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Sp. značka: SVO/2276/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.08.2020
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, TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na dodávku s názvem "Nákup zahradního
traktoru pro městský stadionu ve Svobodě nad Úpou"

2.

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

3.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole

4.

Žádost o stanovisko města ke stavbě "Svoboda nad Úpou, Nový svět 347, objekt
technického zázemí u RD"

5.

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

6.

Pronájem částí parcel p.p.č. 712/1, 527/1 a 527/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
Záměru města č. 12/2020

7.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II

8.

Návrh na zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (zahrádka za bývalou svíčkárnou)

9.

Žádost o povolení umístění krmného automatu pro zvěř na pronajaté parcele p.p.č.
270/1 v k.ú. Maršov I

10.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I

11.

Žádost o zavedení pečovatelské služby a návrh na přidělení bytu v DPS

12.

Kontrola čerpání rozpočtu obou příspěvkových organizací, přehled poskytnuté péče
v DPS

13.

Oznámení ředitelky DPS o přiznané podpoře mimořádného finančního ohodnocení
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 a schválení
odměny pro ředitelku DPS z této dotace
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14.

Nabídka právních služeb od advokáta JUDr. Lukáše Havla, Trutnov

15.

Jmenování vedoucího hospodářsko-správního odboru od 1.10.2020

16.

Poptávkové řízení v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na
víceúčelový sál a zázemí“

17.

Otevřený dopis nespokojených občanů adresovaný společnosti INZAXX Group s.r.o.
ve věci výroby palivového dřeva na pozemcích firmy Krkonošské papírny a.s.

18.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou

19.

Žádosti o prodej parcel p.p.č. 41/2 a 35/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou

20.

Pronájem reklamní plochy na billboardu u autobusového nádraží

1. Vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na dodávku s názvem "Nákup zahradního
traktoru pro městský stadionu ve Svobodě nad Úpou"
Radě města byly předloženy nabídky v zalepených obálkách, které rada města otevřela a zjistila
nabídky od následujících uchazečů:
- MELICHAR CZ s.r.o., IČ 25948300, se sídlem Dr. Teuchmanna 241, 542 32 Úpice - nabídka
218.209,92 Kč bez DPH (264.034 Kč včetně DPH)
- LI-CA spojovací materiál s.r.o., IČ 25976885, se sídlem č.p. 92, 538 45 Běstvina - nabídka
235.124,79 Kč bez DPH (284.501 Kč včetně DPH)
- SVOBODA HORKA s.r.o., IČ 25951670, se sídlem 3. května 1168, 509 01 Nová Paka - nabídka
242.396,69 Kč bez DPH (293.299,99 Kč včetně DPH)
Zadávací podmínky splnili všichni uchazeči, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZ malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup zahradního traktoru pro městský stadion
ve Svobodě nad Úpou" nabídku od společnosti MELICHAR CZ s.r.o., IČ 25948300, se sídlem
Dr. Teuchmanna 241, 542 32 Úpice, která nabídla nejnižší cenu ve výši 218.209,92 Kč bez DPH
(264.034 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/449/34/2020 bylo přijato.
2. 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 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 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
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Jedná se o opakované zadávací řízení na část 1.
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 byla podána v souladu se zadávací dokumentací.
Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek, protože hodnotila pouze jednu nabídku.
Nabídková cena 1.146.198 Kč bez DPH, 1.386.900 Kč včetně DPH byla zadavatelem akceptována.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda nad Úpou – pořízení automobilu" nabídku 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) za dodávku na část 1) - 3 ks
osobní automobil a pověřuje ředitelku DPS podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/450/34/2020 bylo přijato.

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení
v základní škole č. SML000850 ze dne 15.4.2020 (viz příloha originálu zápisu). Předmětem
dodatku jsou méněpráce a vícepráce, které stručně okomentoval stavební technik města pan
Rajsner. Výsledkem je pak celková úspora ve výši 127.731,79 Kč včetně DPH.
Tajemnice dále informovala radu, že na tuto akci již město obdrželo rozhodnutí z MF ČR o
přidělené dotaci na tuto akci ve výši 90%, přičemž uznatelnými náklady jsou nejen stavební práce
dle této smlouvy, ale také náklady na projektovou dokumentaci.
Rada neměla k návrhu dodatku připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML000850 ze dne 15.4.2020 včetně příloh č. 1 – 3 (viz příloha
originálu zápisu), jejímž předmětem jsou méněpráce a vícepráce a výsledkem pak úspora ve výši
127.731,79 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/451/34/2020 bylo přijato.

