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Sp. značka: SVO/3520/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 40. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 09.11.2020
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.

Vyhodnocení na „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce druhé poloviny
objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí"

2.

Hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2020, návrh na úpravu rozpočtu PO
DPS č. 2, přehled poskytnuté péče v DPS

3.

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2021, schválení plánu účetních
odpisů pro PO pro rok 2021, zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky ve školní jídelně
od 1.1.2021

4.

Návrh rozpočtu na rok 2021

5.

Rozpočtové opatření č. 5/2020

6.

Pravidla pro udělování čestného občanství města Svoboda nad Úpou a Ceny města
Svoboda nad Úpou

7.

Zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města

8.

Změna lhůty u Smlouvy o právu k umístění stavby a provedení stavby a smlouvy o
výpůjčce – „Parkovací stání Rýchorka“

9.

Vyjádření ke stavbě „Úpravy podkroví bytového domu č.p. 32, Pietteho nám“

10.

Žádost o povolení sjezdu a povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace (p.p.č.
379/1, k.ú. Maršov II)

11.

Vyjádření ke společnému povolení stavebního záměru „Umístění biofiltru s
integrovanou pračkou“ – KVK Parabit a.s.

12.

Stanovisko rady města k záměru - Farmapark Muchomůrka-změna využití objektu č.
1, 6 a 7 včetně souhlasu s dočasným vyjmutím 14,5 m2 ze ZPF
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13.

Žádost o vyjádření města ke stavebnímu záměru - stavební úpravy garáže spojené se
změnou užívání na gastroprovoz u RD čp. 464 v Horské ulici

14.

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

15.

Žádost o stanovisko města k záměru stavby "Ateliér Svoboda nad Úpou na st.p.č. 164
v k.ú. Svoboda nad Úpou"

16.

Žádost o prodloužení splatnosti faktury - penále za nedodržení sjednaného termínu
odevzdání PD společností SIAL s.r.o.

17.

Návrh na udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací v souvislosti s epidemií
koronaviru za rok 2020

18.

Žádost nájemce restaurace o odložení nájmu a záloh na energie z důvodu koronaviru

