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Sp. značka: SVO/2654/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 35. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 31.08.2020
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. 129/3 v k.ú. Maršov II

2.

Návrh Řádu veřejného pohřebiště města Svoboda nad Úpou

3.

Žádost o vyjádření k výstavbě rodinného domu na pozemcích p.p.č. 109/2 a 109/3,
oba v k.ú. Maršov II

4.

Návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.9.2020

5.

Návrh zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace - výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého
ve Svobodě nad Úpou"

6.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1644/2019 - sociální bydlení

7.

Smlouva o provedení uměleckého výkonu se Skupinou historického šermu Rigel z.s.

8.

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti
Women for women, o.p.s. pro základní školu

1. Pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II
Radě města byl předložen návrh nájemní smlouvy na dočasné užívání 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 s
paní
(viz příloha originálu zápisu) za účelem umístění oplocení, okrasných
dřevin a sekání trávy. Jedná se o nájem na dobu neurčitou od 1.9.2020 s 3M výpovědní lhůtou bez
udání důvodu za nájemné ve výši 500 Kč ročně. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na dočasné užívání 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 s paní
(viz
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příloha originálu zápisu) za účelem umístění oplocení, okrasných dřevin a sekání trávy s tím, že se
jedná se o nájem na dobu neurčitou od 1.9.2020 s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu za
nájemné ve výši 500 Kč ročně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/469/35/2020 bylo přijato.
2. Návrh Řádu veřejného pohřebiště města Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh Řádu veřejného pohřebiště města Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu), ke kterému vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 12.8.2020 pod
č.j. KUKHK-23914/RG/2020 souhlas. Povinnost vydat upravený řád vyplývá z novely zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Řád veřejného pohřebiště města Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), ke kterému vydal
Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 12.8.2020 pod č.j. KUKHK-23914/RG/2020 souhlas.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/470/35/2020 bylo přijato.
3. Žádost o vyjádření k výstavbě rodinného domu na pozemcích p.p.č. 109/2 a 109/3, oba
v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost zástupce investora o vyjádření k výstavbě rodinného domu na
pozemcích p.p.č. 109/2 a 109/3, oba v k.ú. Maršov II včetně kompletní projektové dokumentace v
elektronické podobě (PD na stavbu s názvem "NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.č. 109/2,
Horní Maršov II, 542 24 Svoboda nad Úpou", zodp. projektant Ing. Monika Votoček, datum
06/2020, stupeň DUS+OS). Rada se záměrem stavebníka zabývala a neměla k záměru připomínky,
a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k výstavbě rodinného domu na pozemcích p.p.č. 109/2 a 109/3, oba v k.ú.
Maršov II dle projektové dokumentace v elektronické podobě (PD na stavbu s názvem
"NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.č. 109/2, Horní Maršov II, 542 24 Svoboda nad Úpou",
zodp. projektant Ing. Monika Votoček, datum 06/2020, stupeň DUS+OS).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/471/35/2020 bylo přijato.
4. Návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.9.2020
Radě města byl předložen návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 14.9.2020 (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, ani
návrh na doplnění či jeho úpravu, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.9.2020
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/472/35/2020 bylo přijato.
5. Návrh zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace - výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého ve
Svobodě nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh zadávací dokumentace v rámci VZMR na služby s názvem
"Zpracování projektové dokumentace - výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého ve
Svobodě nad Úpou". Rada se zadávací dokumentací zabývala a byly upraveny následující údaje:
- jedná se o nosnou ocelovou konstrukci mostu
- do popisu předmětu zakázky bude doplněna nosnost mostu 30 tun
- termín realizace VZ - odevzdání projektové dokumentace do 31.3.2021 ve stupni pro stavební
povolení, do 30.4.2021 pak ve stupni pro provedení stavby včetně rozpočtů a slepých rozpočtů pro
výběr zhotovitele (tyto termíny byly opraveny i v návrhu SOD, který je přílohou výzvy)
Jiné návrhy a připomínky rada k zadávací dokumentaci neměla, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s názvem
"Zpracování projektové dokumentace - výměna nosné ocelové konstrukce mostu
Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou" včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu).
b)
výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IČ 259 62 914, se sídlem
Haškova 1714/3, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
- M - PROJEKCE s.r.o., IČ 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec
Králové
- PRODIN a.s., IČ 252 92 161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice
- PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 452 72 387, se sídlem K Ryšánce 1668/16,
147 54 Praha 4.
c)