4. Žádost o stanovisko města ke stavbě "Svoboda nad Úpou, Nový svět 347, objekt
technického zázemí u RD"
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 347 na Novém světě o stanovisko města ke
stavbě "Svoboda nad Úpou, Nový svět 347, objekt technického zázemí u RD" včetně předložené
dokumentace pro společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
č. zakázky 200094, TENET spol. s r.o., datum 2020. Jedná se o objekt umístěný v zahradě RD
čp. 347 na vlastním pozemku.
Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko města ke stavbě "Svoboda nad Úpou, Nový svět 347, objekt technického zázemí
u RD" v souladu s předloženou dokumentací pro společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru, č. zakázky 200094, TENET spol. s r.o., datum 2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/452/34/2020 bylo přijato.

5. Žádost o pronájem parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře 73 m2, druh pozemku zahrada (viz příloha originálu zápisu) na základě žádosti
o pronájem dle Záměru města č. 13/2020. Rada neměla k návrhu nájemní smlouvy připomínky,
a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
propachtování parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 73 m2, druh pozemku
zahrada, paní
za účelem užívání jako zahrádka a k umístění brány, na dobu
neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za nájemné dle položky 1 Ceníku nájemného
a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svoboda nad Úpou, tj. 2 Kč / 1 m2 / rok, minimálně
však 500 Kč ročně a dále schvaluje návrh pachtovní smlouvy (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/453/34/2020 bylo přijato.

