*MESUX000OCB2*
Sp. značka: SVO/1838/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 32. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.06.2020
Jednání Rady města zahájil v 15:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Omluveni: TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Kontrola plnění usnesení rady

2.

Výsledek projednání návrhu nových OZV na hluk a noční klid s odborem dozoru MV
ČR

3.

Smlouva o právu provést stavbu "II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500"
v Černohorské ulici

4.

Žádost o umístění dočasné stavby - přístřešku pro chov dobytka na pronajaté části
parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I

5.

Pronájem části parcely p.p.č. 419/4 v k.ú. Maršov II

6.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II

7.

Kontrola připojení objektů na kanalizaci v rámci akce "Dostavba kanalizace ve
Svobodě nad Úpou" z roku 2018

8.

Revize katastrů v rámci celého města - návrhy na dořešení pozemků ve vlastnictví
města

9.

Návrh Smlouvy o poskytování služby Hlášení rozhlasu.cz

10.

Protokol o otevírání a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení VZMR na
dodávku s názvem "Nákup vozidel pro pečovatelskou službu"

11.

Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby

12.

Žádost o pronájem části parcely před Rýchorkou za účelem umístění předzahrádky pro
Akvárko

13.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci objektu čp. 473 na sociální bydlení

14.

Pravidla pro udělování ceny města
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1. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
pověřené osoby informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí
do evidence modulu USN.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/420/32/2020 bylo přijato.
2. Výsledek projednání návrhu nových OZV na hluk a noční klid s odborem dozoru MV ČR
Na poslední schůzi Rady města Svobody nad Úpou byl projednán podkladový materiál ohledně
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, kterou
dlouhodobě rozporuje odbor kontroly a dozoru MV ČR 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). Starosta danou záležitost konzultoval s odborem dozoru MV ČR a v
souladu s jejich právním názorem připravil návrhy nových vyhlášek (viz přílohy originálu zápisu),
které byly předloženy radě k projednání:
- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o regulaci hlučných činností - je navrhován text
v čl. 2 odst. 1) ve znění:
"Každý je povinen zdržet se veškerých činností spojených s užíváním hlučných strojů a zařízení,
například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů apod.:
o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků stanovených zákonem v době od 06.00 do
09.00 hodin a od 12.00 do 22.00 hod."
- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, o nočním klidu - je navrhován text v čl. 3 ve znění:
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu oslav
příchodu nového roku.
2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny v době konání těchto
tradičních veřejnosti přístupných akcí:
a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu pálení čarodějnic,
b) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci září z důvodu pořádání Rudolfových slavností.
Rada neměla k návrhu OZV připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a návrh Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2020, o nočním klidu (viz přílohy originálu zápisu) a předává je k projednání
Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou na zářijovém jednání dne 14.9.2020.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/421/32/2020 bylo přijato.
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3. Smlouva o právu provést stavbu "II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500" v
Černohorské ulici
Radě města byla předložena Smlouva o právu provést stavbu "II/297 Svoboda nad Úpou, skalní
svah v km 11,500" v Černohorské ulici č. 151/2020/RM s Královéhradeckým krajem (zástupce
investora - Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.) - viz příloha originálu zápisu, jejímž
předmětem je oprava svahu naproti hotelu PROM v Černohorské ulici a při opravě budou dotčeny
pozemky města p.p.č. 78 a p.p.č. 79, oba v k.ú. Maršov I. Rada neměla k návrhu smlouvy
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu "II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500"
v Černohorské ulici č. 151/2020/RM s Královéhradeckým krajem (zástupce investora - Údržba
silnic Královéhradeckého kraje a.s.) - viz příloha originálu zápisu, jejímž předmětem je oprava
svahu naproti hotelu PROM v Černohorské ulici a při opravě budou dotčeny pozemky města
p.p.č. 78 a p.p.č. 79, oba v k.ú. Maršov I.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/422/32/2020 bylo přijato.
4. Žádost o umístění dočasné stavby - přístřešku pro chov dobytka na pronajaté části
parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost nájemce části parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I o umístění
dočasné stavby - přístřešku pro chov dobytka na této pronajaté části parcely dle zákresu v příloze
žádosti. Bude se jednat o dřevěný otevřený přístřešek 4 x 4 metry, výška 2 metry, pouze 4 kůly se
zastřešením a z jedné strany opatřený prkny kvůli větru. Rada s umístěním této jednoduché stavby
souhlasí, ale pouze za předpokladu, že se bude jednat o takovou jednoduchou stavbu. Zároveň rada
schválila uzavření dodatku ke stávající smlouvě v tom smyslu, že účel nájmu se rozšíří o umístění
dočasné jednoduché stavby dle popisu v žádosti za nájemné 16 m2 / 10,-Kč ročně, stávající
pronajatá výměra 5142 m2 pro stávající účel se sníží o 16 m2 na 5126 m2 s přepočtem nájemného
za stejnou sazbu nájemného za 1 m2. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce části parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I o umístění dočasné stavby - přístřešku
pro chov dobytka na této pronajaté části parcely dle zákresu v příloze žádosti (viz podrobně zápis)
a pověřuje Ing. Putalovou zpracováním dodatku ke stávající nájemní smlouvě dle zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/423/32/2020 bylo přijato.
5. Pronájem části parcely p.p.č. 419/4 v k.ú. Maršov II
Na základě zveřejněného Záměru města č. 10/2020 byl radě předložen návrh nájemní smlouvy na
pronájem části parcely p.p.č. 419/4 v k.ú. Maršov II o výměře 80 m2 s jedinými žadateli s manželi
, bytem Horská
, Horní Maršov za nájemné v celkové výši 516 Kč (dle ceníku
2 parkovací místa pro nepodnikatelské účely 2 x 200 Kč, zbývajících 58 m2 / 2,-Kč ročně), a to na
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dobu neurčitou od 1.7.2020 s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Rada neměla k návrhu
