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MESUX000OGMR
Sp. značka: SVO/2105/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 13.07.2020
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, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I pro umístění předzahrádky pro
Akvárko

2.

Žádost o úpravu nájemní smlouvy na pronájem parcel p.p.č. 6/9 a 6/2, obě v k.ú.
Maršov II

3.

Odpověď vlastníka parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II na výzvu k předložení návrhu
na směnu části parcely

4.

Navrhovaný postup od městského právníka ve věci majetkoprávního dořešení
parkovacího stání a dalších součástí na částech pozemků 712/1 (cca 9 m2), 527/1 (cca
73 m2) a 527/3 (cca 1 m2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Žádost o finanční příspěvek - MAS Krkonoše

7.

Opakovaná stížnost obyvatel Staré aleje na chov nekastrovaného kozla na pozemku
p.p.č. 67/1 a čp. 463 ve Staré aleji

8.

Aktualizace smluvního vztahu se společností POST BELLUM, o.p.s. (dosud nebyl
uzavřen)

9.

Návrh Smlouvy o poskytování dat IDS IREDO do informačních tabulí na autobusovém
nádraží

10.

Protokol z vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda
nad Úpou - pořízení automobilu" - opakované zadávací řízení

11.

Opatření orgánů města č. 1/2020 - Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů v
objektu čp. 473

12.

Žádost o užívání autobusového stanoviště
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13.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2008344/VB/01 Svoboda
nad Úpou, knn pro čp. 473

14.

Odvolání vedoucího hospodářsko-stavebního odboru k 30.9.2020 z důvodu odchodu
do předčasného důchodu

15.

VZMR na dodávku zahradního traktoru pro městský stadion - zadávací dokumentace

1. Pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I pro umístění předzahrádky pro
Akvárko
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú.
Maršov I o výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky pro bar Akvárko s panem Janem
Sajnerem, IČ 07133391 na dobu určitou od 1.6.2020 - 30.11.2020 za nájemné ve výši 500 Kč (viz
příloha originálu zápisu). Záměr města č.11/2020 byl zveřejněn na úřední desce od 24.6.2020 do
13.7.2020 a byla podána jediná žádost. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 10 m2 za účelem
umístění předzahrádky pro bar Akvárko s panem Janem Sajnerem, IČ 07133391 na dobu určitou
od 1.6.2020 - 30.11.2020 za nájemné ve výši 500 Kč (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/434/33/2020 bylo přijato.

2. Žádost o úpravu nájemní smlouvy na pronájem parcel p.p.č. 6/9 a 6/2, obě v k.ú.
Maršov II
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 45 v k.ú. Maršov II o úpravu nájemní
smlouvy na pronájem parcel p.p.č. 6/9 a 6/2, obě v k.ú. Maršov II, která spočívá v rozšíření účelu
nájmu. V současné době je nájemní smlouva uzavřena za účelem sekání trávy, ale revizí katastru
nemovitostí bylo zjištěno, že na pozemcích se nachází zděná garáž, přístřešek, fóliovník, další
přístřešek (chlebník), stojan na trubky, oplocení. S ohledem na rozsah rozšíření není možné uzavřít
dodatek ke smlouvě, protože se jedná o podstatnou změnu nájemního vztahu a podle zákona o
obcích je třeba na takovou změnu reagovat novým záměrem. Starosta informovala radu, že žadatel
s rodinou navštívil minulý týden kancelář tajemnice a starosty a bylo s nimi jednáno ve smyslu
usnesení č. RM/427/32/2020 písm. i) ze dne 22.6.2020 (odprodej části p.p.č. 6/2 dle zákresu v
příloze zápisu). Žadatel s návrhem souhlasí, a proto starosta navrhl, aby se daná záležitost předala
k projednání v zastupitelstvu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníka domu čp. 45 v k.ú. Maršov II o úpravu nájemní smlouvy na pronájem parcel p.p.č.
6/9 a 6/2, obě v k.ú. Maršov II, která spočívá v v rozšíření účelu nájmu, ale s ohledem na rozsah
rozšíření není možné uzavřít dodatek ke smlouvě, protože se jedná o podstatnou změnu nájemního
vztahu a podle zákona o obcích je třeba na takovou změnu reagovat novým záměrem (podrobně
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viz zápis), a proto bylo s žadatelem jednáno ve smyslu usnesení č. RM/427/32/2020 písm. i) ze dne
22.6.2020 (odprodej části p.p.č. 6/2 dle zákresu v příloze zápisu), žadatel s návrhem souhlasí, takže
rada danou záležitost předává k projednání v zastupitelstvu
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/435/33/2020 bylo přijato.