6. Pronájem částí parcel p.p.č. 712/1, 527/1 a 527/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
Záměru města č. 12/2020
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy s paní
na pronájem části
parcely p.p.č. 712/1 o výměře 9 m2, části parcely p.p.č. 527/1 o výměře 73 m2 a části parcely
p.p.č. 527/3 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 12/2020 (viz příloha
originálu zápisu). Předmětem nájemní smlouvy je užívání výše uvedených částí parcel za účelem
umístění a provozu zpevněné plochy (pro 2 parkovací místa), opěrné zídky, odvodňovacího žlabu
a keřové výsadby (to vše dále jen "Stavba"), přičemž nájemní smlouva podrobně řeší vypořádání
umístění této neoprávněné Stavby v čl. V nájemní smlouvy. Rada dále doplnila částky a termíny
do návrhu smluvního vztahu takto:
- čl. II. odst. 1 - nájem se sjednává s účinností ode dne 1.9.2020 na dobu neurčitou
- čl. III. odst. 1 - výši nájemného rada stanovila individuální sazbou ve výši 1.000 Kč ročně
- čl. V. písm. b) - povinnost nájemce do 31.12.2020 uvést užívání Stavby (její příslušné části) do
souladu se všemi požadavky vyplývajícími ze stavebních předpisů
- čl. V. písm. e) - za bezesmluvní užívání je povinen nájemce uhradit částku ve výši 3.000 Kč do
30.9.2020, přičemž tato částka představuje náhradu za bezesmluvní užívání předmětu nájmu v době
posledních tří let před uzavřením nájemní smlouvy.
Rada hlasovala o návrhu usnesení
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s paní
na pronájem části parcely p.p.č. 712/1 o výměře 9 m2,
2
části parcely p.p.č. 527/1 o výměře 73 m a části parcely p.p.č. 527/3 o výměře 1 m2, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 12/2020 (viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem
nájemní smlouvy je užívání výše uvedených částí parcel za účelem umístění a provozu zpevněné
plochy (pro 2 parkovací místa), opěrné zídky, odvodňovacího žlabu a keřové výsadby (to vše dále
jen "Stavba") a nájemní smlouva podrobně řeší vypořádání umístění této neoprávněné Stavby
v čl. V nájemní smlouvy. Rada doplnila částky a termíny do návrhu smluvního vztahu takto:
- čl. II. odst. 1 - nájem se sjednává s účinností ode dne 1.9.2020 na dobu neurčitou
- čl. III. odst. 1 - výši nájemného rada stanovila individuální sazbou ve výši 1.000 Kč ročně
- čl. V. písm. b) - povinnost nájemce do 31.12.2020 uvést užívání Stavby (její příslušné části) do
souladu se všemi požadavky vyplývajícími ze stavebních předpisů
- čl. V. písm. e) - za bezesmluvní užívání je povinen nájemce uhradit částku ve výši 3.000 Kč do
30.9.2020, přičemž tato částka představuje náhradu za bezesmluvní užívání předmětu nájmu v době
posledních tří let před uzavřením nájemní smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/454/34/2020 bylo přijato.
7. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost nového vlastníka domu čp. 149 v ulici Pod Rýchorami o
pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II o výměře 25 m2 stejně tak jako předchozí
vlastník za účelem umístění oplocení, umístění okrasných dřevin a sekání trávy. Rada hlasovala o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití jiná plocha, o výměře 25 m2 dle zákresu v příloze originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/455/34/2020 bylo přijato.
8. Návrh na zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (zahrádka za bývalou svíčkárnou)
Radě města byl předložen návrh na zveřejnění pronájmu uvolněné zahrádky na části parcely
p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře 95 m2. Jedná se o díl č. 4
dle zákresu v příloze originálu zápisu. Rada k návrhu neměla připomínky, a proto bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu uvolněné zahrádky na části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře 95 m2. Jedná se o díl č. 4 dle zákresu v příloze originálu
zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/456/34/2020 bylo přijato.
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9. Žádost o povolení umístění krmného automatu pro zvěř na pronajaté parcele
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 povolení
umístění krmného automatu na této pronajaté části. Důvodem je skutečnost, že procházející lidé
krmí zvířata na pronajaté části parcely nevhodným krmením a nájemce by rád tomuto zabránil a
umožnil kolemjdoucím krmení zvířat, ale vhodnou stravou. V krmném automatu budou speciální
granule pro zvířata, obdobná těm v zoologických zahradách. Nájemce by rád umístil pod automat
na část parcely betonovou desku o rozměrech 70 x 50 cm a hloubce cca 15 cm, aby bylo možné
v případě ukončení nájmu ji odstranit. Automat bude chráněný stříškou z dřeva tak, aby esteticky
zapadl do krajiny.
Rada neměla k žádosti připomínky, a proto 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 povolení umístění krmného automatu
na této pronajaté části dle zákresu s tím, že pověřuje Ing. Putalovou, aby dodatkem nájemní
smlouvy rozšířila předmět nájmu o umístění krmného automatu (beze změny výše nájemného), ale
s podmínkou, že vybudovaná betonová deska 70 x 50 cm, hloubka 15 cm bude odstranitelná
v případě ukončení nájmu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/457 /34/2020 bylo přijato.
10. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře
1126 m2, druh pozemku zahrada. Žadatel o odkoupení této parcely žádal již v roce 2017 a tehdy
zastupitelstvo prodej neschválilo s ohledem na probíhající revizi obecních pozemků v souvislosti
s přípravou nového územního plánu. Jedná se pozemek uprostřed zahrádkářské osady nad
Maršovskou ulicí, resp. za maršovským hřbitovem. Rada se žádostí zabývala, včetně pozemkového
snímku s výpisem vlastníků okolních parcel a výpisu historie kolem této parcely. V současné době
je parcela pronajata za nájemné ve výši 6.200 Kč ročně, které bylo vysoutěženo v roce 2017 (o
pronájem parcely mělo zájem více žadatelů). Rada usoudila, že v současné době město tento
pozemek nepotřebuje prodat, výše nájemného není zanedbatelná, a proto bude ctít předchozí
rozhodnutí orgánů města a doporučuje zastupitelstvu parcelu neprodávat. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2, druh pozemku
zahrada s odůvodněním, že parcela je v současné době parcela pronajata za nájemné ve výši
6.200 Kč ročně, které bylo vysoutěženo v roce 2017 (o pronájem parcely mělo tehdy zájem více
žadatelů) a rada se domnívá, že v současné době město tento pozemek nepotřebuje prodat, výše
nájemného není zanedbatelná, a proto bude ctít předchozí rozhodnutí orgánů města a doporučuje
zastupitelstvu parcelu neprodávat.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/458 /34/2020 bylo přijato.
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11. Žádost o zavedení pečovatelské služby a návrh na přidělení bytu v DPS
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 1 pro jednotlivce v Domě
s pečovatelskou službou a dále žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby pro pana
. Zároveň byl radě předložen návrh sociální pracovnice na přidělení výše uvedeného bytu
(viz příloha originálu zápisu). Rada k návrhu na přidělení bytu ani k žádosti o souhlas se zavedením
pečovatelské služby neměla připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 1 pro jednotlivce paní
, trvale bytem
Pietteho nám. 73, Svoboda nad Úpou. V případě nepřijetí bytu paní
rada
stanovuje přidělit byt č. 1 dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
b)

žádost o zavedení pečovatelské služby pro pana
526, Svoboda nad Úpou.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