smlouvy připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části parcely p.p.č. 419/4 v k.ú. Maršov II o výměře 80 m2 (viz
příloha originálu zápisu) s manželi
, bytem Horská
, Horní Maršov za nájemné v
celkové výši 516 Kč (dle ceníku 2 parkovací místa pro nepodnikatelské účely 2 x 200 Kč,
zbývajících 58 m2 / 2,-Kč ročně), a to na dobu neurčitou od 1.7.2020 s 3M výpovědní lhůtou bez
udání důvodu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/424/32/2020 bylo přijato.
6. Žádost o prodej parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost syna vlastníka domu čp. 42 o prodej parcely p.p.č. 8 v k.ú.
Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 600 m2. Vlastník domu čp. 42 má pozemek
pronajatý od roku 2003, částečně jej využívá jako oplocenou zahradu u domu čp. 42 a částečně se
jedná o přilehlé veřejné prostranství. V rámci revize pozemků na území Maršova II je tento
pozemek navrhován Katastrálním úřadem v Trutnově k dořešení, protože druhově se jedná částečně
o zahradu a částečně o trvalý travní porost. Rada se žádostí zabývala a shodla se na tom, že navrhne
žadateli prodej pouze části parcely (podél plotu kolmo na příjezdovou komunikaci k čp. 42 vyznačeno v pozemkovém snímku v příloze) s tím, že po žadateli bude město požadovat úhradu
zálohy ve výši 10.000 Kč na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku. Pokud nebude
záloha uhrazena, rada se nebude dále žádostí zabývat. Bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost syna vlastníka domu čp. 42 o prodej parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý
travní porost o výměře 600 m2 s tím, že bylo konstatováno, že v rámci revize pozemků na území
Maršova II je tento pozemek navrhován Katastrálním úřadem v Trutnově k dořešení, protože
druhově se jedná částečně o zahradu a částečně o trvalý travní porost, a proto rada rozhodla, že
navrhne žadateli prodej pouze části parcely (podél plotu kolmo na příjezdovou komunikaci k
čp. 42 - vyznačeno v pozemkovém snímku v příloze) za předpokladu, že žadatel uhradí zálohu ve
výši 10.000 Kč na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku. Pokud nebude záloha
uhrazena, rada se nebude dále žádostí zabývat.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/425/32/2020 bylo přijato.
7. Kontrola připojení objektů na kanalizaci v rámci akce "Dostavba kanalizace ve Svobodě
nad Úpou" z roku 2018
Radě města byl předložen výstup z kontroly připojení objektů na kanalizaci v rámci akce "Dostavba
kanalizace ve Svobodě nad Úpou" v roce 2018 - soupis objektů od VAK Trutnov s aktuální situací.
Z 37 objektů je stále ještě 13 objektů nepřipojených na veřejnou kanalizaci a z těchto 13 mají 3
objekty již vydaný územní souhlas na přípojku, takže lze očekávat jejich brzké připojení. Konkrétně
se jedná v ulici Kostelní o čp. 409, 414, 405, 176 a 172 (u tohoto čp. je již vydán územní souhlas),
v ulici Spojovací o čp. 18, 20, 93 a 19 (u tohoto čp. je již vydán územní souhlas), v ulici Maršovská
o čp. 50 (u tohoto čp. je již vydán územní souhlas), v ulici Pod Světlou horou o čp. 34, 157 a 31.
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Starosta informoval radu, že město je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
a na celé akci se podílelo finančně více než 5ti milionovou spoluúčastí. Cílem města by tedy mělo
být, aby se objekty připojily k veřejné kanalizaci a aby vlastníci své domy jak technicky, tak
ekologicky uvedli do souladu s 21. stoletím, zejména proto, že v rámci výše uvedené akce byla pro
všech 37 objektů provedena stavební příprava na přípojky a byly vybudovány odbočky k
přípojkám. Technicky je tedy připojení těchto 13 objektů velmi snadné.
Starosta dále informoval radu, že požádal vodoprávní úřad v Trutnově o informace o tom, jak tyto
nepřipojené objekty mají vyřešeno nakládání s odpadními vodami a jaká je případná platnost těchto
povolení. Tajemnice doplnila starostu, že kontaktovala Ing. Brázdovou z vodoprávního úřadu v
Trutnově za účelem kontrolní činnosti u nepřipojených objektů. Ing. Brázdová však s ohledem na
svou pracovní zaneprázdněnost odkázala město na zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně na:
§ 3 Přípojky
(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku
nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Ing. Brázdová nepřímo sdělila, že v první fázi bude požadovat vydané správní rozhodnutí od
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou v souladu s § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích
a teprve poté bude přistupovat k dalším donucovacím prostředkům v případě, že se vlastníci objektů
nebudou chtít připojit. Dále tajemnice předložila radě podkladový materiál s metodickou
pomůckou od Min. zemědělství ČR k této záležitosti s tím, že už kontaktovala Ing. Petříka z VAKu
za účelem podrobné technické specifikace napojení objektů, kterou je nutno v rozhodnutí popsat.
Rada se shodla na tom, že je třeba využít všech možností k tomu, aby město ve spolupráci s orgány
státní správy přinutilo vlastníky nepřipojených objektů se připojit. Nejprve však budou všichni
vlastníci nepřipojených objektů osloveni a vyzváni obyčejnou písemností města a teprve poté
Městský úřad ve Svobodě zahájí správní řízení v souladu s § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a
kanalizacích.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
výstup z kontroly připojení objektů na kanalizaci v rámci akce "Dostavba kanalizace
ve Svobodě nad Úpou" v roce 2018 - soupis objektů od VAK Trutnov s aktuální
situací, kdy z 37 objektů je stále ještě 13 objektů nepřipojených na veřejnou
kanalizaci a z těchto 13 mají 3 objekty již vydaný územní souhlas na přípojku, takže
lze očekávat jejich brzké připojení. Konkrétně se jedná v ulici Kostelní o čp. 409,
414, 405, 176 a 172 (u tohoto čp. je již vydán územní souhlas), v ulici Spojovací o
čp. 18, 20, 93 a 19 (u tohoto čp. je již vydán územní souhlas), v ulici Maršovská o
čp. 50 (u tohoto čp. je již vydán územní souhlas), v ulici Pod Světlou horou o čp. 34,
157 a 31.
pověřuje
b)
starostu města, aby nejprve oslovil a vyzval obyčejnou písemností vlastníky
nepřipojených objektů dle bodu a) tohoto usnesení, aby se připojili k veřejné
kanalizaci, protože město je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s. a na celé akci se podílelo finančně více než 5ti milionovou spoluúčastí s tím, že
cílem města je, aby se objekty připojily k veřejné kanalizaci a aby vlastníci své domy
jak technicky tak ekologicky uvedli do souladu s 21. stoletím, zejména proto, že v
rámci výše uvedené akce byla pro všech 37 objektů provedena stavební příprava na
přípojky a byly vybudovány odbočky k přípojkám a technicky je tedy připojení těchto
13 objektů velmi snadné.
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c)

