM/403/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o připravovaném projektu organizace destinačního managementu pro region
Východních Krkonoš, který se bude jmenovat „Krajina pod Sněžkou“ (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/404/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě provedeného 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) uzavření pachtovní smlouvy s panem
dle nabídky
č.j. SVO1790/2020 doručené dne 29.5.2020 za účelem pachtu - zahrádka, a to na dobu
neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za pachtovné ve výši 1.071 Kč ročně,
s podmínkou zachování volného přístupu k ostatním částem (dílům) parcely p.p.č. 90/1, které
jsou pronajaty na zahrádky.
USNESENÍ č. RM/405/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
nesouhlasí
s umístěním 3 velkoplošných dopravních značení o navrhovaných rozměrech (naproti cukrárně
v Tyršově ulici před provozem GRAS 4,8 m x 3 m, Černohorská ulice vedle potoka
3,8 m x 4m, na rohu Rýchorky před Pietteho parkem 3,2 m x 3m), protože nedávají smysl v
našem malém městě, požaduje výrazně menší rozměry. Dle názoru rady takováto velká plošná
dopravní značení se používají na dálnicích, rychlostních silnících, silnicích I. třídy, a ne v
malých městech naší velikosti a v době GPS technologií, kdy většina z řidičů a návštěvníků hor
využívá navigaci, jsou takováto velkoplošná dopravní značení nesmyslná. Co se týká
dopravního značení na rohu Rýchorky, tak zde s umístěním nesouhlasí vůbec a nabízí případné
umístění podstatně menšího dopravního značení na pozemcích podél silnice u bývalé školky v
Maršově I, případně na sloupu VO. Dále v Černohorské ulici nabízí umístění podstatně menšího
značení na některém sloupu VO tak, aby značení nezasahovalo do vybudované stezky směrem
na Duncan.
USNESENÍ č. RM/406/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o souhlas a stanovení podmínek pro přiložení HDPE mikrotrubiček v rámci plánované
rekonstrukce VO v roce 2020, protože město na danou akci využívá dotační titul a požadované
nebylo předmětem projektové dokumentace a případná realizace by mohla být předmětem
krácení dotace. Dalším důvodem pro odmítnutí žádosti je skutečnost, že město si nemůže
dovolit upřednostnit pouze jednoho uchazeče, resp. žadatele a muselo by v případě zájmu
oslovit v rámci výběrového řízení i další subjekty, které by o toto projevily zájem.
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USNESENÍ č. RM/407/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení PO Dům s pečovatelskou službou s názvem "LAN síť a rozvody
sítě v kancelářích objektu DPS" výběr dodavatele, a to společnost T5 spol. s.r.o., IČ: 43463304,
se sídlem Zámecká 1453, 543 01 Vrchlabí, která nabídla cenu ve výši 175.384,-Kč bez DPH
(212.214,-Kč včetně DPH) a předloženou Smlouvu o dílo (viz příloha originálu zápisu) a
pověřuje ředitelku DPS podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. RM/408/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 44 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou
paní
. V případě nepřijetí bytu paní
rada stanovuje
přidělit tento byt dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
b)
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
,
trvale bytem Kostelní 526, Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/409/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení č. RM/372/29/2020 z 20.4.2020, kterým byl schválen administrátor
VZMR na dodávku s názvem "Nákup vozidel pro pečovatelskou službu" Ing. Jan
Tom, Zahradní 30, 542 24 Malé Svatoňovice

schvaluje
b)
nabídku na administraci zadávacího řízení VZMR na dodávku s názvem "Nákup
vozidel pro pečovatelskou službu", a to od paní Štěpánky Stráské, IČ 01124650,
Údolní 552/31, 602 00 Brno (dcera Ing. Jana Tomka, která převzala rozpracovaná
zadávací řízení vzhledem k hospitalizaci otce) v podobě cenové nabídky, která je
naprosto totožná s nabídkou pana Tomka (24.200 Kč včetně DPH).
c)
návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku s názvem "Nákup vozidel
pro pečovatelskou službu" pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou
službou včetně kompletní zadávací dokumentace (vše viz přílohy originálu zápisu):
- Určení předpokládané hodnoty zakázky - výpočet od ředitelky DPS včetně
předběžných cenových nabídek
- Výzva k podání nabídek - Zadávací dokumentace
- Příloha 1 - Obsah nabídky
- Příloha 2 - Krycí list nabídky - část 1 a Krycí list nabídky - část 2
- Příloha 3 - Čestné prohlášení
- Příloha 4 - Závazný vzor kupní smlouvy na část 1 a Závazný vzor kupní smlouvy
na část 2
- Příloha 5 - Technické podmínky automobilu - příloha č. 1 Kupní smlouvy na část 1
a Technické podmínky automobilu - příloha č. 1 Kupní smlouvy na část 2
d)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude zadávací dokumentace dle bodu c) tohoto usnesení
zaslána, a to:
1) Auto RN, s.r.o., se sídlem Za Cihelnou 533, 541 01 Trutnov, IČ: 27489582
2) Olfin Car s.r.o., se sídlem Královédvorská 517, 541 01 Trutnov, IČ: 60913312
3) BOS auto s.r.o., se sídlem Na Besedě 147, 541 01 Trutnov, IČ: 26000563
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jmenuje
e)
členy hodnotící komise v rámci VZMR na dodávku s názvem "Nákup vozidel pro
pečovatelskou službu", která provede i otevírání obálek, a to Mgr. Petra Týfu, Bc.
Martinu Motejlkovou a Tomáše Hovarda, náhradníka Ing. Jaroslava Chmelaře. První
jednání komise proběhne dne 16.6.2020 od 14,00 hodin v kanceláři starosty na
radnici.
USNESENÍ č. RM/410/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor restaurace (zapracování
usnesení rady o prominutí nájemného po dobu nouzového stavu, viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/411/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
v rámci revize pozemků 46 protokolů s navrhovanými změnami nebo nesoulady v k.ú. Maršov
II ze strany Katastrálního úřadu, které byly zpracovány do tabulky (2 listy A3) včetně
pozemkových mapek (vše viz příloha originálu zápisu). Rada všechny protokoly prošla, a do
tabulky byly poznačeny poznámky, nesouhlasy a záležitosti k dořešení s tím, že pověřuje
starostu, aby protokoly podepsal a předal zpět Katastrálnímu úřadu v Trutnově s tím, že město
zahájí kroky k řešení některých nesouladů (zejména protokoly č. 49, 133, 140, 184, 188, 215,
216 a 230).