, trvale bytem Kostelní
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/459 /34/2020 bylo přijato.
12. Kontrola čerpání rozpočtu obou příspěvkových organizací, přehled poskytnuté péče
v DPS
Radě města byly předloženy následující dokumenty:
1) Hospodaření PO DPS k 30.6.2020 (tabulka) + výkaz zisku a ztráty k 30.6.2020
2) Vývoj poskytnutých hodin pečovatelské služby od r. 2014
3) Přehled poskytnuté péče za 1. pololetí 2020
4) ZŠ a MŠ – schválený rozpočet na rok 2020, který byl přílohou č. 3 návrhu rozpočtu města
5) Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 30.6.2020
6) Čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ k 30.6.2020 podle nové struktury zpracovaného rozpočtu, který
zahrnuje i cizí zdroje (dotace, prostředky na mzdové náklady)
Dokumenty podrobně okomentovala tajemnice MěÚ, která i provedla kontrolu hospodaření ve
vazbě na účetní výkazy.
Hospodaření DPS k 30.6.2020:
- organizace čerpá položky v souladu s finančním plánem a je patrné, že zřizovatel provádí
kontrolu hospodaření v této organizaci pravidelně již několik let
- vývoj poskytnutých hodin pečovatelské služby k 30.6.2020 je rovněž v normálu
v porovnání s minulými lety:
Hospodaření PO ZŠ a MŠ Svoboda k 30.6.2020:
tajemnice informovala radu o zjištěném nesouladu čerpání rozpočtu (finančního plánu)
s výkazem zisku a ztráty, ve finančním plánu školy nejsou zahrnuty cizí zdroje (zejména
dotace a mzdové příděly z kraje a jejich čerpání), na tento nesoulad již v letošním roce
upozornil audit, takže tajemnice radě sdělila, že ve spolupráci s vedením školy a účetní
firmou byl neprodleně přepracován finanční plán na současný aktuální stav (viz příloha
č. 6) a jeho čerpání do souladu s účetním výkazem.
- nicméně je potřeba se čerpáním rozpočtu zabývat – účetní firma byla požádána o vysvětlení
následujícího:
o Účet 527 - rozpočtovaný příděl do FKSP ze strany města je 41.000, skutečnost
63.422 - na účtu 527 jsou účtovány také náklady na školení a ochranné pracovní
pomůcky, jejichž zvýšená potřebnost souvisí s koronavirem, finanční plán bude
nutno upravit
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o Účet 558 – DDHM rozpočtováno 250.000, čerpání 357.459 - v rozpočtu není
zapojeno schválené čerpání fondů (nákup ICT pro pedagogy) na 648 jak ve
výnosech, tak v nákladech – mělo by být rovněž předmětem změny finančního
plánu
o bylo konstatováno, že čerpaní a plnění finančního plánu se vcelku daří – vyjma
výnosového účtu 602 – tržby z prodeje služeb (stravné, MŠ, ŠD – zde plánované
výnosy nebudou naplněny s ohledem na to, že byla škola v podstatě 3 měsíce
zavřená a vařilo se jen pár desítek obědů v rámci doplňkové činnosti, proto je třeba
si hlídat náklady a maximálně šetřit, ale to už dostali ředitelé obou PO za úkol
v jarních měsících.
- do příštího jednání rady by tedy mělo dojít k úpravě rozpočtu (finančního plánu) č.1 školy
v souladu s výše uvedeným.
Rada vzala veškeré informace na vědomí a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informace z provedené kontroly hospodaření obou příspěvkových organizací (podrobně
viz zápis).
pověřuje
b)
ředitele školy, aby ve spolupráci s účetní firmou a tajemnicí MěÚ připravili do příštího
jednání rady úpravu č. 1 finančního plánu školy pro rok 2020 na základě zjištěných
nesrovnalostí a potřebností (podrobně viz zápis) .
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/460 /34/2020 bylo přijato.