3. Odpověď vlastníka parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II na výzvu k předložení návrhu
na směnu části parcely
Radě města byla předložena odpověď vlastníka parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II na výzvu
města k předložení návrhu na směnu části parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II (písemnost
č.j. SVO/2118/2020 doručená do datové schránky dne 29.6.2020). Na části pozemku p.p.č.154/12
(vlastníkem je společnost Pod Černým vrchem s.r.o.) se nachází část komunikace patřící městu,
která by měla jít správně po p.p.č. 378/4 (ostatní komunikace), ale historicky se směr cesty změnil.
Město se již delší dobu snaží s vlastníkem dohodnout podmínky, za kterých by se situace vyřešila.
Jedno z možných řešení je získat od vlastníka část pozemku 154/12 tak, aby byla cesta na pozemku
města. Město by tak mohlo navázat na svůj pozemek 123/1. Vlastník pozemku situaci města chápe
a dal obecný návrh na směnu požadované části pozemku za jiné pozemky města, a to části pozemků
p.p.č. 380, 378/1, 159/3 a 364/4, vše v k.ú Maršov II. Dále také vlastník p.p.č. 154/12 nabízí ke
směně část své parcely p.p.č. 374, po které rovněž vede část obecní cesty k domu čp. 149.
Rada se nabídkou zabývala a stanovila, že do směny využije část pozemku p.p.č. 378/1 a pozemek
p.p.č. 159/3. Pozemek 364/4 není města a pozemek p.p.č. 380 je komunikací, která vede na
soukromé pozemky rodiny Leškových, a proto tento pozemek do případné směny nedoporučila.
Dále rada stanovila, že využije nabídky společnosti a společně s jednatelkou společnosti projde
rozsah částí přímo v terénu při pochůzce. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
odpověď vlastníka parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II na výzvu města k předložení návrhu na
směnu části parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II (písemnost č.j. SVO/2118/2020 doručená do
datové schránky dne 29.6.2020). Na části pozemku p.p.č.154/12 (vlastníkem je společnost Pod
Černým vrchem s.r.o.) se nachází část komunikace patřící městu, která by měla jít správně po p.p.č.
378/4 (ostatní komunikace), ale historicky se směr cesty změnil. Město se již delší dobu snaží s
vlastníkem dohodnout podmínky, za kterých by se situace vyřešila. Jedno z možných řešení je
získat od vlastníka část pozemku 154/12 tak, aby byla cesta na pozemku města. Město by tak mohlo
navázat na svůj pozemek 123/1. Vlastník pozemku p.p.č. 154/12 situaci města chápe a dal obecný
návrh na směnu požadované části pozemku za jiné pozemky města, a to části pozemků p.p.č. 380,
378/1, 159/3 a 364/4, vše v k.ú Maršov II. Dále také vlastník p.p.č. 154/12 nabízí ke směně část
své parcely p.p.č. 374, po které rovněž vede část obecní cesty k domu čp. 149. Rada stanovila, že
do směny využije část pozemku p.p.č. 378/1 a pozemek p.p.č. 159/3. Pozemek 364/4 není města a
pozemek p.p.č. 380 je komunikací, která vede na soukromé pozemky rodiny Leškových, a proto
tento pozemek do případné směny nedoporučila. Dále rada stanovila, že využije nabídky
společnosti a společně s jednatelkou společnosti projde rozsah částí přímo v terénu při pochůzce.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Chmelař
USNESENÍ č. RM/436/33/2020 bylo přijato.
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4. Navrhovaný postup od městského právníka ve věci majetkoprávního dořešení
parkovacího stání a dalších součástí na částech pozemků 712/1 (cca 9 m2), 527/1 (cca 73
m2) a 527/3 (cca 1 m2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou
Tajemnice MěÚ předložila radě stanovisko městského právníka Mgr. Huspeka k výše uvedené
záležitosti (podrobně projednána v rámci bodu 1 na 30. schůzi dne 11.5.2020 - usnesení
RM/382/30/2020) v tomto znění:
"S Vámi naznačeným postupem v podstatě souhlasím, otázka vlastnictví sporných předmětů
(opěrná zídka, parkovací stání, odvodňovací žlab, okrasné keře) je však bohužel poněkud
komplikovanější. Jasnou odpověď lze dát pouze ve vztahu k okrasným keřům, které jsou vždy
součástí pozemku, na němž rostou, a nemohou být samostatnou věcí, od pozemku odlišnou. Bez
ohledu na to, že byly patrně vysazeny neoprávněně, stalo se jejich vlastníkem město jako vlastník
pozemku a po tom, kdo je tam neoprávněně vysadil, by mohlo požadovat jejich odstranění, popř.
peněžitou náhradu.
Složitější situace nastává u výše uvedených staveb, kde je rozhodující, zda se jedná o samostatné
věci (v právním smyslu) či nikoli. Pokud by šlo o samostatné věci, bylo by možné na ně nahlížet
jako na stavby neoprávněné a v takovém případě postupovat podle § 135c „starého“ občanského
zákoníku, neboť tam uvedená pravidla se uplatní i dnes v případě staveb, které byly jako
neoprávněné zřízeny na cizím pozemku do 31. 12. 2013. Pokud by se však jednalo o pouhou součást
pozemku, bylo by jejich vlastníkem opět město a i v takovém případě by se postupovalo stejně jako
v případě keřů, tj. možnost požadovat jejich odstranění, popř. peněžitou náhradu. Ani v soudní
praxi nelze nalézt, zejména v tzv. hraničních případech, jako jsou třeba právě některé zpevněné
plochy (např. parkoviště) nebo zdi, zcela jednoznačná a obecně použitelná kritéria pro rozlišení,
jaká stavba je samostatnou věcí a jaká jen součástí pozemku. V tomto případě se na základě
zaslaných fotografií spíše kloním k závěru, že o samostatné věci nejde, což platí zejména pro
parkovací místa, u nichž patrně chybí jakékoli zásadnější zpevnění povrchu pozemku – jako součást
předmětných pozemků by tedy měly být ve vlastnictví města.
V každém případě by měla být uzavřena nájemní smlouva na neoprávněně užívané části městských
pozemků s tím, že jako 1. možnost se nabízí prohlásit všechny sporné předměty za vlastnictví pí
Stránské, což je však zjevně nesprávné ve vztahu k okrasným keřům a u staveb to může být sporné
(zákonná úprava součástí věci má kogentní povahu, takže ani smlouvou nelze prohlásit něco za
samostatnou věc, a tedy za samostatný objekt vlastnického práva, pokud je to jen součást jiné věci,
v tomto případě pozemku). Jako 2. možnost by přicházelo v úvahu otázku vlastnictví sporných
předmětů v nájemní smlouvě neřešit a vedle požadavku na jejich případnou legalizaci (povolení
stavebního úřadu) pouze upravit, co by se s nimi stalo v případě skončení nájmu, tj. jak by se strany
vypořádaly, přičemž tato varianta je podle mého názoru vhodnější."
Na základě výše uvedeného stanoviska Mgr. Huspeka rada souhlasila s názorem městského