tajemnici MěÚ, aby zajistila vedení správních řízení u vlastníků objektů, které se
nepřipojí na veřejnou kanalizaci v rámci výše uvedené akce ani po vyzývacím dopise
ze strany města dle bodu b) tohoto usnesení, a to ve smyslu § 3 odst. 8 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů, kdy obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit
vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou
vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/426/32/2020 bylo přijato.
8. Revize katastrů v rámci celého města - návrhy na dořešení pozemků ve vlastnictví města
Radě města byl předložen soupis pozemků za všechna 3 katastrální území města, u kterých je třeba
dořešit nesoulad s provedenou revizí pozemků ve vlastnictví města. U všech pozemků byl stanoven
postup řešení, který je popsán v následujících přijatých usneseních, u nichž bude prováděna
průběžná kontrola plnění:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
u parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití společný dvůr, výměra 176 m3 - na parcele se nachází stavba
dosud nezapsaná do KN - garáž ve vlastnictví jiného vlastníka , kdy část parcely je
vlastníkovi garáže pronajata za účelem umístění garáže, nájemní smlouva na dobu
neurčitou, v minulosti žádal o odkup, ale zastupitelstvo nikdy neschválilo, informace
ze stavebního úřadu od Ing. Hůrky - 6.8.2003 vydala Ing. Holá kolaudační rozhodnutí
na dočasnou stavbu garáže pro dva osobní automobily, užívání stavby je časově
omezeno po dobu trvání nájemní smlouvy k pozemku st.p.č. 142/3, v KN je na
parcele ze strany KÚ zapsán nesoulad se skutečným stavem číslo řízení
ZDŘ-308/2019, rada navrhuje řešení - předat znovu zastupitelstvu návrh na odprodej
části parcely pouze pod garáží, teprve pokud by zastupitelstvo odsouhlasilo odprodej,
zadat zpracování GP a dokončit s cílem odstranit nesoulad v KN.
b)

c)

d)

u parcely p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, výměra 2665 m2 - KÚ nenavrhl konkrétní změnu, ale
upozornil město na nesoulad spočívající v tom, že na části parcely se nachází veřejná
zeleň, na části komunikace. Jedná se o komunikaci včetně zelené plochy podél
Deprese a dále směrem k čp. 482, návrh řešení rady - počkat na dokončení nového
Územního plánu a poté se zabývat v tomto území parkováním.
u parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, výměra 45 m2 - na pozemcích se nachází nezapsaná stavba - je ve
vlastnictví rodiny Šafářových, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2020,
doklad ze stavebního úřadu - stavba je povolena jako stavba dočasná po dobu trvání
nájemních smluv na pozemcích dotčených stavbou, návrh rady - vstoupit do jednání
s vlastníkem dočasné stavby a upozornit na končící platnost nájemní smlouvy a zjistit
jeho další záměr.
u parcely p.p.č. 15/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, výměra 2532 m2 - na této parcele se ve skutečnosti nachází několik
způsobů využití - sportoviště a rekreační plocha (hřiště před čp. 127,128), dopravní
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