1. Vyhodnocení na „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce druhé
poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a
zázemí"
Radě města byly předloženy tři nabídky v zalepených obálkách v rámci VZMR s názvem
„Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce druhé poloviny objektu čp. 473 ve
Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí", a to od společností:
- SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 183 81 481, se sídlem U Besedy 414/8, 760
07 Liberec III - Jeřáb, která nabídla cenu ve výši 1.390.000 Kč bez DPH (1.681.900 Kč včetně
DPH)
- ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov, která
nabídla cenu ve výši 1.140.000 Kč bez DPH (1.379.400 Kč včetně DPH)
- vocet arch s.r.o., IČ 087 98 842, se sídlem Novodvorská 232, 541 01 Trutnov, která nabídla
cenu ve výši 1.323.000 Kč bez DPH (1.600.830 Kč včetně DPH)
Celkem byly osloveny čtyři projekční kanceláře. Zadavatel stanovil cenu ve výši 1.391.000 Kč
bez DPH jako maximální možnou nabídkovou cenu, tj. jako konečnou a nepřekročitelnou.
Pokud by dodavatel nabídl cenu nad tento stanovený limit, byl by ze zadávacího řízení
vyloučen.
Rada nabídky zkontrolovala, konstatovala, že všechny 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 projektové
dokumentace – rekonstrukce druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé
kino) na víceúčelový sál a zázemí" nabídku od společnosti ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058
01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov, která nabídla cenu ve výši 1.140.000 Kč bez
DPH (1.379.400 Kč včetně DPH).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/502/40/2020 bylo přijato.
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2. Hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2020, návrh na úpravu rozpočtu PO
DPS č. 2, přehled poskytnuté péče v DPS
Radě města byly předloženy následující dokumenty:
1) Hospodaření PO DPS k 30.9.2020 (tabulka) + výkaz zisku a ztráty k 30.9.2020
2) Změna č. 2 Rozpočtu – plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO DPS
3) Vývoj poskytnutých hodin pečovatelské služby od r. 2014
4) Přehled poskytnuté péče k 30.9.2020 – 8 listů
5) Hospodaření ZŠ a MŠ k 30.9.2020 + výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 30.9.2020
6) Změna č. 1 Rozpočtu – plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO ZŠ a MŠ
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která jednotlivé dokumenty okomentovala a vysvětlila:
Hospodaření DPS k 30.9.2020:
- PO čerpá položky v souladu s plánem. Během 3.Q.2020 došlo k posílení financování činnosti
organizace dotacemi z MPSV a kraje, na což reaguje změna č. 2 plánu příjmů a výdajů.
- Počet hodin poskytnuté péče v rámci pečovatelské služby v přepočtu na % činí pro Svobodu
nad Úpou k 30.9.2020 cca 40% z celkového počtu hodin.
Hospodaření PO ZŠ a MŠ Svoboda k 30.9.2020:
- Škola byla půl roku zavřená, což se projevilo zejména na spotřebě energií a spotřebního
materiálu. Díky získání dotace na nákup výpočetní techniky cca 283.600 Kč z MŠMT nebude
potřeba čerpat schválené finanční prostředky z rezervního fondu. Kvůli převisu ve výše
zmiňovaných kapitolách rozdíl mezi nákupní cenou IT techniky (+ nábytek) a dotace je možné
uhradit tyto náklady z provozního rozpočtu (cca 173.400 Kč). Díky tomu by se snížil kladný
výsledek hospodaření a PO by nemusela zbytečně platit daň z příjmu. Druhu variantou je snížit
příspěvek ze strany zřizovatele. Tajemnice navrhla využít v současnosti první variantu a
případné snížení příspěvku zřizovatele (aby PO nemusela platit daň z příjmu) řešit až koncem
listopadu podle skutečného vývoje hospodaření školy.
- V rámci změny č. 1 plánu příjmů a výdajů byly zapracovány finanční ukazatele ze státního
rozpočtu a byly upraveny některé položky na základě výše uvedeného.
Nikdo z členů rady neměl k podkladovým materiálům připomínky ani dotazy, a proto bylo
hlasováno o následujících návrzích usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
předložené dokumenty o hospodaření obou příspěvkových organizací města k
30.9.2020 (viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
změnu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem
změny je pouze úprava výše dotací ve výnosech na činnost PO pro rok 2020 v rámci
úseku pečovatelské služby (navýšení částky o 209.632 Kč) a navýšení mzdových
nákladů a zákonného pojištění v nákladech na úseku pečovatelské služby o stejnou
částku v součtu, přičemž celková výše provozního příspěvku a výše dotací od
okolních obcí na rok 2020 se nemění.
c)

změnu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) předmětem změny je doplnění prostředků ze státního rozpočtu a drobné korekce
plánu dle skutečného vývoje hospodaření k 30.9.2020 (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/503/40/2020 bylo přijato.
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3. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2021, schválení plánu účetních
odpisů pro PO pro rok 2021, zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky ve školní jídelně
od 1.1.2021
Radě města byly předloženy v rámci tohoto bodu následující dokumenty:
1) Rekapitulace plánu účetních odpisů PO Dům s pečovatelskou službou pro rok 2021 včetně
karet majetku
2) Rekapitulace plánu účetních odpisů PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov pro rok 2021
3) Návrh Rozpočtu – plán nákladů a výnosů PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov pro rok 2021
4) Návrh Rozpočtu – plán nákladů a výnosů PO Dům s pečovatelskou službou pro rok 2021
5) Email od ředitele školy ohledně změny podmínek odebírání obědů od 1.1.2021
Tajemnice MěÚ opět okomentovala jednotlivé dokumenty, které úzce souvisí s návrhem
rozpočtu města na rok 2021. Navrhované příspěvky zřizovatele na činnost obou PO v plánech
jsou zapracovány ve stejné výši do návrhu rozpočtu města na rok 2021. Schvalování odpisů je
každoroční účetní záležitost, kterou je nutno rovněž zapracovat do rozpočtových dokumentů.
Ve věci navýšení ceny obědů od 1.1.2021 tajemnice informovala radu o jednání s ředitelem
školy, který navrhl zvýšit cenu od ledna 2021 na 75,-Kč, a to včetně změny u objednávání
stravy cizích strávníků a strávníků z DPS tím způsobem, že nově bude povinné v případě zájmu
o objednání stravy mít objednaný vždy celý týden. V současnosti často dochází k tomu, že
strávníci objednávají pouze dražší jídla, kvůli čemuž je nevyrovnaná stravní jednotka, a škola
pak na těchto strávnících prodělává. Současná cena stravy činí 63,-Kč a tuto cenu s ohledem na
prudké zdražení potravin již nelze akceptovat. Stravování cizích strávníků je doplňkovou
činností školy, která musí být zisková, a nelze ji dotovat příspěvkem zřizovatele.
Nikdo z členů rady neměl k podkladovým materiálům připomínky ani dotazy, a proto bylo
hlasováno o následujících návrzích usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2021 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2021
bude činit 3.600.000 Kč.
b)
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2021 (viz příloha originálu zápisu)
pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2021 bude činit
1.214.000 Kč.
c)

odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov pro rok 2021 (viz příloha originálu zápisu).

d)

odpisový plán příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou pro rok 2021 (viz příloha originálu zápisu).

e)

zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou od 1.1.2021 na 75,-Kč včetně změny u objednávání stravy cizích strávníků a
strávníků z DPS tím způsobem, že nově bude povinné v případě zájmu o objednání
stravy mít objednaný vždy celý týden. V současnosti často dochází k tomu, že
strávníci objednávají pouze dražší jídla, kvůli čemuž je nevyrovnaná stravní
jednotka, a škola pak na těchto strávnících prodělává.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/504/40/2020 bylo přijato.
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4. Návrh rozpočtu na rok 2021
Radě města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Rozpis rozpočtu na rok 2021 – pracovní verze rozpisu pro radu mandatorní x investiční
výdaje samostatně
2) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021 včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2021
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2021 PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2021 PO Dům s pečovatelskou
službou
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Starosta konstatoval, že návrh rozpočtu je zpracován v investiční rovině v souladu s přijatým
usnesením na minulém jednání rady. Mandatorní výdaje jsou zpracovány v obvyklém rozsahu,
ale v úsporném režimu. Předal slovo tajemnici MěÚ, která návrh rozpočtu zpracovala.
Tajemnice doplnila starostu, že přílohou rozpočtu je podrobný komentář k návrhu rozpočtu,
kde je vše podstatné popsáno. Jako nejdůležitější aspekty návrhu rozpočtu okomentovala pokles
daňových příjmů o 5 mil. Kč a fakt, že i přesto je provozní saldo kladné s ohledem na plánovaný
úsporný režim mandatorních výdajů pro rok 2021. Součástí komentáře je také průběžná stručná
finanční analýza hospodaření města k 9.11.2020, ze které vyplývá, že v rámci cash flow může
i nadále město pracovat s částkou cca 48 mil. Kč na financování investičních potřeb z vlastních
prostředků. Pro rok 2021 je z těchto prostředků použita v rámci financování rozpočtu pro rok
2021 částka 8,5 mil. Kč. V této souvislosti zmínila zahájenou diskusi nad možností vrátit dotaci
na sociální bydlení (cca 8,8 mil. Kč, město podalo žádost o platbu, která dosud nebyla vyřízena,
tj. dotaci ještě město nemá na účtu). Jedná se o sociální byty, které byly vybudovány v čp. 473,
a pokud by se město vzdalo dotace, mohlo by pronajímat byty bez přísných dotačních
podmínek. Tajemnice konstatovala, že si myslí, že by to město finančně zvládlo. Starosta
doplnil, že diskuse nad tímto tématem byla zařazena do programu prosincového jednání
zastupitelstva.
Starosta vyzval přítomné, zda mají k návrhu rozpočtu nějaké připomínky či návrhy na změnu
nebo doplnění. Nikdo z přítomných nepodal takový návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém
bylo hlasováno:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021 ke zveřejnění včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2021
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2021 PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2021 PO Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tyto dokumenty budou zveřejněny od 18.11.2020
před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2021 v zastupitelstvu v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/505/40/2020 bylo přijato.
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5. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Radě města byl předložen návrh rozpočtového opatření č.5/2020, které reaguje na změny
rozpočtu v příjmech – přijaté dotace s vazbou na výdaje tak, aby mohly být tyto výdaje
provedeny. Dále se jedná o účetní úpravu letošní investiční akce v DPS – LAN síť a rozvody
(nebude se jednat o investiční příspěvek na tuto akci, ale o investici města – technické
zhodnocení budovy tak, aby nemusela odepisovat PO) a dále pak jedna úspora na položce
rekonstrukce sociálního zařízení ve škole, kdy tato akce již byla ukončena a dotaci město již
obdrželo (viz příjem). Veškeré návrhy na změny v rozpočtu jsou ve stanovené kompetenci Radě
města podle usnesení zastupitelstva č. ZM/102/9/2019 písm. b) ze dne 16.12.2019.
Rozpis rozpočtového opatření č. 5/2020 s podrobným popisem položek:
P Ř ÍJ MY
Rozp. skladba
ODPA
POL
6171
2122