právníka a bude postupovat v souladu s druhou možností. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
městského právníka Mgr. Huspeka, aby v záležitosti majetkoprávního dořešení parkovacího stání
a dalších součástí na částech pozemků 712/1 (cca 9 m2), 527/1 (cca 73 m2) a 527/3 (cca 1 m2), vše
v k.ú. Svoboda nad Úpou (podrobně projednáno v rámci bodu 1 na 30. schůzi dne 11.5.2020 usnesení RM/382/30/2020) připravil návrh záměru města a návrh nájemní smlouvy v souladu s
druhou možností svého stanoviska ze dne 10.7.2020 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/437/33/2020 bylo přijato.
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5. Žádost o prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou od
vlastníka sousedního domu čp. 530. V rámci podkladových materiálů byla radě předložena karta
pozemku s historií a dále výtah z projektové dokumentace z akce "Dostavba kanalizace ve Svobodě
nad Úpou" z roku 2018, kdy na tomto pozemku je umístěna veřejná část kanalizace a po jednání s
Ing. Petříkem z VAK Trutnov bylo zjištěno, že v dané lokalitě ještě nejsou připojeny 3 objekty, a
právě na tomto pozemku je umístěno zařízení pro budoucí připojení objektů. Z tohoto důvodu
nedoporučil, aby se město tohoto pozemku zbavilo i do budoucna právě s ohledem na umístění
veřejné části kanalizace. Starosta nicméně navrhl, aby se pozemek alespoň pronajal, protože jej
vlastník domu čp. 530 stejně využívá a k domu tento pozemek patří. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
na tomto pozemku je umístěna veřejná část kanalizace a po jednání s Ing. Petříkem
z VAK Trutnov bylo zjištěno, že v dané lokalitě ještě nejsou připojeny 3 objekty, a
právě na tomto pozemku je umístěno zařízení pro budoucí připojení objektů. Z tohoto
důvodu nedoporučil, aby se město tohoto pozemku zbavilo i do budoucna právě s
ohledem na umístění veřejné části kanalizace.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada o výměře 73 m2.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/438/33/2020 bylo přijato.
6. Žádost o finanční příspěvek - MAS Krkonoše
Radě města byla předložena žádost neziskového spolku MAS Krkonoše o finanční podporu na
činnost. Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost neziskového spolku MAS Krkonoše o finanční podporu na činnost, protože město již
přispívá na činnost dvou svazků obcí významnou částkou a dále vzhledem k negativním prognózám
ekonomického vývoje a výběru sdílených daní.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/439/33/2020 bylo přijato.
7. Opakovaná stížnost obyvatel Staré aleje na chov nekastrovaného kozla na pozemku
p.p.č. 67/1 a čp. 463 ve Staré aleji
Radě města byla předložena opakovaná stížnost cca 70 obyvatel Staré aleje na chov nekastrovaného
kozla na pozemku p.p.č. 67/1 u čp. 463 ve Staré aleji (viz příloha originálu zápisu). Stížnost byla
městu doručena dne 30.6.2020 a město neprodleně téhož dne kontaktovalo příslušné kontrolní
orgány, a to:
- Českou plemenářskou inspekci (urgence odpovědi na již podaný podnět ze dne 6.5.2020)
- Krajskou veterinární správu
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- Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje
Na základě těchto podnětů město obdrželo následující odpovědi:
1) Od České plemenářské inspekce (dále jen ČPI"):
Ihned po podání prvního podnětu dne 6.5.2020 zahájila ČPI dne 15.5.2020 kontrolu na místě. Ve
věci bylo během kontroly zjištěno porušení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a
evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (plemenářský zákon), v oblasti evidence koz. Na hospodářství byla přítomna jedna koza
a jeden kozel. Věc je dále řešena a sankce bude udělena dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisu a plemenářského zákona. Na
hospodářství u domu čp. 463 byla dále dne 11. 6. 2020 ze strany ČPI provedena kontrola splnění
opatření v oblasti evidence koz. Touto kontrolou bylo zjištěno, že vlastník chovu splnil uložená
opatření. Dne 30. 6. 2020 obdržela ČPI opakovanou stížnost na nečinnost. Věříme, že výše uvedené
dokládá, že jsme postupovali bez prodlení a dle zákona. V opakované stížnosti uvádíte, že jste
rovněž kontaktovali Krajskou veterinární správu. Česká plemenářská inspekce postoupí neprodleně
Vaši stížnost na Krajskou veterinární správu Hradec Králové, neboť v současné době jsme již
vyčerpali všechny naše zákonné možnosti kontroly chovu. Prověřování životních podmínek zvířat
řeší místně příslušná veterinární správa.
2) Od Krajské veterinární správy (dále jen "KVS"):
Na základě Vašeho elektronického podání ze dne 01.07.2020, přijatého Krajskou veterinární
správou Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové pod č.j.
SVS/2020/076317-H provedl dne 02.07.2020 MVDr. Karel Borůvka, úřední veterinární lékař, číslo
služebního průkazu S52054, šetření na adrese: Stará alej 463, 542 24 Svoboda n/Ú. Kontrola byla
zaměřena na podezření z týrání zvířat v chovu tří koz v důsledku nevhodného způsobu chovu,
nedostatečné péče o chované kozy a zápach kozla. Kontrola prověřila podmínky chovu z hlediska
zdravotního stavu chovaných koz, krmení, napájení, veterinární péče a taktéž způsobu chovu.
Kontrolovaná zvířata byla v dobrém výživném stavu, klinicky byla zdravá, chování měla přirozené.
V době kontroly byly dvě kozy a jeden kozel chován na pozemku chovatele ve stráni nad domem,
který byl zabezpečený proti úniku zvířat. V době kontroly nebyl patrný výrazný zápach od
chovaného kozla. Během kontroly nebylo zjištěno porušení zákona č. 246/1992Sb., na ochranu
zvířat proti týrání.
Na základě výše uvedeného starosta konstatoval, že město vyčerpalo všechny zákonné možnosti, a
tudíž bohužel nemá jiné nástroje, jak danou záležitost řešit. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
opakovanou stížnost cca 70 obyvatel Staré aleje na chov nekastrovaného kozla na pozemku p.p.č.
67/1 a čp. 463 ve Staré aleji (viz příloha originálu zápisu). Stížnost byla městu doručena dne
30.6.2020 a město neprodleně téhož dne kontaktovalo příslušné kontrolní orgány s tím, že obdrželo
následující odpovědi:
1) Od České plemenářské inspekce (dále jen ČPI"):
Ihned po podání prvního podnětu dne 6.5.2020 zahájila ČPI dne 15.5.2020 kontrolu na místě. Ve
věci bylo během kontroly zjištěno porušení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a
evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (plemenářský zákon), v oblasti evidence koz. Na hospodářství byla přítomna jedna koza