13. Oznámení ředitelky DPS o přiznané podpoře mimořádného finančního ohodnocení
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 a schválení
odměny pro ředitelku DPS z této dotace
Radě města byly předloženy informace ředitelky DPS ohledně mimořádného dotačního řízení
v rámci kterého PO Dům s pečovatelskou službou dostala dotaci ve výši 140.912 Kč. Dotace již
byla připsána na účet města dne 29.7.2020 a neprodleně přeposlána do organizace (transfer
dotace). Tajemnice informovala o tomto dotačním řízení:
První kolo mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19
Vypisuje: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pro koho je určeno: pro veškerý nezdravotnický personál v sociálních službách
Žádost bylo možné podávat prostřednictvím Okslužby-poskytovatel do 27. července 2020
Poznámka: Druhé kolo tohoto dotačního řízení je určeno pouze pro ty poskytovatele, kteří nepodali
žádost v prvním kole.
Poznámka: Výsledky prvního kola jsou zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info
Vzhledem k tomu, že dotace se vztahuje i na práci vykonanou ředitelkou DPS v době jarní
koronavirové krize v souvislosti s epidemií COVID-19, je navrhováno z této dotace poskytnout
mimořádnou odměnu i ředitelce DPS.
V rámci tohoto bodu rada přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informaci ředitelky DPS o výsledku mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020
v prvním kole na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v
sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19, ve kterém PO získala dotaci ve
výši 140.912 Kč.
schvaluje
b)
vyplacení odměny z dotace dle bodu a) tohoto usnesení ředitelce PO Dům
s pečovatelskou službou Bc. Martině Motejlkové ve výši 17.032 Kč v rámci pracovního
úvazku sociálního pracovníka a ve výši 8.210 Kč v rámci pracovního úvazku ředitelky
příspěvkové organizace.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/461/34/2020 bylo přijato.
14. Nabídka právních služeb od advokáta JUDr. Lukáše Havla, Trutnov
Starosta informoval radu ohledně činnosti stávajícího městského právníka Mgr. Huspeka, který
nemá advokátní zkoušky a jeho činnost pro město je řešena prostřednictvím Rámcové smlouvy o
poskytování právních služeb s Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D. – měsíční paušál 6.500 Kč bez
DPH, 2M výpovědní doba bez udání důvodu.
Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D. má však pozastavenu činnost advokacie dle právního názoru České
advokátní komory (střet zájmů v souvislosti s výkonem funkce ředitele PO Královéhradeckého
kraje – ředitel Domova důchodců Tmavý Důl). Mgr. Stanislav se sice brání v rámci soudního sporu
a činnost advokátních služeb Mgr. Huspeka zajistil prostřednictvím advokáta JUDr. Mgr. Marcela
Petráska, LL.M, M.B.A se sídlem, Palackého 715/15, Praha 1 formou Prohlášení o určení zástupce
(viz příloha).
Tento stav již trvá poměrně dlouho a starosta získal kontakt na JUDr. Lukáše Havla, Blanická 174,
541 01 Trutnov, se kterým spolupracuje mimo jiné Město Janské Lázně. JUDr. Havel předložil
návrh smlouvy o poskytování právních služeb – navrhovaný měsíční paušál ve výši 6.500 Kč bez
DPH. S ohledem na výše uvedené starosta navrhl ukončit spolupráci s Mgr. Huspekem, resp.
s Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D. výpovědí a uzavřít od 1.10.2020 smlouvu s advokátem
JUDr. Lukášem Havlem.
Tajemnice doplnila, že na právní služby není potřeba dělat poptávkové řízení, protože právní služby
jsou vyjmuty z režimu veřejných zakázek.
Rada krátce diskutovala na dané téma, a nakonec se shodla, že s návrhem starosty souhlasí a bylo
hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a)
Rámcovou smlouvu
Stanislavem, Ph. D.

o

poskytování

právních

služeb

s Mgr.

Antonínem

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Lukášem Havlem, advokátem
se sídlem Libušinka 180, Trutnov, IČ 66254981 od 1.10.2020.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/462/34/2020 bylo přijato.
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zdržel se – 0

