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Sp. značka: SVO/2816/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 37. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 29.09.2020
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.

MAS Krkonoše - opakovaná žádost o příspěvek

2.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na služby s názvem
"Zpracování PD - výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého ve
Svobodě nad Úpou"

3.

Žádost o vydání stanoviska k umístění ocelo-plechového montovaného skladu na
parcele p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I

4.

Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I - před budovou Rýchorka

5.

Souhlas se stavbou a Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB a smlouva o právu
provést stavbu – akce kabel nn pro připojení p.p.č. 162/1, kú. Maršov I

6.

Žádost nájemce zahrádky na části p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o možnost
opravy cihlové zdi

7.

Vyjádření vlastníka čp. 472 k nabídce směny pozemků v lokalitě za svíčkárnou

8.

Udělení souhlasu k zavedení pečovatelské služby

9.

KPOZ - schválení aktualizace hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty a pro vítání
občánků

10.

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ do 30.6.2021 (více dětí) a žádost o
schválení podání žádosti o dotaci od MAS Krkonoše na renovaci počítačové učebny

11.

Pronájem billboardu na p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
17/2020

1. MAS Krkonoše - opakovaná žádost o příspěvek
Hostem jednání byla zástupkyně MAS Krkonoše, z.s., která vysvětlila radním principy fungování
společnosti a představila dotační možnosti pro obce. Za MAS Krkonoše město už čerpalo dotace
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například na opravy veřejného osvětlení, na nákup vozidel pro Dům s pečovatelskou službou a nyní
se chystá podat žádost i svobodská základní škola na renovaci počítačové učebny. Z MAS
Krkonoše mohou čerpat dotace nejenom města a obce, ale také soukromé podnikající subjekty.
Zástupkyně MAS vysvětlila, jak zásadní jsou pro spolek příspěvky měst a obcí (je navrhován
příspěvek ve výši 10,-Kč / 1 obyvatele), protože bez nich by spolek nemohl fungovat. Na činnost
spolku přispívá z 95% Ministerstvo pro místní rozvoj a zbývajících 5% musí MAS uhradit
z vlastních zdrojů. Příspěvky měst a obcí se využívají na administraci výzev a podpůrné činnosti
spolku. V této souvislosti se tajemnice dotázala, kolik přispívají na tuto činnost soukromé subjekty
mimo měst a obcí. Na to zástupkyně MAS Krkonoše odpověděla, že jen minimálně. Starosta
doplnil, že příspěvek pro rok 2020 schválily všechny obce vyjma Svobody nad Úpou, a proto podal
návrh usnesení, aby se pro tento rok příspěvek schválil a aby byla provedena analýza všech
podobných příspěvků s vazbou na jejich výhodnost pro město. O návrhu bylo hlasování:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost neziskového spolku MAS Krkonoše, z.s. o finanční podporu ve výši 20.620 Kč na činnost
pro rok 2020 s tím, že tato částka bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření pro rok
2020 a dále rada ukládá starostovi, aby prověřil všechny podobné příspěvky organizacím, které
město finančně podporuje. Analýza příspěvků bude zařazena do programu příštího jednání rady a
poté rada rozhodne, které příspěvky zařadí do rozpočtu na rok 2021.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/478/37/2020 bylo přijato.
2. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZMR na služby s názvem
"Zpracování PD - výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého ve Svobodě
nad Úpou"
Radě města byly předloženy dvě nabídky v zalepených obálkách v rámci této VZ malého rozsahu,
a to od:
- M - PROJEKCE s.r.o., IČ 05061415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, která
nabídla cenu ve výši 624.000 Kč bez DPH (755.040 Kč včetně DPH)
- Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IČ 25962914, se sídlem Haškova 1714/3,
500 02 Hradec Králové, která nabídla cenu ve výši 450.000 Kč bez DPH (544.500 Kč včetně DPH).
Celkem byly osloveny čtyři projekční kanceláře, z toho dvě se omluvily s ohledem na kapacitní
možnosti.
Rada nabídky zkontrolovala, konstatovala, že obě splnily zadávací podmínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování PD - výměna nosné
konstrukce mostu Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou" nabídku od společnosti Ing. Ivan Šír,
projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IČ 25962914, se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec
Králové, která nabídla cenu ve výši 450.000 Kč bez DPH (544.500 Kč včetně DPH).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/479/37/2020 bylo přijato.
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3. Žádost o vydání stanoviska k umístění ocelo-plechového montovaného skladu na
parcele p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I
Radě města byla přeložena žádost vlastníka pozemku p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I o vydání
stanoviska k umístění ocelo-plechového montovaného skladu na této parcele v Černohorské ulici.
Společně s žádostí byl radě předložen výtah z územního plánu , ve kterém je parcela vedena jako
území obytná komerční/transformační s regulací nepřípustného využití mimo jiné i volně stojící
objekty skladů, výrobní aktivity (průmyslové a zemědělské) a služby výrobního charakteru.
Vzhledem k tomu rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti vlastníka pozemku p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I o vydání stanoviska
k umístění ocelo-plechového montovaného skladu na této parcele v Černohorské ulici, protože
v územním plánu je parcela vedena jako území obytná komerční/transformační s regulací
nepřípustného využití mimo jiné i volně stojící objekty skladů, výrobní aktivity (průmyslové a
zemědělské) a služby výrobního charakteru.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/480/37/2020 bylo přijato.

4. Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I - před budovou Rýchorka
Radě města byla předložena žádost spoluvlastníka objektu čp. 146 na Rýchorském sídlišti (objekt
Rýchorka) o prodej části parcely p.p.č. 625, která je v současné době v pronájmu za účelem
předzahrádky společnosti R BURGER s.r.o. Rada se žádostí zabývala včetně historie kolem této
části parcely a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 625, která je v současné době v pronájmu za účelem
předzahrádky společnosti R BURGER s.r.o., protože daná část parcely má veřejný charakter,
navazuje na veřejné plochy před objektem Rýchorka, takže rada ctí i nadále předchozí usnesení
orgánů města, kterým nebyl prodej této částu parcely schválen.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/481/37/2020 bylo přijato.

5. Souhlas se stavbou a Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB a smlouva o právu
provést stavbu – akce kabel nn pro připojení p.p.č. 162/1, kú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2020803-VB1 na stavbu zařízení distribuční
soustavy - zemního kabelového vedení AYKY 4x50 mm2 v délce 2m na parcele města p.p.č. 192/3
v k.ú. Maršov I pro připojení nového domu na p.p.č. 162/1, kú. Maršov I (viz příloha originálu
zápisu) se společností ČEZ Distribuce, a.s. Výše jednorázové náhrady je navrhována ve výši 1.000
Kč bez DPH. Rada neměla k návrhu smlouvy ani ke stavbě samotné připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě a schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2020803-VB1 na stavbu zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení AYKY 4x50 mm2 v délce 2m na parcele města p.p.č. 192/3 v k.ú.
Maršov I pro připojení nového domu na p.p.č. 162/1, kú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu) se
společností ČEZ Distribuce, a.s. s tím, že výše jednorázové náhrady bude činit 1.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/482/37/2020 bylo přijato.

6. Žádost nájemce zahrádky na části p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o možnost
opravy cihlové zdi
Radě města byla předložena žádost nájemce zahrádky na části p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o povolení opravy porušení cihelné zdi na tomto pozemku a částečně na p.p.č 903 (také v majetku
města). Jelikož není jasné, kdo je vlastníkem cihelné zdi, resp. kdo ji v minulosti vystavěl rada se
shodla na tom, že s opravou cihelné zdi na náklady žadatele nemá problém, ale je třeba vše vyřešit
v dodatku k nájemní smlouvě v tom smyslu, že žadatel nebude požadovat po městu budoucí
náhradu vzniklých nákladů a je třeba vše dořešit i pro případ ukončení nájemní smlouvy. Starosta
tedy navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce zahrádky na části p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (díl č. 1) o povolení opravy
porušení cihelné zdi na tomto pozemku a částečně na p.p.č 903 (také v majetku města) s tím, že
starosta zajistí u městského právníka zpracování dodatku k nájemní smlouvě v tom smyslu, že
žadatel nebude požadovat po městu budoucí náhradu vzniklých nákladů a je třeba vše dořešit i pro
případ ukončení nájemní smlouvy (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/483/37/2020 bylo přijato.