a jeden kozel. Věc je dále řešena a sankce bude udělena dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisu a plemenářského zákona. Na
hospodářství u domu čp. 463 byla dále dne 11. 6. 2020 ze strany ČPI provedena kontrola splnění
opatření v oblasti evidence koz. Touto kontrolou bylo zjištěno, že vlastník chovu splnil uložená
opatření. Dne 30. 6. 2020 obdržela ČPI opakovanou stížnost na nečinnost. Věříme, že výše uvedené
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dokládá, že jsme postupovali bez prodlení a dle zákona. V opakované stížnosti uvádíte, že jste
rovněž kontaktovali Krajskou veterinární správu. Česká plemenářská inspekce postoupí neprodleně
Vaši stížnost na Krajskou veterinární správu Hradec Králové, neboť v současné době jsme již
vyčerpali všechny naše zákonné možnosti kontroly chovu. Prověřování životních podmínek zvířat
řeší místně příslušná veterinární správa.
2) Od Krajské veterinární správy (dále jen "KVS"):
Na základě Vašeho elektronického podání ze dne 01.07.2020, přijatého Krajskou veterinární
správou Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové pod č.j.
SVS/2020/076317-H provedl dne 02.07.2020 MVDr. Karel Borůvka, úřední veterinární lékař, číslo
služebního průkazu S52054, šetření na adrese: Stará alej 463, 542 24 Svoboda n/Ú. Kontrola byla
zaměřena na podezření z týrání zvířat v chovu tří koz v důsledku nevhodného způsobu chovu,
nedostatečné péče o chované kozy a zápach kozla. Kontrola prověřila podmínky chovu z hlediska
zdravotního stavu chovaných koz, krmení, napájení, veterinární péče a taktéž způsobu chovu.
Kontrolovaná zvířata byla v dobrém výživném stavu, klinicky byla zdravá, chování měla přirozené.
V době kontroly byly dvě kozy a jeden kozel chován na pozemku chovatele ve stráni nad domem,
který byl zabezpečený proti úniku zvířat. V době kontroly nebyl patrný výrazný zápach od
chovaného kozla. Během kontroly nebylo zjištěno porušení zákona č. 246/1992Sb., na ochranu
zvířat proti týrání.
Na základě výše uvedeného Rada města konstatovala, že město vyčerpalo všechny zákonné
možnosti, a tudíž bohužel nemá jiné nástroje, jak danou záležitost řešit.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/440/33/2020 bylo přijato.
8. Aktualizace smluvního vztahu se společností POST BELLUM, o.p.s. (dosud nebyl
uzavřen)
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně dané záležitosti, kdy na 26. schůzi Rady
města (bod č. 14) byla schválena spolupráce s organizací POST BELLUM, která v projektu Příběhy
našich sousedů – Čtyřmezí 2020 dokumentuje příběhy občanů, kteří prožili důležité dějinné
okamžiky 20. století. Do projektu se při sběru vzpomínek zapojili i žáci a studenti místní školy.
Rozpočet projektu činí 21.900 Kč a podle původní smlouvy měl být uhrazen do 31.3.2020.
Smlouva o spolupráci nebyla dosud z důvodu pandemie koronaviru podepsána, ale na projektu již
žáci ZŠ pracují. Na žádost starosty byla zaslána nová smlouva ve stejném znění a se stejnými
podmínkami, pouze se liší novým termínem úhrady částky 21.900 Kč, a to 31.8.2020.
Na základě výše uvedeného rada přijala následujícíc usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu smluvního vztahu s organizací POST BELLUM (podrobně viz 26. chůze RM bod 14), který
nebyl dosud uzavřen a podepsán, na projekt Příběhy našich sousedů – Čtyřmezí 2020, kdy
předmetem změny je pouze nový termín úhrady částky 21.900 Kč, a to 31.8.2020 (původně
31.3.2020).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/441/33/2020 bylo přijato.
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9. Návrh Smlouvy o poskytování dat IDS IREDO do informačních tabulí na autobusovém
nádraží
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o poskytování dat IDS IREDO do informační tabule na
autobusovém nádraží od společnosti OREDO s.r.o. (viz příloha originálu zápisu). Po rekonstrukci
autobusového nádraží v roce 2009 město uzavřelo dne 29.9.2009 Smlouvu o poskytování informací
o jízdních řádech z CIS JŘ č. 49004 se společností CHAPS spol. s r.o. za úplatu. Na základě
nabídky na bezúplatné poskytování dat (viz email ze společnosti OREDO s.r.o. a návrh smlouvy)
starosta města vypověděl smlouvu se společností CHAPS spol. s r.o. v souladu s odst. 5.1 Smlouvy
o poskytování informací o jízdních řádech z CIS JŘ z 29.9.2009 bez uvedení důvodu. Sjednaná
výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci
obdržení písemné výpovědi. Vzhledem k tomu, že výpověď byla doručena prostřednictvím
informačního systému datových schránek 23.6.2020, výpovědní doba začala běžet 1.7.2020 a
skončí 31.7.2020. Za období od 1.1.2020 – 31.7.2020 byla účtována pouze poměrná část ve výši
5.477 Kč včetně DPH, ročně město platilo cca 6,5 – 9 tisíc (automatická inflační doložka).
Rada neměla k danému bodu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytování dat IDS IREDO do informační tabule na autobusovém nádraží od
společnosti OREDO s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/442/33/2020 bylo přijato.
10. Protokol z vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda
nad Úpou - pořízení automobilu" - opakované zadávací řízení
Radě města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem jsou kopie výstupů z hodnocení v
rámci 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.
Předmětem zakázky bylo opakované řízení na část 1, což je dodávka 3 ks osobního automobilu. Ve
stanovené lhůtě byla doručena pouze 1 obálka s nabídkou na část 1) - 3 ks osobní automobil, a to
od společnosti Auto RN s.r.o., se sídlem Za Cihelnou 533, 541 01 Trutnov, IČ 27489582, která
nabídla cenu ve výši 1.146.198 Kč bez DPH (1.386.900 Kč včetně DPH). Nabídka účastníka
Auto RN, s.r.o., IČ: 27489582 však nesplnila technické podmínky, konkrétně se jedná o položku
Výškově nastavitelné pásy u předních sedadel, kdy účastník ve své nabídce uvedl, že nabízená
vozidla tímto prvkem aktivní a pasivní bezpečnosti nedisponují, a proto administrátor veřejné
zakázky (Štěpánka Stráská, Údolní 552/31, 602 00 Brno, IČ: 01124650) navrhuje nabídku
účastníka ze zadávacího řízení vyřadit pro nesplnění zadávacích podmínek, zadávací řízení
zadavatelem zrušit a vypsat jej znovu jako opakované zadávací řízení na část 1).
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda nad Úpou – pořízení
automobilu" zrušení zadávacího řízení na část 1) – 3 ks osobní automobil, pro
nesplnění technických podmínek.
b)