15. Jmenování vedoucího hospodářsko-správního odboru od 1.10.2020
Tajemnice MěÚ informovala radu, že v rámci výběrového řízení na obsazení místa vedoucího
hospodářsko - správního odboru (dále jen "HSO") byla přijata pouze jedna přihláška, a to od
Mgr. Petra Schöna, současného referenta HSO, který již několikrát zastupoval vedoucího odboru
Ing. Hůrku v době jeho nepřítomnosti. Tajemnice tedy podala návrh na jeho jmenování do funkce
vedoucího HSO od 1.10.2020.
Rada neměla k návrhu tajemnice připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku výběrového řízení, vyhlášeného v souladu
§ 7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14.7.2020, a na návrh tajemnice Městského úřadu ve
Svobodě nad Úpou Mgr. Petra Schöna vedoucím hospodářsko – správního odboru Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou s účinností od 1.10.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/463/34/2020 bylo přijato.
16. Poptávkové řízení v rámci VZMR na služby "Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na
víceúčelový sál a zázemí“
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby
s názvem "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci druhé poloviny objektu čp. 473
ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí" včetně závazného vzoru Smlouvy
o dílo (viz příloha originálu zápisu).
Tato akce sice byla vyjmuta z letošního rozpočtu, ale jak už bylo avizováno na posledním
zastupitelstvu, zpracování PD by bylo vhodné realizovat, abychom byli připraveni na případný
vhodný dotační titul. To znamená, že pokud rada otevře obálky a zjistí nabídnuté ceny do jednání
zastupitelstva, bylo by možné cenu zapracovat do rozpočtového opatření, které zastupitelstvo
projedná 14.9.2020, a pokud by byla změna schválena, mohla by se po 14.9.2020 podepsat
Smlouva o dílo. Pokud zastupitelstvo změnu neschválí, je ve Výzvě klauzule v odstavci –
vyhrazená práva zadavatele, že je možné poptávkové řízení zrušit i bez udání důvodu.
Rada s uvedeným návrhem postupu souhlasila s tím, že upravila lhůtu pro podání nabídek do
9.9.2020 do 16.00 hodin, stejného dne se uskuteční mimořádné jednání rady, na kterém budou
otevřeny obálky a zjištěny nabídkové ceny.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě
nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí" včetně závazného vzoru Smlouvy
o dílo (viz příloha originálu zápisu).
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schvaluje
b)
výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 183 81 481, se sídlem U Besedy
414/8, 760 07 Liberec III - Jeřáb
- Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ 465 04 303, se sídlem U Horní brány 29,
550 01 Broumov
- ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov,
- Ing. arch. Jaroslav Voceďálek, IČ 01630229, se sídlem Novodvorská 232, 541 01
Trutnov.
schvaluje
c)
že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci mimořádné schůze Rady města dne
9.9.2020 od 16,00 hodin.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/464/34/2020 bylo přijato.
17. Otevřený dopis nespokojených občanů adresovaný společnosti INZAXX Group s.r.o.
ve věci výroby palivového dřeva na pozemcích firmy Krkonošské papírny a.s.
Radě města byl předložen otevřený dopis nespokojených občanů adresovaný společnosti
INZAXX Group s.r.o. ve věci výroby palivového dřeva na pozemcích firmy Krkonošské
papírny a.s. vedle velkého JIPu. Starosta informoval, že hovořil se zástupcem firmy a bylo mu
sděleno, že firma postupně bude utlumovat provoz, protože jí končí nájemní smlouva 31.12.2020.
Provoz výroby palivového dřeva bude přesunut do jiné obce v rámci okresu, kde firma získala nový
pronájem. Rada vzala tyto informace na vědomí a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
otevřený dopis nespokojených občanů adresovaný společnosti INZAXX Group s.r.o. ve věci
výroby palivového dřeva na pozemcích firmy Krkonošské papírny a.s. vedle velkého JIPu s tím, že
podle nejnovějších informací od zástupce firmy bude firma postupně utlumovat provoz, protože jí
končí nájemní smlouva 31.12.2020 a provoz výroby palivového dřeva bude přesunut do jiné obce
v rámci okresu, kde firma získala nový pronájem.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/465/34/2020 bylo přijato.
18. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla přeložena žádost o pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře cca 117 m2. Jedná se o část parcely před bývalou svíčkárnou, kdy tato část pozemku je
připravena pro případnou směnu s vlastníkem objektu čp. 472 na základě usnesení rady
č. RM/387/30/2020 ze dne 11.5.2020. O směně se stále jedná, a protože se vlastník čp. 472 dosud
k nabízené směně nevyjádřil, rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 117 m2, protože tato
část pozemku je připravena pro případnou směnu s vlastníkem objektu čp. 472 na základě usnesení
rady č. RM/387/30/2020 ze dne 11.5.2020 a o směně se stále jedná. Rada doporučuje žadateli využít
nabídku města na pronájem uvolněné zahrádky na části p.p.č. 90/1 v blízkosti (viz bod 8).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/466/34/2020 bylo přijato.
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19. Žádosti o prodej parcel p.p.č. 41/2 a 35/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 525 v Kostelní ulici o odkoupení parcely
p.p.č. 41/2 a parcely nebo její části p.p.č. 35/4, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou. Parcelu p.p.č. 41/2
má žadatel v nájmu. Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že obě parcely jsou v centru města
blízko náměstí, parcela p.p.č. 41/2 je blízko školní jídelny a parcela p.p.č. 35/4 je zase blízko
bývalých školních dílen. Obě mají pro město značný význam, nejen proto že jsou v centru města,
ale také proto, že sousedí se školními budovami. Je tedy možné, že je v budoucnu město využije
pro případné potřeby provozu školy či školní jídelny. Rovněž je uvažováno o využití školních dílen
pro zázemí pro technickou četu, takže svůj potenciál pro město má i sousední parcela p.p.č. 35/4.
Nicméně se rada shodla na tom, že část parcely p.p.č. 35/4 před samotným domem čp. 525 patří