č.
1

Text

Částka

DPS - nařízený odvod z investice (LAN síť a rozvody)

205 567

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
4116
4116
4122
4211

2
3
4

Veřejně prospěšné práce - dle skutečnosti

205 567
31 554
32 840
127 000
2 882 548
3 010 834

-

Dotace na výkon sociální práce v souvislosti s koronavirem
DPS - dotace na výkon pečovatelské služby od kraje (2. kolo)
Dotace z MF ČR na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2020

3 216 401

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
3113

6121

Text

Částka

č.
5

ZŠ rekonstrukce sociální zařízení, úspora na položce

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351

6351
6

4351

6121

4351

5336

7

DPS - investice LAN síť a rozvody, převod z investičního příspěvku na investici
města (vazba na příjem - nařízený odvod poskytnutého investičního příspěvku)

-

297 000

-

297 000

-

205 567
205 567

DPS - převod dotace z kraje na pečovatelskou službu v rámci 2. kola dotačního řízení, vazba na
příjmy pol. 4122

127 000

Skupina 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti
6171

5011
5031
5032

8

127 000
24 544
6 087
2 209
32 840

Mzdové výdaje na sociální práci v souvislosti s koronavirem v rámci MěÚ (sociální
pracovnice) - vazba na příjem dotace 32.840 Kč na pol. 4116

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2020
CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2020
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2020
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 5/2020