znění Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dokumenty: obsah
nabídky, krycí list nabídky - část 1, čestné prohlášení, závazný vzor kupní smlouvy,
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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.
c)

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) AUTOSAJM CZ s.r.o., se sídlem Náchodská 509, 541 03 Trutnov, IČ: 27529975
3) AUTOSTYL a.s., se sídlem Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ: 24727741

jmenuje
d)
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 28. 7. 2020
od 14,00 hodin v kanceláři starosty na radnici.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/443/33/2020 bylo přijato.
11. Opatření orgánů města č. 1/2020 - Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů
v objektu čp. 473
Radě města byl předložen podkladový materiál ohledně sociálního bydlení (6 nových bytů) v
objektu čp. 473, které se dokončuje. V této souvislosti byl radě předložen dokument s názvem
Opatření orgánů města č. 1/2020 – Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů včetně šesti
příloh (vše viz příloha originálu zápisu). Společně s tímto materiálem byly radě předloženy
podrobné informace k této nové agendě:
- limit nájemného vyhlašuje a zveřejňuje MMR pro všechny podporované byty postavené s dotací
od roku 2008 a pro všechny sociální byty postavené z IROP, od 1.7.2020 je to 64,70 Kč / 1 m2
podlahové plochy bytu.
- dále byla radě předložena tabulka s orientačními výpočty nájemného a záloh na energie a služby,
přičemž podlahové plochy bytů budou ještě přeměřeny dle skutečnosti a zálohy na energie jsou jen
orientační – budou ještě zjištěny přesnější předběžné výpočty pro potřeby záloh.
- pojištění objektu – zajistí paní Vlčková po převzetí stavebního díla
- odpadové hospodářství – v přízemí je místnůstka před vchodem do sklepa (zde je navrhována
výměna dveří za kovové a uzamčené), kde by bylo možné mít 2-3 popelnice na směsný odpad,
tříděný odpad budou nájemci nosit ke školní jídelně. Odpadové hospodářství nelze zajistit přes
zadní vchod zatím. Popelnice na vývoz zajistí pracovníci technické čety.
- úklid budovy (schodiště a chodby) – zajistí město 1x týdně prostřednictvím současné uklízečky,
už předjednáno souhlasí (bude navýšena mzda v rámci DPP – rozpočítává se do služeb)
- klíčový systém – v rámci projektu není řešen, takže od každých dveří město obdrží hrst klíčů,
tajemnice zajistí evidenci všech klíčů a vydání vnitřní směrnice tak jako u všech budov města,
nicméně je na zvážení do budoucna nechat předělat na klíčový systém (1 klíč s různými
oprávněními tak jako na radnici)
- pravidelná sociální práce s klienty – bude zajištovat sociální pracovnice
- evidence nájemních smluv, vytvoření podrobné pasportizace bytů včetně fotodokumentace,
sledování obsazenosti bytů, pravidelná kontrola bytů a jejich užívání, kontrola úhrad, vyúčtování
energií a služeb – podmínka dotačního titulu – elektronickou „databázi“ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
vytvoří tajemnice, bude sdílena v rámci sdíleného disku v počítačové síti MěÚ s přístupem pro
příslušné pracovníky
- vytvoření nové sekce na webových stránkách města – opět podmínka dotačního titulu –
transparentní nabídka bytů, informace o volných bytech, pravidla, formuláře, pořadník - zajistí
tajemnice
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- oddělené účetnictví – zajistí účetní, samostatná rozpočtová skladba + ORJ – sociální bydlení +
ORG pro každý byt zvlášť
- dálkové odečty tepla – jedná se o softwarovou aplikaci, v rámci převzetí díla bude předáno, bude
spravovat IT technik, který bude do databáze zapisovat sledované údaje
- publicita projektu – je třeba se zabývat povinnou publicitou projektu, ale také by bylo vhodné
instalovat v přízemí budovy (případně venku před budovou) informační skleněné tabule s nějakým
povídáním a fotkami o historii budovy (původně byla na objektu cedule od pana Klimeše s historií),
o rekonstrukci budovy a prezentovat současný stav. Dále by v přízemí objektu bylo vhodné
instalovat další skleněné informační tabule – domovní řád, pravidla, informace pro nájemníky zajistí starosta
- další návrhy s finanční potřebností – po prohlídce objektu všech dotčených zaměstnanců města,
kteří se budou novou agendou zabývat, bylo konstatováno, že by bylo vhodné vybavit byty:
• záclonovými kolejnicemi a jednoduchými záclonami a závěsy (aby byl zajištěn jednotný
ráz při pohledu z náměstí, dále proto, abychom se vyhnuli různým pokusům o vrtání
různých druhů záclonových tyčí či kolejnic – poškození zdí, jsou tam vysoké stropy), v bytě
č. 4 kde je koupelna s dvěma okny uprostřed objektu místo záclon rolety na 2 okna, radě
byla předložena orientační cenová nabídka - 34.152 Kč.
• dveřní zarážky do podlahy 2x + samolepící dorazy na stěnu (dorazy dveřních klik a kliček
u oken) cca 50x (pokud nechceme mít hned omlácené stěny, radiátory, kliky)
• výměna dveří do sklepa za kovové (viz výše 4. odrážka)
- ještě je třeba zpracovat vzorovou nájemní smlouvu + Domovní řád, zkonzultovat s právníkem ve
vazbě na schválenou konečnou podobu pravidel.
Rada města všechny náměty projednala a v dané záležitosti byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
dokument Opatření orgánů města č. 1/2020 – Pravidla pro přidělování a užívání
sociálních bytů včetně šesti příloh (vše viz příloha originálu zápisu), která se týkají
sociálního bydlení (6 nových bytů) v objektu čp. 473.
b)