plocha (veřejné parkoviště pod kostelem) jiná plocha, návrh - rada se shodla na tom,
že nechá zpracovat rozdělení formou GP
u parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, výměra 929 m2 - na pozemku je dosud nezapsaná stavba v KN, která je
ve vlastnictví pánů Jirsáka a Nowaka, nájemní vztah na dobu určitou do 31.12.2025,
informace od Ing. Hůrky - HSO vydal pouze územní rozhodnutí, vše ostatní bylo v
režii vodoprávního úřadu v Trutnově, návrh rady - prověřit a vstoupit do jednání s
vlastníky stavby
u parcely p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, výměra 970 m2 - pozemek vedle čp. 157, prověřeno využívání
parcely ve vztahu k nájemní smlouvě z 31.3.2009 - sjednaný účel nájmu sekání trávy,
dle kontroly na místě zjištěna, skládka materiálu, 3 vraky automobilů, traktor, požární
žebřík, nádrž na vodu, stavba kůlny, návrh rady - Ing. Putalová vyzve nájemce, aby
využíval pozemek v souladu s účelem smlouvy, vyklidil pozemek do 30.9.2020, jinak
bude nájemní smlouva vypovězena a dále rada dává podnět stavebnímu úřadu, aby
prověřil černou stavbu kůlny.
u parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda - změna využití na jinou plochu, návrh rady - řešit s vlastníkem
vedlejšího pozemku p.p.č. 388/2 umístění autobusové zastávky na tomto pozemku,
starosta vstoupil do jednání a jsou připraveny návrhy na směnu pozemků, návrh rady
- zařadit do jednání zastupitelstva k odsouhlasení a poté nechat zpracovat GP atd.
u parcely p.p.č. 385/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, výměra 195 m2 - dle revize KÚ na jedné části parcely je zahrada, na
další část komunikace, na třetí TTP, návrh rady - návrh na majetkoprávní vypořádání
v dané lokalitě, protože je částečně využíván včetně p.p.č. 24 vlastníky, resp.
obyvateli domu čp. 41, přičemž nepochopitelně vlastní kus louky na p.p.č. 11,
vstoupit do jednání s vlastníkem domu čp. 41 za účelem vyjednání směny a
komplexní řešení dané části včetně přístupové cesty
u parcely p.p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku zahrada, výměra 1297 m2 - dle
revize KÚ se na pozemku nachází stavba dosud nezapsaná do KN, prověřena nájemní
smlouva - pronajato za účelem sekání trávy, na pronajatém pozemku se nachází
stavba zděné garáže, přístřešek na dřevo, přístřešek na seno, fóliovník, oplocení,
výběh pro slepice, skládka materiálu, informace ze stavebního úřadu od Ing. Hůrky zděná stavba má stáří cca 40 let, nikdy nebyla povolena, návrh rady - v rámci
pozemkového snímku bylo navrženo oddělení části parcely se zděnou kůlnou a
přilehlým dvorem a ten nabídnout vlastníkovi čp. 45 k odprodeji, zbývající část
parcely společně s přilehlou parcelou p.p.č. 6/9 zařadit mezi parcely určené pro
výstavbu rodinného domu (rodinných domů), tento návrh předat k projednání
zastupitelstvu.
- u parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II, trvalý travní porost - dle revize KÚ na jedné
části je TTP, na druhé části komunikace, v části zahrada - je nutno dořešit přes GP město začne znovu jednat, informace starosty - dne 3.6.2020 od 14 hodin proběhla
první schůzka s vlastníkem parcely p.p.č. 154/12 (na které je historicky komunikace
města) o případné směně kdy vlastník přislíbil, že je připraven jednat o směně části
p.p.č. 154/12 včetně nepovolené stavby (šachty umístěné na tomto pozemku po
povodních v roce 2013) a připraví návrh na směnu, resp. které pozemky by od města
rád získal.
- u parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II, trvalý travní porost - dle revize KÚ na jedné
části je ostatní plocha - jiná plocha, na druhé části ostatní komunikace, opět je nutno
dořešit přes GP, návrh rady - vstoupit do jednání se všemi vlastníky v dané části,
která navazuje na předchozí p.p.č. 123/1 a pokusit se o vyjednání směny.
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k)

dle návrhu KÚ - zaměřit celou lokalitu, zpracovaný GP nechat vyhotovit v mnoha
paré a postupně s vyjednanými smluvními vztahy nechat zapisovat.
u parcely p.p.č. 100 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, výměra 798 m2 - dle KÚ na jedné části je ostatní plocha - jiná plocha,
na druhé části ostatní komunikace - dořešit přes GP (cesta od multidomků podél
náhonu), rada schválila zpracování GP a rozdělení parcely v souladu se způsobem
využití.

Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/427/32/2020 bylo přijato.
9. Návrh Smlouvy o poskytování služby Hlášení rozhlasu.cz
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o poskytování služby Hlášení rozhlasu.cz (viz příloha
originálu zápisu) po bezplatném zkušebním provozu od března 2020, kdy se služba osvědčila, je
funkční a zcela jednoznačně umožňuje rychlou komunikaci mezi městem a občany včetně
nahlašování závad. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytování služby Hlášení rozhlasu.cz (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/428/32/2020 bylo přijato.
10. Protokol o otevírání a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení VZMR na dodávku
s názvem "Nákup vozidel pro pečovatelskou službu"
Radě města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem byly kopie výstupů z VZMR na
dodávku s názvem "DPS Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu" (vše viz přílohy originálu
zápisu), kdy zadavatelem je příspěvková organizace města Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou:
1) Jmenování hodnotící komise, pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
2) Seznam doručených a přijatých nabídek
3) Listina účastníků z otevírání obálek s nabídkami
4) Protokol o otevírání obálek z 16.6.2020 – 2 listy
5) Protokol o posouzení a hodnocení nabídek – 3 listy
6) Návrh – Oznámení o výběru dodavatele na část 2) – 1 ks užitkový automobil
7) Návrh – Oznámení o zrušení zadávacího řízení na část 1) – 3 ks osobní automobil (nikdo nepodal
nabídku – špatná specifikace)
8) Nová zadávací dokumentace na část 1) – 14 listů
Předmětem zakázky byla dodávka 4 ks automobilů, z toho 3 x osobní automobil a 1 x užitkový
automobil, všechny kategorie M1, pohon 4 x 4 (4WD), 5 míst k sezení a zakázka byla ve tomto
smyslu rozdělena na 2 části:
Část 1: 3 ks osobní automobil
Část 2: 1 ks užitkový automobil
Ve stanovené lhůtě byla doručena pouze 1 obálka s nabídkou, a to pouze na část 2 (1 ks užitkový
automobil) od společnosti OlfinCar s.r.o., se sídlem Královédvorská 517, 541 01 Trutnov,
IČ 60913312, která nabídla cenu ve výši 587.570,37 Kč bez DPH (710.960 Kč včetně DPH).
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Na část 1 nebyla přijata žádná nabídka, protože byla chyba ve specifikaci u jednoho parametru,
který nikdo z uchazečů nemohl splnit, a proto administrátor veřejné zakázky (schválen na minulém
jednání rady - Štěpánka Stráská, Údolní 552/31, 602 00 Brno, IČ: 01124650) navrhuje schválit
výběr dodavatele na část 2) a na část 1) zrušit zadávací řízení a vypsat jej znovu jako opakované
zadávací řízení na část 1).
Rada neměla k danému postupu připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda nad Úpou - pořízení
automobilu" nabídku od společnosti OlfinCar s.r.o., se sídlem Královédvorská 517,
541 01 Trutnov, IČ 60913312, která nabídla cenu ve výši 587.570,37 Kč bez DPH
(710.960 Kč včetně DPH) za dodávku na část 2) - 1 ks užitkový automobil a pověřuje
ředitelku DPS podpisem kupní smlouvy.
b)
v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda nad Úpou - pořízení
automobilu" zrušení zadávacího řízení na část 1) – 3 ks osobní automobil, protože
nikdo nepodal nabídku.
c)