k domu, a proto přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha, o výměře cca 28 m2 dle zákresu
v příloze originálu zápisu před domem čp. 525 s tím, že po žadateli požaduje uhrazení
zálohy ve výši 10.000 Kč na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku
ocenění části parcely.
nedoporučuje
b)
prodej parcely p.p.č. 41/2 a celé parcely p.p.č. 35/4, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
s odůvodněním dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/467/34/2020 bylo přijato.
20. Pronájem reklamní plochy na billboardu u autobusového nádraží
Radě města byl podán návrh na zveřejnění záměru města na pronájem reklamní plochy na
billboardu u autobusového nádraží s ohledem na projevený zájem o pronájem. Rada s návrhem
souhlasila, a proto bylo přijato usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru města na pronájem reklamní plochy na billboardu u autobusového nádraží, které
je v majetku města.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/468/34/2020 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 10.8.2020 ve 16,50 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 31.8.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 11.8.2020. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
10.8.2020.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.08.2020
USNESENÍ č. RM/449/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZ malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup zahradního traktoru pro městský
stadion ve Svobodě nad Úpou" nabídku od společnosti MELICHAR CZ s.r.o., IČ 25948300,
se sídlem Dr. Teuchmanna 241, 542 32 Úpice, která nabídla nejnižší cenu ve výši
218.209,92 Kč bez DPH (264.034 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.
USNESENÍ č. RM/450/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na dodávku s názvem "DPS Svoboda nad Úpou – pořízení automobilu" nabídku
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) za dodávku na
část 1) - 3 ks osobní automobil a pověřuje ředitelku DPS podpisem kupní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/451/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML000850 ze dne 15.4.2020 včetně příloh č. 1 – 3 (viz
příloha originálu zápisu), jejímž předmětem jsou méněpráce a vícepráce a výsledkem pak
úspora ve výši 127.731,79 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/452/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko města ke stavbě "Svoboda nad Úpou, Nový svět 347, objekt technického
zázemí u RD" v souladu s předloženou dokumentací pro společný územní souhlas a souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru, č. zakázky 200094, TENET spol. s r.o., datum
2020.
USNESENÍ č. RM/453/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
propachtování parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 73 m2, druh pozemku
zahrada, paní
za účelem užívání jako zahrádka a k umístění brány, na dobu
neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za nájemné dle položky 1 Ceníku
nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svoboda nad Úpou, tj. 2 Kč / 1 m2 /
rok, minimálně však 500 Kč ročně a dále schvaluje návrh pachtovní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/454/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s paní
na pronájem části parcely p.p.č. 712/1 o výměře
2
9 m , části parcely p.p.č. 527/1 o výměře 73 m2 a části parcely p.p.č. 527/3 o výměře 1 m2, vše
v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 12/2020 (viz příloha originálu zápisu), kdy
předmětem nájemní smlouvy je užívání výše uvedených částí parcel za účelem umístění a
provozu zpevněné plochy (pro 2 parkovací místa), opěrné zídky, odvodňovacího žlabu a keřové
výsadby (to vše dále jen "Stavba") a nájemní smlouva podrobně řeší vypořádání umístění této
neoprávněné Stavby v čl. V nájemní smlouvy. Rada doplnila částky a termíny do návrhu
smluvního vztahu takto:
- čl. II. odst. 1 - nájem se sjednává s účinností ode dne 1.9.2020 na dobu neurčitou
- čl. III. odst. 1 - výši nájemného rada stanovila individuální sazbou ve výši 1.000 Kč ročně
- čl. V. písm. b) - povinnost nájemce do 31.12.2020 uvést užívání Stavby (její příslušné části)
do souladu se všemi požadavky vyplývajícími ze stavebních předpisů
- čl. V. písm. e) - za bezesmluvní užívání je povinen nájemce uhradit částku ve výši 3.000 Kč
do 30.9.2020, přičemž tato částka představuje náhradu za bezesmluvní užívání předmětu nájmu
v době posledních tří let před uzavřením nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/455/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití jiná plocha, o výměře 25 m2 dle zákresu v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/456/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu uvolněné zahrádky na části parcely p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře 95 m2. Jedná se o díl č. 4 dle zákresu v příloze
originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/457 /34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce části parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I o povolení umístění krmného
automatu na této pronajaté části dle zákresu s tím, že pověřuje Ing. Putalovou, aby dodatkem
nájemní smlouvy rozšířila předmět nájmu o umístění krmného automatu (beze změny výše
nájemného), ale s podmínkou, že vybudovaná betonová deska 70 x 50 cm, hloubka 15 cm bude
odstranitelná v případě ukončení nájmu.
USNESENÍ č. RM/458 /34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2, druh
pozemku zahrada s odůvodněním, že parcela je v současné době parcela pronajata za nájemné
ve výši 6.200 Kč ročně, které bylo vysoutěženo v roce 2017 (o pronájem parcely mělo tehdy
zájem více žadatelů) a rada se domnívá, že v současné době město tento pozemek nepotřebuje
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prodat, výše nájemného není zanedbatelná, a proto bude ctít předchozí rozhodnutí orgánů města
a doporučuje zastupitelstvu parcelu neprodávat.
USNESENÍ č. RM/459 /34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 1 pro jednotlivce paní