nákup vybavení pro sociální byty - záclonové kolejnice s jednoduchými záclonami
a závěsy (aby byl zajištěn jednotný ráz při pohledu z náměstí, dále proto, aby se město
vyvarovalo různým pokusům o vrtání a tlučení zařízení do zdí), v bytě č. 4 kde je
koupelna s dvěma okny uprostřed objektu místo záclon instalovat rolety na 2 okna,
to vše dle orientační cenové nabídky ve výši 34.152 Kč, dále nákup dveřních zarážek
do podlahy 2x + samolepící dorazy na stěnu (dorazy dveřních klik a kliček u oken)
cca 50 ks a dále rada schvaluje výměnu dveří do sklepa za kovové (viz zápis 4.
odrážka).

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/444/33/2020 bylo přijato.
12. Žádost o užívání autobusového stanoviště
Radě města byla předložena žádost společnosti JAMI BUS s.r.o., IČ 07694407, se sídlem
Rožďalovická 638/2 Praha 19 - Kbely o užívání autobusového nádraží. Tajemnice sdělila, že
konzultovala žádost s Krajským úřadem KHK, společnost má podanou žádost na kraji o vydání
licence, stanovisko města již nepožadují. Záleží na vlastníku autobusového nádraží, zda stanoví
nějaké smluvní podmínky včetně platby za užívání. Některá velká města to tak dělají. Naše město
nikdy nic nevybíralo a žádost tohoto druhu je tu prvně. Rada v dané věci přijala následující
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti JAMI BUS s.r.o., IČ 07694407, se sídlem Rožďalovická 638/2 Praha 19 - Kbely
o užívání autobusového nádraží s tím, že město nepožaduje úhradu za užívání autobusového
nádraží, výlep jízdního řádu si zajistí žadatel sám výlepem na skleněné cedule a přidělení
odjezdového stání musí konzultovat se společností OREDO s.r.o., která bude pro město zajišťovat
přenos dat systému IDS IREDO do informačního panelu na autobusovém nádraží.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/445/33/2020 bylo přijato.
13. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2008344/VB/01 Svoboda
nad Úpou, knn pro čp. 473
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-122008344/VB/01 Svoboda nad Úpou, knn pro čp. 473 (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k
návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2008344/VB/01 Svoboda nad Úpou,
knn pro čp. 473 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/446/33/2020 bylo přijato.
14. Odvolání vedoucího hospodářsko-stavebního odboru k 30.9.2020 z důvodu odchodu
do předčasného důchodu
Radě města byla předložena žádost o rozvázání pracovního poměru od Ing. Hůrky, který se rozhodl
odejít předčasně do starobního důchodu k 30.9.2020 (o 4 měsíce dříve). Na základě této žádosti
tedy tajemnice navrhla odvolání Ing. Hůrky z pracovního místa vedoucího hospodářsko-správního
odboru. Dále tajemnice MěÚ navrhla vypsat dvě výběrová řízení:
- na obsazení pracovního místa: vedoucí hospodářsko-správního odboru (vzhledem k tomu, že
Ing. Hůrka zastával funkci vedoucího odboru, bude vypsáno výběrové řízení na toto vedoucí místo,
pracovní poměr vznikne jmenováním a agendy stanoví tajemnice v rámci pracovní náplně, bude se
jednat o úředníka ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), důvod –
tajemnice MěÚ navrhla, aby toto vedoucí místo zastával od 1.10.2020 Mgr. Petr Schön, který
Ing. Hůrku již zastupoval v době jeho dlouhodobé nemoci, má zkušenosti s vedením odboru a zná
velice dobře pracovní problematiku daného odboru. Pokud však má vykonávat stávající úředník
vedoucí funkci, nelze jej „přesunout“ a rovnou jmenovat, ale musí vzejít z výběrového řízení.
- na obsazení pracovního místa správní referent hospodářsko-správního odboru (Ing. Hůrka
zpracovával agendu stavebního úřadu pro obec Svoboda nad Úpou mimo jiné), tj. úředníka ÚSC
dle zákona o úřednících“ a agendy stanoví tajemnice v rámci pracovní náplně).
Výsledkem obou výběrových řízení bude přijetí 1 zaměstnance na 1,0 pracovního úvazku, nikoliv
2, přestože budou vypsána 2 výběrová řízení.
Rada neměla k návrhu tajemnice připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
odvolává
na návrh tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou Ing. Josefa Hůrku z funkce vedoucího
hospodářsko-správního odboru ke dni 30.9.2020, a to v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, z důvodu jeho žádosti o
rozvázání pracovního poměru (odchod do starobního důchodu) a pověřuje tajemnici MěÚ
vypsáním výběrových řízení dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/447/33/2020 bylo přijato.
15. VZMR na dodávku zahradního traktoru pro městský stadion - zadávací
dokumentace
Radě města byla předložena zadávací dokumentace k VZMR na dodávku zahradního traktoru pro
městský stadion (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo
hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup
zahradního traktoru pro městský stadion ve Svobodě nad Úpou" včetně závazného
vzoru Kupní smlouvy, který je přílohou Výzvy (viz přílohy originálu zápisu).
b)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- MELICHAR CZ s.r.o., IČ 25948300, se sídlem Dr. Teuchmanna 241, 542 32 Úpice
- LI-CA spojovací materiál s.r.o., IČ 25976885, se sídlem č.p. 92, 538 45 Běstvina
- SVOBODA HORKA s.r.o., IČ 25951670, se sídlem 3. května 1168, 509 01 Nová
Paka