d)

znění Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dokumenty: obsah
nabídky, krycí list nabídky - část 1, čestné prohlášení, závazný vzor kupní smlouvy,
technické podmínky automobilu) v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS
Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu, a to pouze na část 1) - 3 ks osobní
automobil - opakované zadávací řízení.
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) Auto Trutnov s.r.o., se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ: 25931270
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 "DPS Svoboda nad
Úpou - pořízení automobilu" - opakované zadávací řízení na část 1), 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 7.7.2020 od
14,00 hodin v kanceláři starosty na radnici.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/429/32/2020 bylo přijato.
11. Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o zavedení pečovatelské služby (viz příloha
originálu zápisu). Tajemnice stručně představila žadatelku, která má trvalý pobyt ve Svobodě nad
Úpou. K návrhu neměla rada připomínky, a proto bylo hlasování o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
nám. , Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
USNESENÍ č. RM/430/32/2020 bylo přijato.
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, trvale bytem Pietteho
zdržel se – 0

12. Žádost o pronájem části parcely před Rýchorkou za účelem umístění předzahrádky
pro Akvárko
Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře
10 m2 před Rýchorkou za účelem umístění předzahrádky pro Akvárko v čp. 146. Rada neměla k
žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 10 m2 před
Rýchorkou za účelem umístění předzahrádky pro Akvárko v čp. 146.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/431/32/2020 bylo přijato.
13. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci objektu čp. 473 na sociální bydlení
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci objektu čp. 473
na sociální bydlení, jehož předmětem je následující - citováno doslovně z návrhu Dodatku č. 3,
čl. III:
Smluvní strany se dohodly na změně odst. 1 v čl. II Smlouvy o dílo. Soupisem prací v příloze č.1
tohoto Dodatku č. 3 se mění:
a) u kódů položek 941111232, 764324412, 764326405: soupis prací se mění na základě ocenění
změn v souladu s Obecnými pravidly čl. 6.1 odst. d) dotačního titulu. Jedná se o změny na
položkách v Soupisu prací v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3, které jsou navázány na CS, ale jedná
se o položky vlastního charakteru, ke kterým byl objasněn způsob stanovení jednotkové ceny
(příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 3), a proto byly tyto položky odečteny a nahrazeny novým R-kódem
položky s doložením jednotkové ceny.
b) o kódů položek 762524108 a 60511125: Tyto položky byly na základě skutečného provedení
nahrazeny položkami 762810022 (v ceně dle ÚRS), 776221111, 28411.10 (obě v ceně dle SOD),
a to z důvodu jednodušší budoucí údržby podlahové krytiny.
Aktuální znění odst. 1 v čl. II Smlouvy o dílo je tedy následující:
Předmětem smlouvy s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální
bydlení“ je rekonstrukce stávajícího zděného objektu bývalé radnice č.p. 473 na st.p.č. 109 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem Rekonstrukce
objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou, datum srpen 2018, kterou vypracovala architektonická a
projekční kancelář SIAL architekti a inženýři spol. s r.o., se sídlem U Besedy 8/414 460 01 Liberec
pod číslem projektu 0759.
Předmětem smlouvy jsou dále práce a dodávky požadované objednatelem, které jsou uvedeny v
příloze č. 2 Dodatku č.1, kde jsou jednoznačně vymezeny výkazem výměr – rozpočtem změny a
týkají se izolace stávajícího zdiva proti zemní vlhkosti.
Předmětem smlouvy jsou dále práce a dodávky požadované objednatelem, které jsou uvedeny v
příloze č. 2 Dodatku č.2, kde jsou jednoznačně vymezeny výkazem výměr – rozpočtem změny a
týkají se půdní vestavby v bytě č. 6 a skladu nad schodištěm v 3. NP.
Předmětem smlouvy jsou dále práce a dodávky požadované objednatelem, které jsou uvedeny v
příloze č. 4 Dodatku č.2, kde jsou jednoznačně vymezeny výkazem výměr – rozpočtem změny a
týkají se 1) obnovy okna ve věži a stavebních úprav věže a 2) opravy střešní krytiny a klempířských
prvků věže.
Předmětem smlouvy jsou dále práce a dodávky na základě změn dle soupisu prací v příloze č.1
tohoto Dodatku č. 3, kdy se mění:
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a) u kódů položek 941111232, 764324412, 764326405: soupis prací se mění na základě ocenění
změn v souladu s Obecnými pravidly čl. 6.1 odst. d) dotačního titulu. Jedná se o změny na
položkách v Soupisu prací v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3, které jsou navázány na CS, ale jedná
se o položky vlastního charakteru, ke kterým byl objasněn způsob stanovení jednotkové ceny
(příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 3), a proto byly tyto položky odečteny a nahrazeny novým R-kódem
položky s doložením jednotkové ceny.
b) o kódů položek 762524108 a 60511125: Tyto položky byly na základě skutečného provedení
nahrazeny položkami 762810022 (v ceně dle ÚRS), 776221111, 28411.10 (v ceně dle SOD), a to
z důvodu jednodušší budoucí údržby podlahové krytiny.
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a
Integrovaného
regionálního
operačního
programu,
registrační
číslo
projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971.
Návrh dodatku okomentoval stavební technik p. Rajsner a tajemnice MěÚ, kdy na základě kontroly
ze strany dotačního orgánu byl zjištěn nesoulad v některých položkách rozpočtu a město bylo
vyzváno k nápravě. Některé položky město vysvětlilo ihned (ocenění prací bylo dodavatelem
provedeno v cenové soustavě roku 2019 - smlouva se uzavírala v roce 2019 !!! a dotační orgán
posuzoval dle cenové soustavy roku 2020). U některých položek však muselo dojít k opravě tak,
jak je výše popsáno, a to prostřednictvím navrhovaného dodatku. Cenové podmínky zůstávají
stejné, cena se nemění.
Rada neměla k návrhu dodatku připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci objektu čp. 473 na sociální bydlení (viz příloha
originálu zápisu), jehož předmětem je ujednání dle zápisu.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/432/32/2020 bylo přijato.
14. Pravidla pro udělování ceny města