7. Vyjádření vlastníka čp. 472 k nabídce směny pozemků v lokalitě za svíčkárnou
Radě města bylo předloženo vyjádření vlastníka čp. 472 k nabídce směny pozemků v lokalitě za
svíčkárnou v tom smyslu, že ji považuje za jednostrannou výhodu v jeho neprospěch. Ve vyjádření
konstatuje, že má zájem o oboustranné výhodné řešení v lokalitě kolem svíčkárny a aktivně
komunikuje jak s městem, tak i s okolními sousedy. Jeho záměrem je vybudovat v dané lokalitě
kvalitní nájemní bydlení, které se prolne s krátkodobým turistickým bydlením a do nemovitosti
chce věnovat nemalé prostředky. Městu zaslal grafický návrh na odkupy pozemků, ve kterém jsou
určeni konkrétní noví vlastníci. S tímto návrhem řešení město zásadně nesouhlasí, protože by se
jednalo o porušení zákona o obcích. Případná nabídka pozemků k prodeji či směně musí projít
zveřejněním záměru a na tento záměr může reagovat kdokoliv. Na základě těchto skutečností rada
přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
vyjádření vlastníka čp. 472 k nabídce směny pozemků v lokalitě za svíčkárnou (podrobně viz zápis)
a pověřuje starostu, aby hledal jiné řešení.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/484/37/2020 bylo přijato.

8. Udělení souhlasu k zavedení pečovatelské služby
Radě města byly předloženy dvě žádosti o souhlas se zavedením pečovatelské služby, a to pro paní
a paní
. Rada neměla k žádostem připomínky, a proto bylo
hlasováno o následující usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
Kostelní 526, Svoboda nad Úpou.
b)

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

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

, trvale bytem
, trvale bytem Kostelní
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/485 /37/2020 bylo přijato.

9. Komise pro občanské záležitosti - schválení aktualizace hodnoty dárkových balíčků
pro jubilanty a pro vítání občánků
Radě města předložila tajemnice MěÚ návrh na zvýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty
ze současných 250 Kč na 300 Kč (bez obalového materiálu a blahopřání), a to s ohledem na
skutečnost, že hodnota dárkového balíčku byla upravena naposledy v roce 2012 a od té doby se
ceny potravin výrazně zvýšily. Dále navrhla, aby rada stanovila hodnotu dárku pro miminka
v rámci Vítání občánků (bez obalového materiálu, blahopřání a kytičky pro maminku) - navrhla
hodnotu 500 Kč. Tato hodnota nebyla v minulosti nikdy stanovena, resp. tajemnici se nepodařilo
najít usnesení orgánů města. Rada s návrhem souhlasila a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na zvýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty ze současných 250 Kč
na 300 Kč (bez obalového materiálu a blahopřání) a na stanovení hodnoty dárku pro miminka
v rámci Vítání občánků (bez obalového materiálu, blahopřání a kytičky pro maminku) ve výši
500 Kč, oboje od října 2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/486/37/2020 bylo přijato.
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10. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ do 30.6.2021 (více dětí) a žádost o
schválení podání žádosti o dotaci od MAS Krkonoše na renovaci počítačové učebny
Radě města byly předloženy dvě žádosti od ředitele příspěvkové organizace města Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, a to:
- žádost povolení výjimky z počtu dětí v MŠ do 30.6.2021 (více dětí) - jedná se o navýšení počtu
dětí ve třídě na 27 do celkové kapacity 69 dětí (viz příloha originálu zápisu)
- žádost o schválení podání žádosti o dotaci od MAS Krkonoše na renovaci počítačové učebny
v maximální výši 1.500.000 Kč (jedná se obnovu staré PC techniky, nákup schodolezu pro imobilní
žáky, nákup nového nábytku, vybudování LAN rozvodů a elektrických rozvodů).
V rámci tohoto bodu rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost ředitele příspěvkové organizace města Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ do 30.6.2021 (více dětí),
kdy se jedná se o navýšení počtu dětí ve třídě na 27 do celkové kapacity 69 dětí (žádost
viz příloha originálu zápisu).
b)