c)

vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 34. schůze Rady města dne 10.8.2020
od 15:00 hodin.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/448/33/2020 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 13.7.2020 ve 18,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 10.8.2020 od 15,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 14.7.2020. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
13.7.2020.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 13.07.2020
USNESENÍ č. RM/434/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 10 m2 za
účelem umístění předzahrádky pro bar Akvárko s panem Janem Sajnerem, IČ 07133391 na
dobu určitou od 1.6.2020 - 30.11.2020 za nájemné ve výši 500 Kč (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/435/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníka domu čp. 45 v k.ú. Maršov II o úpravu nájemní smlouvy na pronájem parcel
p.p.č. 6/9 a 6/2, obě v k.ú. Maršov II, která spočívá v v rozšíření účelu nájmu, ale s ohledem na
rozsah rozšíření není možné uzavřít dodatek ke smlouvě, protože se jedná o podstatnou změnu
nájemního vztahu a podle zákona o obcích je třeba na takovou změnu reagovat novým záměrem
(podrobně viz zápis), a proto bylo s žadatelem jednáno ve smyslu usnesení č. RM/427/32/2020
písm. i) ze dne 22.6.2020 (odprodej části p.p.č. 6/2 dle zákresu v příloze zápisu), žadatel s
návrhem souhlasí, takže rada danou záležitost předává k projednání v zastupitelstvu
USNESENÍ č. RM/436/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
odpověď vlastníka parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II na výzvu města k předložení návrhu
na směnu části parcely p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II (písemnost č.j. SVO/2118/2020 doručená
do datové schránky dne 29.6.2020). Na části pozemku p.p.č.154/12 (vlastníkem je společnost
Pod Černým vrchem s.r.o.) se nachází část komunikace patřící městu, která by měla jít správně
po p.p.č. 378/4 (ostatní komunikace), ale historicky se směr cesty změnil. Město se již delší
dobu snaží s vlastníkem dohodnout podmínky, za kterých by se situace vyřešila. Jedno z
možných řešení je získat od vlastníka část pozemku 154/12 tak, aby byla cesta na pozemku
města. Město by tak mohlo navázat na svůj pozemek 123/1. Vlastník pozemku p.p.č. 154/12
situaci města chápe a dal obecný návrh na směnu požadované části pozemku za jiné pozemky
města, a to části pozemků p.p.č. 380, 378/1, 159/3 a 364/4, vše v k.ú Maršov II. Dále také
vlastník p.p.č. 154/12 nabízí ke směně část své parcely p.p.č. 374, po které rovněž vede část
obecní cesty k domu čp. 149. Rada stanovila, že do směny využije část pozemku p.p.č. 378/1 a
pozemek p.p.č. 159/3. Pozemek 364/4 není města a pozemek p.p.č. 380 je komunikací, která
vede na soukromé pozemky rodiny Leškových, a proto tento pozemek do případné směny
nedoporučila. Dále rada stanovila, že využije nabídky společnosti a společně s jednatelkou
společnosti projde rozsah částí přímo v terénu při pochůzce.
USNESENÍ č. RM/437/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
městského právníka Mgr. Huspeka, aby v záležitosti majetkoprávního dořešení parkovacího
stání a dalších součástí na částech pozemků 712/1 (cca 9 m2), 527/1 (cca 73 m2) a 527/3 (cca
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1 m2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou (podrobně projednáno v rámci bodu 1 na 30. schůzi dne
11.5.2020 - usnesení RM/382/30/2020) připravil návrh záměru města a návrh nájemní smlouvy
v souladu s druhou možností svého stanoviska ze dne 10.7.2020 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/438/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
na tomto pozemku je umístěna veřejná část kanalizace a po jednání s Ing. Petříkem
z VAK Trutnov bylo zjištěno, že v dané lokalitě ještě nejsou připojeny 3 objekty, a
právě na tomto pozemku je umístěno zařízení pro budoucí připojení objektů. Z tohoto
důvodu nedoporučil, aby se město tohoto pozemku zbavilo i do budoucna právě s
ohledem na umístění veřejné části kanalizace.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada o výměře 73 m2.
USNESENÍ č. RM/439/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost neziskového spolku MAS Krkonoše o finanční podporu na činnost, protože město již
přispívá na činnost dvou svazků obcí významnou částkou a dále vzhledem k negativním
prognozám ekonomického vývoje a výběru sdílených daní.
USNESENÍ č. RM/440/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
opakovanou stížnost cca 70 obyvatel Staré aleje na chov nekastrovaného kozla na pozemku
p.p.č. 67/1 a čp. 463 ve Staré aleji (viz příloha originálu zápisu). Stížnost byla městu doručena
dne 30.6.2020 a město neprodleně téhož dne kontaktovalo příslušné kontrolní orgány s tím, že
obdrželo následující odpovědi:
1) Od České plemenářské inspekce (dále jen ČPI"):
Ihned po podání prvního podnětu dne 6.5.2020 zahájila ČPI dne 15.5.2020 kontrolu na místě.
Ve věci bylo během kontroly zjištěno porušení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (plemenářský zákon), v oblasti evidence koz. Na hospodářství byla přítomna jedna
koza a jeden kozel. Věc je dále řešena a sankce bude udělena dle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisu a plemenářského
zákona. Na hospodářství u domu čp. 463 byla dále dne 11. 6. 2020 ze strany ČPI provedena
kontrola splnění opatření v oblasti evidence koz. Touto kontrolou bylo zjištěno, že vlastník
chovu splnil uložená opatření. Dne 30. 6. 2020 obdržela ČPI opakovanou stížnost na nečinnost.
Věříme, že výše uvedené dokládá, že jsme postupovali bez prodlení a dle zákona. V opakované
stížnosti uvádíte, že jste rovněž kontaktovali Krajskou veterinární správu. Česká plemenářská
inspekce postoupí neprodleně Vaši stížnost na Krajskou veterinární správu Hradec Králové,
neboť v současné době jsme již vyčerpali všechny naše zákonné možnosti kontroly chovu.
Prověřování životních podmínek zvířat řeší místně příslušná veterinární správa.
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2) Od Krajské veterinární správy (dále jen "KVS"):
Na základě Vašeho elektronického podání ze dne 01.07.2020, přijatého Krajskou veterinární
správou Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové pod č.j.
SVS/2020/076317-H provedl dne 02.07.2020 MVDr. Karel Borůvka, úřední veterinární lékař,
číslo služebního průkazu S52054, šetření na adrese: Stará alej 463, 542 24 Svoboda n/Ú.
Kontrola byla zaměřena na podezření z týrání zvířat v chovu tří koz v důsledku nevhodného
způsobu chovu, nedostatečné péče o chované kozy a zápach kozla. Kontrola prověřila
podmínky chovu z hlediska zdravotního stavu chovaných koz, krmení, napájení, veterinární
péče a taktéž způsobu chovu. Kontrolovaná zvířata byla v dobrém výživném stavu, klinicky
byla zdravá, chování měla přirozené. V době kontroly byly dvě kozy a jeden kozel chován na
pozemku chovatele ve stráni nad domem, který byl zabezpečený proti úniku zvířat. V době
kontroly nebyl patrný výrazný zápach od chovaného kozla. Během kontroly nebylo zjištěno
porušení zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Na základě výše uvedeného Rada města konstatovala, že město vyčerpalo všechny zákonné
možnosti, a tudíž bohužel nemá jiné nástroje, jak danou záležitost řešit.
USNESENÍ č. RM/441/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu smluvního vztahu s organizací POST BELLUM (podrobně viz 26. chůze RM bod 14),
který nebyl dosud uzavřen a podepsán, na projekt Příběhy našich sousedů – Čtyřmezí 2020,
kdy předmetem změny je pouze nový termín úhrady částky 21.900 Kč, a to 31.8.2020 (původně
31.3.2020).
USNESENÍ č. RM/442/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytování dat IDS IREDO do informační tabule na autobusovém nádraží od
společnosti OREDO s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/443/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda nad Úpou – pořízení
automobilu" zrušení zadávacího řízení na část 1) – 3 ks osobní automobil, pro
nesplnění technických podmínek.
b)
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.
c)