Radě města byl předložen komentář místostarosty Ing. Ruseho k zamyšlení ohledně variant pro
udělování ceny města v tomto znění:
Poté, co Rada města nenalezla shodu v září 2019 a záležitost odložila, navrhuje projednat znovu
tyto návrhy:
1. Ponechat současný stav, žádná pravidla.
+ možnost udělit ocenění zvláštním usnesením Zastupitelstva.
- osobnosti zůstanou nedoceněné, pokud se nikdo neujme iniciativy.
2. Přijmout pravidla pro udělování čestného občanství za mimořádný a trvalý přínos.
1x ročně na programu Rady a Zastupitelstva, nikdo nemusí být navržen, ale bod bude projednán a
radní/zastupitelé posoudí, zda někdo přichází v úvahu, rozvine se diskuse.
+ menší pravděpodobnost opomenutí ocenění zásluh
+ závazek i pro budoucí zastupitele města
- nutno pravidelně projednat i když ocenění bude uděleno třeba jen 1x za 20 let
3. Přijmout pravidla pro udělování čestného občanství a ceny města.
viz bod 2, navíc vyzdvižení mimořádného počinu (jednorázového), který ale nestačí na čestné
občanství a bude za něj udělena cena města.
+ Cena města pro jednotlivce i kolektiv
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4. Přijmout pravidla pro udělování čestného občanství a ceny města viz bod 3 s tím rozdílem, že by
byla snížena kritéria pro udělení ceny města, tak, aby byla udělována pokud možno každoročně.
Tento návrh Rada města projednávala v září 2019.
Posuzované oblasti: kultura a umění, sport, oblast sociální, oblast společenská, pedagogika a
výchova…
Další otázky: termín posouzení a předání ocenění, forma odměny, popř. vyhradit položku v
rozpočtu.
Rada vedla diskusi nad daným tématem, jejímž výsledkem byla nakonec shoda na variantě v bodě
3, a proto přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
místostarostu Helmuta Ruse přípravou návrhu pravidel pro udělování čestného občanství a ceny
města dle bodu 3 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/433/32/2020 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 22.6.2020 ve 17,05 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 13.7.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 24.6.2020. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 32. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
22.6.2020.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 32. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.06.2020
USNESENÍ č. RM/420/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby
informovaly přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány
tajemnicí do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/421/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a návrh Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2020, o nočním klidu (viz přílohy originálu zápisu) a předává je k
projednání Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou na zářijovém jednání dne 14.9.2020.
USNESENÍ č. RM/422/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu "II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500" v
Černohorské ulici č. 151/2020/RM s Královéhradeckým krajem (zástupce investora - Údržba
silnic Královéhradeckého kraje a.s.) - viz příloha originálu zápisu, jejímž předmětem je oprava
svahu naproti hotelu PROM v Černohorské ulici a při opravě budou dotčeny pozemky města
p.p.č. 78 a p.p.č. 79, oba v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/423/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce části parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I o umístění dočasné stavby - přístřešku
pro chov dobytka na této pronajaté části parcely dle zákresu v příloze žádosti (viz podrobně
zápis) a pověřuje Ing. Putalovou zpracováním dodatku ke stávající nájemní smlouvě dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/424/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části parcely p.p.č. 419/4 v k.ú. Maršov II o výměře 80 m2 (viz
příloha originálu zápisu) s manželi
, bytem Horská
, Horní Maršov za nájemné v
celkové výši 516 Kč (dle ceníku 2 parkovací místa pro nepodnikatelské účely 2 x 200 Kč,
zbývajících 58 m2 / 2,-Kč ročně), a to na dobu neurčitou od 1.7.2020 s 3M výpovědní lhůtou
bez udání důvodu.
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USNESENÍ č. RM/425/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost syna vlastníka domu čp. 42 o prodej parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II, druh pozemku
trvalý travní porost o výměře 600 m2 s tím, že bylo konstatováno, že v rámci revize pozemků
na území Maršova II je tento pozemek navrhován Katastrálním úřadem v Trutnově k dořešení,
protože druhově se jedná částečně o zahradu a částečně o trvalý travní porost, a proto rada
rozhodla, že navrhne žadateli prodej pouze části parcely (podél plotu kolmo na příjezdovou
komunikaci k čp. 42 - vyznačeno v pozemkovém snímku v příloze) za předpokladu, že žadatel
uhradí zálohu ve výši 10.000 Kč na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku.
Pokud nebude záloha uhrazena, rada se nebude dále žádostí zabývat.
USNESENÍ č. RM/426/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
výstup z kontroly připojení objektů na kanalizaci v rámci akce "Dostavba kanalizace
ve Svobodě nad Úpou" v roce 2018 - soupis objektů od VAK Trutnov s aktuální
situací, kdy z 37 objektů je stále ještě 13 objektů nepřipojených na veřejnou
kanalizaci a z těchto 13 mají 3 objekty již vydaný územní souhlas na přípojku, takže
lze očekávat jejich brzké připojení. Konkrétně se jedná v ulici Kostelní o čp. 409,
414, 405, 176 a 172 (u tohoto čp. je již vydán územní souhlas), v ulici Spojovací o
čp. 18, 20, 93 a 19 (u tohoto čp. je již vydán územní souhlas), v ulici Maršovská o
čp. 50 (u tohoto čp. je již vydán územní souhlas), v ulici Pod Světlou horou o čp. 34,
157 a 31.
pověřuje
b)
starostu města, aby nejprve oslovil a vyzval obyčejnou písemností vlastníky
nepřipojených objektů dle bodu a) tohoto usnesení, aby se připojili k veřejné
kanalizaci, protože město je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s. a na celé akci se podílelo finančně více než 5ti milionovou spoluúčastí s tím, že
cílem města je, aby se objekty připojily k veřejné kanalizaci a aby vlastníci své domy
jak technicky tak ekologicky uvedli do souladu s 21. stoletím, zejména proto, že v
rámci výše uvedené akce byla pro všech 37 objektů provedena stavební příprava na
přípojky a byly vybudovány odbočky k přípojkám a technicky je tedy připojení
těchto 13 objektů velmi snadné.
c)