-

137 160

3 216 401
137 160
3 353 561

-

FINANCOVÁNÍ
8115

9

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 5/2020

-

-

3 353 561

3 353 561

Nikdo z přítomných neměl k návrhu rozpočtového opatření připomínky, a proto bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.5/2020 činí objem celkových příjmů 3.216.401,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2020 po
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této změně se zvyšují na 47.691.637,-Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového
opatření č. 5/2020 činí mínus 137.160,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně
se snižují na 58.129.861,-Kč), financování rozdílu činí mínus 3.353.561 Kč (celkové
financování rozpočtu na rok 2020 se snižuje na 9.118.639,-Kč).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/506/40/2020 bylo přijato.
6. Pravidla pro udělování čestného občanství města Svoboda nad Úpou a Ceny města
Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh Pravidel pro udělování čestného občanství města Svoboda nad
Úpou a Ceny města Svoboda nad Úpou, které vypracoval místostarosta města Ing. Helmut Ruse
(viz příloha originálu zápisu). Rada krátce diskutovala nad procesními záležitostmi při
případném udělování těchto ocenění v budoucnu. Nikdo z přítomných nenavrhl žádnou změnu
či doplnění pravidel, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Pravidel pro udělování čestného občanství města Svobody nad Úpou a Ceny města
Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) a předává je k projednání Zastupitelstvu města
Svobody nad Úpou na prosincovém jednání dne 14.12.2020.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/507/40/2020 bylo přijato.
7. Zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města
Radě města byl předložen zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 2.11.2020 (viz
příloha originálu zápisu). Starosta informoval radu o jednání, na kterém byl přítomen.
Předmětem jednání bylo vydání stanoviska komise ve věci záměru investora - změny stavby
před dokončením, která se týká výstavby bytových domů v areálu bývalé mateřské školky na
Rýchorském sídlišti. Tato stavba byla povolena v roce 2007 stavebním povolením č.j. HS643/07/03-Bá a podle stavebního povolení byly zatím postaveny bytové domy A a B, ve kterých
je realizováno 12 bytových jednotek. Plánovaná změna počítá s vybudováním dalších 38
bytových jednotek v bytových domech C a D. Dle stavebního povolení z roku 2007 má být
vybudováno v bytovém domě C 15 účelových jednotek do 100m2 a v bytovém domě D pak 17
účelových jednotek, z toho 4x jednotka o jedné obytné místnosti a 13x jednotka do 100 m2.
Předmětem žádosti o projednání změny před dokončením je záměr žadatele a investora
vybudovat v obou bytových domech C a D 19 účelových jednotek, z toho 4 jednotky o jedné
obytné místnosti a 15 jednotek do 100 m2. Komise nemá k tomuto záměru námitky a doporučila
radě vydat souhlasné stanovisko.
Dále předseda komise navrhl radě jmenovat současného starostu Mgr. Petra Týfu členem
komise pro rozvoj města.
Starosta v souvislosti s výše uvedenou plánovanou výstavbou 38 bytových jednotek na
Rýchorském sídlišti zmínil i záležitost ohledně 4 sloupů veřejného osvětlení u těchto bytových
domů, kdy po dohodě s vlastníkem areálu bylo dohodnuto, že se tyto sloupy včetně svítidel
nebudou demontovat, pouze se odpojí od distribuční soustavy a investor si na své náklady zajistí
připojení k distribuční soustavě na svůj elektroměr. Starosta doplnil, že ještě musí s investorem
dokončit odkup 4 sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel za zůstatkovou hodnotu.
V rámci tohoto bodu bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 2.11.2020 (viz příloha originálu
zápisu).
vydává
b)
na základě doporučení komise pro rozvoj města kladné stanovisko k záměru investora
- změny stavby před dokončením, která se týká výstavby bytových domů v areálu
bývalé mateřské školky na Rýchorském sídlišti. Tato stavba byla povolena v roce
2007 stavebním povolením č.j. HS-643/07/03-Bá a podle stavebního povolení byly
zatím postaveny bytové domy A a B, ve kterých je realizováno 12 bytových jednotek.
Plánovaná změna počítá s vybudováním dalších 38 bytových jednotek v bytových
domech C a D. Dle stavebního povolení z roku 2007 má být vybudováno v bytovém
domě C 15 účelových jednotek do 100m2 a v bytovém domě D pak 17 účelových
jednotek, z toho 4x jednotka o jedné obytné místnosti a 13x jednotka do 100 m2.
Předmětem žádosti o projednání změny před dokončením je záměr žadatele a
investora vybudovat v obou bytových domech C a D 19 účelových jednotek, z toho
4 jednotky o jedné obytné místnosti a 15 jednotek do 100 m2.
volí
c)

dalšího člena komise pro rozvoj města, a to Mgr. Petra Týfu - starostu města.