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) AUTOSAJM CZ s.r.o., se sídlem Náchodská 509, 541 03 Trutnov, IČ: 27529975
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3) AUTOSTYL a.s., se sídlem Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ: 24727741
jmenuje
d)
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 28. 7. 2020
od 14,00 hodin v kanceláři starosty na radnici.
USNESENÍ č. RM/444/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
dokument Opatření orgánů města č. 1/2020 – Pravidla pro přidělování a užívání
sociálních bytů včetně šesti příloh (vše viz příloha originálu zápisu), která se týkají
sociálního bydlení (6 nových bytů) v objektu čp. 473.
b)
nákup vybavení pro sociální byty - záclonové kolejnice s jednoduchými záclonami
a závěsy (aby byl zajištěn jednotný ráz při pohledu z náměstí, dále proto, aby se
město vyvarovalo různým pokusům o vrtání a tlučení zařízení do zdí), v bytě č. 4 kde
je koupelna s dvěma okny uprostřed objektu místo záclon instalovat rolety na 2 okna,
to vše dle orientační cenové nabídky ve výši 34.152 Kč, dále nákup dveřních zarážek
do podlahy 2x + samolepící dorazy na stěnu (dorazy dveřních klik a kliček u oken)
cca 50 ks a dále rada schvaluje výměnu dveří do sklepa za kovové (viz zápis 4.
odrážka).
USNESENÍ č. RM/445/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti JAMI BUS s.r.o., IČ 07694407, se sídlem Rožďalovická 638/2 Praha 19 Kbely o užívání autobusového nádraží s tím, že město nepožaduje úhradu za užívání
autobusového nádraží, výlep jízdního řádu si zajistí žadatel sám výlepem na skleněné cedule a
přidělení odjezdového stání musí konzultovat se společností OREDO s.r.o., která bude pro
město zajišťovat přenos dat systému IDS IREDO do informačního panelu na autobusovém
nádraží.
USNESENÍ č. RM/446/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2008344/VB/01 Svoboda nad Úpou,
knn pro čp. 473 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/447/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
odvolává
na návrh tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou Ing. Josefa Hůrku z funkce
vedoucího hospodářsko-správního odboru ke dni 30.9.2020, a to v souladu s § 102 odst. 2 písm.
g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, z důvodu
jeho žádosti o rozvázání pracovního poměru (odchod do starobního důchodu) a pověřuje
tajemnici MěÚ vypsáním výběrových řízení dle zápisu.
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USNESENÍ č. RM/448/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup
zahradního traktoru pro městský stadion ve Svobodě nad Úpou" včetně závazného
vzoru Kupní smlouvy, který je přílohou Výzvy (viz přílohy originálu zápisu).
b)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- MELICHAR CZ s.r.o., IČ 25948300, se sídlem Dr. Teuchmanna 241, 542 32 Úpice
- LI-CA spojovací materiál s.r.o., IČ 25976885, se sídlem č.p. 92, 538 45 Běstvina
- SVOBODA HORKA s.r.o., IČ 25951670, se sídlem 3. května 1168, 509 01 Nová
Paka

c)

vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 34. schůze Rady města dne 10.8.2020
od 15:00 hodin.
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