že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 37. schůze Rady města dne
29.9.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/473/35/2020 bylo přijato.
6. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1644/2019 - sociální bydlení
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1644/2019 na rekonstrukci
objektu čp. 473 na sociální bydlení, kdy předmětem tohoto dodatku jsou konečné méněpráce a
vícepráce a výsledkem je pak úspora ve výši 189.450,48 Kč bez DPH (217.868,06 Kč včetně DPH).
Součástí dodatku jsou i podrobné rozpočty s jednotlivými položkami. Stavební technik vysvětlil
všechny položky a následně rada přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1644/2019 na rekonstrukci objektu čp. 473 na sociální
bydlení, kdy předmětem tohoto dodatku jsou konečné méněpráce a vícepráce a výsledkem je pak
úspora ve výši 189.450,48 Kč bez DPH (217.868,06 Kč včetně DPH).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/474/35/2020 bylo přijato.
7. Smlouva o provedení uměleckého výkonu se Skupinou historického šermu Rigel z.s.
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se Skupinou
historického šermu Rigel z.s. v rámci Rudolfových slavností dne 19.9.2020 (viz příloha originálu
zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o provedení uměleckého výkonu se Skupinou historického šermu Rigel z.s. v rámci
Rudolfových slavností dne 19.9.2020 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/475/35/2020 bylo přijato.
8. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Women
for women, o.p.s. pro základní školu
Radě města byla předložena žádost ředitele ZŠ o souhlas s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti Women for women, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro
děti. Finanční dar bude využit na úhradu stravného ve školní jídelně pro 4 žáky ve školním roce
2020/2021 a jedná se o dar ve výši 23.040 Kč. Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Women for women, o.p.s. v rámci jejího
charitativního projektu Obědy pro děti pro základní školy ve Svobodě nad Úpou, kdy finanční dar
bude využit na úhradu stravného ve školní jídelně pro 4 žáky ve školním roce 2020/2021 a jedná
se o dar ve výši 23.040 Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/476/35/2020 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 31.8.2020 ve 17,00 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 29.9.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 1.9.2020. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 35. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
31.8.2020.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 35. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 31.08.2020
USNESENÍ č. RM/469/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na dočasné užívání 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 s paní
(viz
příloha originálu zápisu) za účelem umístění oplocení, okrasných dřevin a sekání trávy s tím,
že se jedná se o nájem na dobu neurčitou od 1.9.2020 s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu
za nájemné ve výši 500 Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/470/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Řád veřejného pohřebiště města Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), ke kterému
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 12.8.2020 pod č.j. KUKHK-23914/RG/2020
souhlas.
USNESENÍ č. RM/471/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k výstavbě rodinného domu na pozemcích p.p.č. 109/2 a 109/3, oba v k.ú.
Maršov II dle projektové dokumentace v elektronické podobě (PD na stavbu s názvem
"NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.č. 109/2, Horní Maršov II, 542 24 Svoboda nad
Úpou", zodp. projektant Ing. Monika Votoček, datum 06/2020, stupeň DUS+OS).
USNESENÍ č. RM/472/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.9.2020
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/473/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s názvem
"Zpracování projektové dokumentace - výměna nosné ocelové konstrukce mostu
Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou" včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu).
b)

výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IČ 259 62 914, se sídlem
Haškova 1714/3, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
- M - PROJEKCE s.r.o., IČ 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec
Králové
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c)

- PRODIN a.s., IČ 252 92 161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice
- PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 452 72 387, se sídlem K Ryšánce 1668/16,
147 54 Praha 4.
že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 37. schůze Rady města dne
29.9.2020.

USNESENÍ č. RM/474/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1644/2019 na rekonstrukci objektu čp. 473 na sociální
bydlení, kdy předmětem tohoto dodatku jsou konečné méněpráce a vícepráce a výsledkem je
pak úspora ve výši 189.450,48 Kč bez DPH (217.868,06 Kč včetně DPH).
USNESENÍ č. RM/475/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o provedení uměleckého výkonu se Skupinou historického šermu Rigel z.s. v rámci
Rudolfových slavností dne 19.9.2020 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/476/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Women for women, o.p.s. v rámci
jejího charitativního projektu Obědy pro děti pro základní školy ve Svobodě nad Úpou, kdy
finanční dar bude využit na úhradu stravného ve školní jídelně pro 4 žáky ve školním roce
2020/2021 a jedná se o dar ve výši 23.040 Kč.
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