USNESENÍ č. RM/412/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podkladový materiál ohledně Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku, kterou dlouhodobě rozporuje odbor kontroly a dozoru MV ČR
(podrobně viz zápis) s tím, že je navrhováno zrušení této vyhlášky a vydání dvou nových v
souladu s platnou legislativou (OZV o regulaci hlučných činností a OZV o nočním klidu). Rada
doplnila některá ustanovení v návrhu nových vyhlášek s tím, že starosta ještě prověří u odboru
kontroly a dozoru MV ČR správnost navrhovaných formulací, poté předá znovu k projednání
radě a návrh nových vyhlášek bude předložen na zářijové zastupitelstvo.

USNESENÍ č. RM/413/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 13. veřejného zasedání ZM dne 15.6.2020, které se bude konat v zasedací místnosti
radnice ve druhém patře od 18 hodin (bude zajištěna dezinfekce a účast osob se připouští pouze
s ochranou dýchacích cest - rouškou). Předmětem jednání bude nakonec 20 bodů, mnohé z nich
byly odloženy na březnovém zastupitelstvu, změna protihlukové vyhlášky bude přesunuta až
na zářijové jednání zastupitelstva.
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USNESENÍ č. RM/414/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na opravu komunikace v Horské ulici se zhotovitelem Vlasta Valkounová, IČ
15631397, se sídlem Michnova 8045, 541 01 Trutnov (viz příloha originálu zápisu) za cenu ve
výši 110.019 Kč bez DPH. Jedná se o opravu komunikace v součinnosti se společností VAK
Trutnov, která provádí rekonstrukci vodovodního řadu v ul. Horská prostřednictvím firmy
Vlasta Valkounová. Jedná se o spoluúčast města na opravě povrchu po rekonstrukci, kdy z
celkových 390 m2 zaplatí 136,5 m2 VAK a 253,5 m2 město (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/415/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 419/4, druh pozemku ostatní plocha ze
způsobem využití ostatní komunikace) v k.ú. Maršov II o výměře cca 80 m2.
USNESENÍ č. RM/416/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu, která se týká stavby "Komunikační vedení a zařízení SVNU50_optický kabel", mimo jiné i na pozemcích města p.p.č. 10/5, 632, 636, vše v k.ú.
Maršov I (viz příloha originálu zápisu) se společností CETIN a.s., na základě které bude
rozšířeno ochranné pásmo z původních 0,25 metru z každé strany kabelu na 1 metr (podrobně
viz zápis).
USNESENÍ č. RM/417/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za
rok 2019 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/418/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o souhlas se záměrem na sjezd a parkování na p.p.č. 102/3 a 552 v k.ú. Maršov I pro
pozemek p.p.č. 101/8 včetně Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti se SS KHK z 10.2.2020, jejíž součástí je i výkres z projektové dokumentace s tím,
ž rada požaduje po žadateli předložení závazného stanoviska orgánu územního plánování MěÚ
v Trutnově ke zřízení parkovacího stání a sjezdu (oba pozemky p.p.č. 102/3 a 552 jsou vedeny
v územním plánu jako veřejná zeleň) a dále rada požaduje po žadateli předložení vizualizace
parkovacího stání a sjezdu v terénu.
USNESENÍ č. RM/419/31/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu s názvem "Stavební úpravy - úprava vjezdu na pozemek - parc.
č. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II" (viz příloha originálu zápisu) přes pozemek města p.p.č.
378/1 v k.ú. Maršov II (sjezd).
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