tajemnici MěÚ, aby zajistila vedení správních řízení u vlastníků objektů, které se
nepřipojí na veřejnou kanalizaci v rámci výše uvedené akce ani po vyzývacím dopise
ze strany města dle bodu b) tohoto usnesení, a to ve smyslu § 3 odst. 8 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů, kdy obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit
vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou
vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné.

USNESENÍ č. RM/427/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
u parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití společný dvůr, výměra 176 m3 - na parcele se nachází stavba
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

dosud nezapsaná do KN - garáž ve vlastnictví jiného vlastníka , kdy část parcely je
vlastníkovi garáže pronajata za účelem umístění garáže, nájemní smlouva na dobu
neurčitou, v minulosti žádal o odkup, ale zastupitelstvo nikdy neschválilo, informace
ze stavebního úřadu od Ing. Hůrky - 6.8.2003 vydala Ing. Holá kolaudační rozhodnutí
na dočasnou stavbu garáže pro dva osobní automobily, užívání stavby je časově
omezeno po dobu trvání nájemní smlouvy k pozemku st.p.č. 142/3, v KN je na
parcele ze strany KÚ zapsán nesoulad se skutečným stavem číslo řízení ZDŘ308/2019, rada navrhuje řešení - předat znovu zastupitelstvu návrh na odprodej části
parcely pouze pod garáží, teprve pokud by zastupitelstvo odsouhlasilo odprodej,
zadat zpracování GP a dokončit s cílem odstranit nesoulad v KN.
u parcely p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, výměra 2665 m2 - KÚ nenavrhl konkrétní
změnu, ale upozornil město na nesoulad spočívající v tom, že na části parcely se
nachází veřejná zeleň, na části komunikace. Jedná se o komunikaci včetně zelené
plochy podél Deprese a dále směrem k čp. 482, návrh řešení rady - počkat na
dokončení nového Územního plánu a poté se zabývat v tomto území parkováním.
u parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, výměra 45 m2 - na pozemcích se nachází nezapsaná stavba - je ve
vlastnictví rodiny Šafářových, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2020,
doklad ze stavebního úřadu - stavba je povolena jako stavba dočasná po dobu trvání
nájemních smluv na pozemcích dotčených stavbou, návrh rady - vstoupit do jednání
s vlastníkem dočasné stavby a upozornit na končící platnost nájemní smlouvy a zjistit
jeho další záměr.
u parcely p.p.č. 15/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, výměra 2532 m2 - na této parcele se ve skutečnosti nachází několik
způsobů využití - sportoviště a rekreační plocha (hřiště před čp. 127,128), dopravní
plocha (veřejné parkoviště pod kostelem) jiná plocha, návrh - rada se shodla na tom,
že nechá zpracovat rozdělení formou GP
u parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, výměra 929 m2 - na pozemku je dosud nezapsaná stavba v KN, která je
ve vlastnictví pánů Jirsáka a Nowaka, nájemní vztah na dobu určitou do 31.12.2025,
informace od Ing. Hůrky - HSO vydal pouze územní rozhodnutí, vše ostatní bylo v
režii vodoprávního úřadu v Trutnově, návrh rady - prověřit a vstoupit do jednání s
vlastníky stavby
u parcely p.p.č. 33/3 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, výměra 970 m2 - pozemek vedle čp. 157, prověřeno využívání
parcely ve vztahu k nájemní smlouvě z 31.3.2009 - sjednaný účel nájmu sekání trávy,
dle kontroly na místě zjištěna, skládka materiálu, 3 vraky automobilů, traktor,
požární žebřík, nádrž na vodu, stavba kůlny, návrh rady - Ing. Putalová vyzve
nájemce, aby využíval pozemek v souladu s účelem smlouvy, vyklidil pozemek do
30.9.2020, jinak bude nájemní smlouva vypovězena a dále rada dává podnět
stavebnímu úřadu, aby prověřil černou stavbu kůlny.
u parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda - změna využití na jinou plochu, návrh rady - řešit s vlastníkem
vedlejšího pozemku p.p.č. 388/2 umístění autobusové zastávky na tomto pozemku,
starosta vstoupil do jednání a jsou připraveny návrhy na směnu pozemků, návrh rady
- zařadit do jednání zastupitelstva k odsouhlasení a poté nechat zpracovat GP atd.
u parcely p.p.č. 385/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, výměra 195 m2 - dle revize KÚ na jedné části parcely je zahrada, na
další část komunikace, na třetí TTP, návrh rady - návrh na majetkoprávní vypořádání
v dané lokalitě, protože je částečně využíván včetně p.p.č. 24 vlastníky, resp.
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i)