, trvale bytem
Pietteho nám. 73, Svoboda nad Úpou. V případě nepřijetí bytu paní
rada
stanovuje přidělit byt č. 1 dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu
zápisu).

b)

žádost o zavedení pečovatelské služby pro pana
526, Svoboda nad Úpou.

, trvale bytem Kostelní

USNESENÍ č. RM/460 /34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informace z provedené kontroly hospodaření obou příspěvkových organizací
(podrobně viz zápis).
pověřuje
b)
ředitele školy, aby ve spolupráci s účetní firmou a tajemnicí MěÚ připravili do
příštího jednání rady úpravu č. 1 finančního plánu školy pro rok 2020 na základě
zjištěných nesrovnalostí a potřebností (podrobně viz zápis) .
USNESENÍ č. RM/461/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
informaci ředitelky DPS o výsledku mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok
2020 v prvním kole na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19, ve kterém PO získala
dotaci ve výši 140.912 Kč.
schvaluje
b)
vyplacení odměny z dotace dle bodu a) tohoto usnesení ředitelce PO Dům
s pečovatelskou službou Bc. Martině Motejlkové ve výši 17.032 Kč v rámci
pracovního úvazku sociálního pracovníka a ve výši 8.210 Kč v rámci pracovního
úvazku ředitelky příspěvkové organizace.
USNESENÍ č. RM/462/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a)
Rámcovou smlouvu
Stanislavem, Ph. D.

o

poskytování

právních

služeb

s Mgr.

Antonínem

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Lukášem Havlem,
advokátem se sídlem Libušinka 180, Trutnov, IČ 66254981 od 1.10.2020.
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USNESENÍ č. RM/463/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku výběrového řízení, vyhlášeného v
souladu § 7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14.7.2020, a na návrh tajemnice
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou Mgr. Petra Schöna vedoucím hospodářsko – správního
odboru Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou s účinností od 1.10.2020.
USNESENÍ č. RM/464/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s názvem
"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci druhé poloviny objektu
čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí" včetně
závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
výběr 4 uchazeč, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 183 81 481, se sídlem U Besedy
414/8, 760 07 Liberec III - Jeřáb
- Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ 465 04 303, se sídlem U Horní brány 29,
550 01 Broumov
- ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428,
541 01 Trutnov,
- Ing. arch. Jaroslav Voceďálek, IČ 01630229, se sídlem Novodvorská 232,
541 01 Trutnov.
schvaluje
c)
že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci mimořádné schůze Rady města dne
9.9.2020 od 16,00 hodin.
USNESENÍ č. RM/465/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
otevřený dopis nespokojených občanů adresovaný společnosti INZAXX Group s.r.o. ve věci
výroby palivového dřeva na pozemcích firmy Krkonošské papírny a.s. vedle velkého JIPu s tím,
že podle nejnovějších informací od zástupce firmy bude firma postupně utlumovat provoz,
protože jí končí nájemní smlouva 31.12.2020 a provoz výroby palivového dřeva bude přesunut
do jiné obce v rámci okresu, kde firma získala nový pronájem.
USNESENÍ č. RM/466/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 117 m2, protože tato
část pozemku je připravena pro případnou směnu s vlastníkem objektu čp. 472 na základě
usnesení rady č. RM/387/30/2020 ze dne 11.5.2020 a o směně se stále jedná. Rada doporučuje
žadateli využít nabídku města na pronájem uvolněné zahrádky na části p.p.č. 90/1 v blízkosti
(viz bod 8).
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USNESENÍ č. RM/467/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha, o výměře cca 28 m2 dle
zákresu v příloze originálu zápisu před domem čp. 525 s tím, že po žadateli požaduje
uhrazení zálohy ve výši 10.000 Kč na zpracování geometrického plánu a znaleckého
posudku ocenění části parcely.
nedoporučuje
b)
prodej parcely p.p.č. 41/2 a celé parcely p.p.č. 35/4, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
s odůvodněním dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/468/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru města na pronájem reklamní plochy na billboardu u autobusového nádraží,
které je v majetku města.
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