žádost ředitele příspěvkové organizace města Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov o schválení podání žádosti o dotaci od MAS Krkonoše na
renovaci počítačové učebny v maximální výši 1.500.000 Kč (jedná se obnovu staré PC
techniky, nákup schodolezu pro imobilní žáky, nákup nového nábytku, vybudování LAN
rozvodů a elektrických rozvodů) s tím, že zřizovatel souhlasí s technickým zhodnocením
majetku ve smyslu této žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/487/37/2020 bylo přijato.
11. Pronájem billboardu na p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
17/2020
Na základě zveřejněného Záměru města č. 17/2020 pronajmout reklamní plochu na billboardu u
autobusového nádraží byla radě předložena jediná nabídka, a to od pana
Procházky, Pec
pod Sněžkou
, PSČ 542 21, který nabídl částku ve výši 1.450 Kč včetně DPH měsíčně po
dobu 24 měsíců. Rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě zveřejněného Záměru města č. 17/2020 pronajmout reklamní plochu na billboardu u
autobusového nádraží nabídku od pana
Procházky, Pec pod Sněžkou
, PSČ 542 21,
který nabídl částku ve výši 1.450 Kč včetně DPH, a to pouze na dobu 12 měsíců.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/488/37/2020 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 29.9.2020 v 17,15 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 19.10.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 30.9.2020.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 37. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 29.9.2020.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 37. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 29.09.2020
USNESENÍ č. RM/478/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost neziskového spolku MAS Krkonoše, z.s. o finanční podporu ve výši 20.620 Kč na činnost pro
rok 2020 s tím, že tato částka bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření pro rok 2020 a
dále rada ukládá starostovi, aby prověřil všechny podobné příspěvky organizacím, které město finančně
podporuje. Analýza příspěvků bude zařazena do programu příštího jednání rady a poté rada rozhodne,
které příspěvky zařadí do rozpočtu na rok 2021.
USNESENÍ č. RM/479/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování PD - výměna nosné
konstrukce mostu Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou" nabídku od společnosti Ing. Ivan Šír,
projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IČ 25962914, se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec
Králové, která nabídla cenu ve výši 450.000 Kč bez DPH (544.500 Kč včetně DPH).
USNESENÍ č. RM/480/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti vlastníka pozemku p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I o vydání stanoviska
k umístění ocelo-plechového montovaného skladu na této parcele v Černohorské ulici, protože
v územním plánu je parcela vedena jako území obytná komerční/transformační s regulací nepřípustného
využití mimo jiné i volně stojící objekty skladů, výrobní aktivity (průmyslové a zemědělské) a služby
výrobního charakteru.
USNESENÍ č. RM/481/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 625, která je v současné době v pronájmu za účelem
předzahrádky společnosti R BURGER s.r.o., protože daná část parcely má veřejný charakter, navazuje
na veřejné plochy před objektem Rýchorka, takže rada ctí i nadále předchozí usnesení orgánů města,
kterým nebyl prodej této částu parcely schválen.
USNESENÍ č. RM/482/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě a schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB a smlouvy o
právu provést stavbu č. IV-12-2020803-VB1 na stavbu zařízení distribuční soustavy - zemního
kabelového vedení AYKY 4x50 mm2 v délce 2m na parcele města p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I pro
připojení nového domu na p.p.č. 162/1, kú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu) se společností ČEZ
Distribuce, a.s. s tím, že výše jednorázové náhrady bude činit 1.000 Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/483/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce zahrádky na části p.p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (díl č. 1) o povolení opravy
porušení cihelné zdi na tomto pozemku a částečně na p.p.č 903 (také v majetku města) s tím, že starosta
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zajistí u městského právníka zpracování dodatku k nájemní smlouvě v tom smyslu, že žadatel nebude
požadovat po městu budoucí náhradu vzniklých nákladů a je třeba vše dořešit i pro případ ukončení
nájemní smlouvy (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/484/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
vyjádření vlastníka čp. 472 k nabídce směny pozemků v lokalitě za svíčkárnou (podrobně viz zápis) a
pověřuje starostu, aby hledal jiné řešení.
USNESENÍ č. RM/485 /37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
526, Svoboda nad Úpou.
b)

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

, trvale bytem Kostelní
, trvale bytem Kostelní

USNESENÍ č. RM/486/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na zvýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty ze současných 250 Kč na
300 Kč (bez obalového materiálu a blahopřání) a na stanovení hodnoty dárku pro miminka v rámci
Vítání občánků (bez obalového materiálu, blahopřání a kytičky pro maminku) ve výši 500 Kč, oboje od
října 2020.
USNESENÍ č. RM/487/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost ředitele příspěvkové organizace města Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ do 30.6.2021 (více dětí), kdy se
jedná se o navýšení počtu dětí ve třídě na 27 do celkové kapacity 69 dětí (žádost viz příloha
originálu zápisu).
b)

žádost ředitele příspěvkové organizace města Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov o schválení podání žádosti o dotaci od MAS Krkonoše na renovaci
počítačové učebny v maximální výši 1.500.000 Kč (jedná se obnovu staré PC techniky,
nákup schodolezu pro imobilní žáky, nákup nového nábytku, vybudování LAN rozvodů a
elektrických rozvodů) s tím, že zřizovatel souhlasí s technickým zhodnocením majetku ve
smyslu této žádosti.

USNESENÍ č. RM/488/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě zveřejněného Záměru města č. 17/2020 pronajmout reklamní plochu na billboardu u
autobusového nádraží nabídku od pana
Procházky, Pec pod Sněžkou
, PSČ 542 21, který
nabídl částku ve výši 1.450 Kč včetně DPH, a to pouze na dobu 12 měsíců.
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