j)

k)

obyvateli domu čp. 41, přičemž nepochopitelně vlastní kus louky na p.p.č. 11,
vstoupit do jednání s vlastníkem domu čp. 41 za účelem vyjednání směny a
komplexní řešení dané části včetně přístupové cesty.
u parcely p.p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku zahrada, výměra 1297 m2 - dle
revize KÚ se na pozemku nachází stavba dosud nezapsaná do KN, prověřena nájemní
smlouva - pronajato za účelem sekání trávy, na pronajatém pozemku se nachází
stavba zděné garáže, přístřešek na dřevo, přístřešek na seno, fóliovník, oplocení,
výběh pro slepice, skládka materiálu, informace ze stavebního úřadu od Ing. Hůrky
- zděná stavba má stáří cca 40 let, nikdy nebyla povolena, návrh rady - v rámci
pozemkového snímku bylo navrženo oddělení části parcely se zděnou kůlnou a
přilehlým dvorem a ten nabídnout vlastníkovi čp. 45 k odprodeji, zbývající část
parcely společně s přilehlou parcelou p.p.č. 6/9 zařadit mezi parcely určené pro
výstavbu rodinného domu (rodinných domů), tento návrh předat k projednání
zastupitelstvu.
- u parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II, trvalý travní porost - dle revize KÚ na jedné
části je TTP, na druhé části komunikace, v části zahrada - je nutno dořešit přes GP město začne znovu jednat, informace starosty - dne 3.6.2020 od 14 hodin proběhla
první schůzka s vlastníkem parcely p.p.č. 154/12 (na které je historicky komunikace
města) o případné směně kdy vlastník přislíbil, že je připraven jednat o směně části
p.p.č. 154/12 včetně nepovolené stavby (šachty umístěné na tomto pozemku po
povodních v roce 2013) a připraví návrh na směnu, resp. které pozemky by od města
rád získal.
- u parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II, trvalý travní porost - dle revize KÚ na jedné
části je ostatní plocha - jiná plocha, na druhé části ostatní komunikace, opět je nutno
dořešit přes GP, návrh rady - vstoupit do jednání se všemi vlastníky v dané části,
která navazuje na předchozí p.p.č. 123/1 a pokusit se o vyjednání směny.
dle návrhu KÚ - zaměřit celou lokalitu, zpracovaný GP nechat vyhotovit v mnoha
paré a postupně s vyjednanými smluvními vztahy nechat zapisovat.
u parcely p.p.č. 100 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, výměra 798 m2 - dle KÚ na jedné části je ostatní plocha - jiná plocha,
na druhé části ostatní komunikace - dořešit přes GP (cesta od multidomků podél
náhonu), rada schválila zpracování GP a rozdělení parcely v souladu se způsobem
využití.

USNESENÍ č. RM/428/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytování služby Hlášení rozhlasu.cz (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/429/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda nad Úpou - pořízení
automobilu" nabídku od společnosti OlfinCar s.r.o., se sídlem Královédvorská 517,
541 01 Trutnov, IČ 60913312, která nabídla cenu ve výši 587.570,37 Kč bez DPH
(710.960 Kč včetně DPH) za dodávku na část 2) - 1 ks užitkový automobil a pověřuje
ředitelku DPS podpisem kupní smlouvy.
b)

v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda nad Úpou - pořízení
automobilu" zrušení zadávacího řízení na část 1) – 3 ks osobní automobil, protože
nikdo nepodal nabídku.
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c)

d)

znění Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dokumenty: obsah
nabídky, krycí list nabídky - část 1, čestné prohlášení, závazný vzor kupní smlouvy,
technické podmínky automobilu) v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS
Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu, a to pouze na část 1) - 3 ks osobní
automobil - opakované zadávací řízení.
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) Auto Trutnov s.r.o., se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ: 25931270
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 "DPS Svoboda nad
Úpou - pořízení automobilu" - opakované zadávací řízení na část 1), 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 7.7.2020 od
14,00 hodin v kanceláři starosty na radnici.
USNESENÍ č. RM/430/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
Pietteho nám. , Svoboda nad Úpou.

, trvale bytem

USNESENÍ č. RM/431/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 10 m2 před
Rýchorkou za účelem umístění předzahrádky pro Akvárko v čp. 146.
USNESENÍ č. RM/432/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci objektu čp. 473 na sociální bydlení (viz příloha
originálu zápisu), jehož předmětem je ujednání dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/433/32/2020
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
místostarostu Helmuta Ruse přípravou návrhu pravidel pro udělování čestného občanství a ceny
města dle bodu 3 (viz zápis).
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