pověřuje
d)
starostu města, aby dokončil záležitost ohledně 4 sloupů veřejného osvětlení u
bytových domů na Rýchorském sídlišti, kdy po dohodě s vlastníkem areálu bylo
dohodnuto, že se tyto sloupy včetně svítidel nebudou demontovat, pouze se odpojí
od distribuční soustavy a investor si na své náklady zajistí připojení k distribuční
soustavě na svůj elektroměr, a to dokončit odkup 4 sloupů veřejného osvětlení včetně
svítidel za zůstatkovou hodnotu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/508/40/2020 bylo přijato.
8. Změna lhůty u Smlouvy o právu k umístění stavby a provedení stavby a smlouvy o
výpůjčce – „Parkovací stání Rýchorka“
Radě města byla předložena žádost společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o. o
prodloužení lhůt ve Smlouvě o právu k umístění a provedení stavby (Parkovací stání Rýchorka).
Dle článku IV. bodu 2 Smlouvy má stavebník provést stavbu do 15.11.2020. Dále se smluvní
strany dohodly, že do 31.12.2020 uzavřou spolu smlouvu o výpůjčce části předmětného
pozemku. Dne 19.10.2020 požádal stavebník o prodloužení předmětné lhůty k dokončení
stavby na 15.11.2021 a lhůty k uzavření smlouvy o výpůjčce na 31.12.2021, a to s odůvodněním
na koronavirovou situaci v letošním roce. Rada neměla námitky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o. o prodloužení lhůt ve Smlouvě o právu k
umístění a provedení stavby (Parkovací stání Rýchorka) ze dne 30.10.2018, a to v článku IV.
bodu 2 Smlouvy do 15.11.2021 a v článku VI bodu 1 do 31.12.2021 (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/509/40/2020 bylo přijato.
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9. Vyjádření ke stavbě „Úpravy podkroví bytového domu č.p. 32, Pietteho nám“
Radě města byla předložena žádost stavebníků o vyjádření k akci "Vestavba bytové jednotky
do půdního prostoru v BD č.p. 32. Pietteho nám., Svoboda nad Úpou" dle PD pro stavební
povolení č. 14071620, datum 7/2020, kterou vypracoval S atelier s.r.o. Náchod. Vestavba
bytové jednotky nenaruší celkový vzhled domu, jedná se o vnitřní úpravy půdního prostoru,
kde vznikne nová bytová jednotka. Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti stavebníků o vyjádření k akci "Vestavba bytové jednotky do
půdního prostoru v BD č.p. 32. Pietteho nám., Svoboda nad Úpou" dle PD pro stavební povolení
č. 14071620, datum 7/2020, kterou vypracoval S atelier s.r.o. Náchod, kdy vestavba bytové
jednotky nenaruší celkový vzhled domu, jedná se o vnitřní úpravy půdního prostoru, kde
vznikne nová bytová jednotka.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/510/40/2020 bylo přijato.
10. Žádost o povolení sjezdu a povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace
(p.p.č. 379/1, k.ú. Maršov II)
Radě města byla předložena žádost o povolení sjezdu z komunikace města na p.p.č. 379/1 v
k.ú. Maršov II (sjezd na pozemky investora stavby p.p.č. 109/2 a 109/3, oba v k.ú. Maršov II)
a žádost o vydání povolení zvláštního užívání komunikace za účelem uložení přípojek
technických sítí pro stavbu "Novostavba rodinného domu p.č. 109/2, k.ú. Maršov II". Rada
neměla k žádostem připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k žádosti o povolení sjezdu z komunikace města na p.p.č. 379/1 v
k.ú. Maršov II (sjezd na pozemky investora stavby p.p.č. 109/2 a 109/3, oba v k.ú.
Maršov II) pro silniční správní úřad, který bude vydávat rozhodnutí o zřízení sjezdu.
schvaluje
b)
žádost o vydání povolení zvláštního užívání komunikace za účelem uložení přípojek
technických sítí pro stavbu "Novostavba rodinného domu p.č. 109/2, k.ú. Maršov II"
s tím, že pověřuje Mgr. Schöna, aby připravil ke schválení patřičný smluvní vztah.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/511/40/2020 bylo přijato.
11. Vyjádření ke společnému povolení stavebního záměru „Umístění biofiltru s
integrovanou pračkou“ – KVK Parabit a.s.
Radě města byla předložena žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení pro
stavební záměr „Umístění biofiltru s integrovanou pračkou“ od společnosti SOLICITE s.r.o.,
která zastupuje společnost KVK PARABIT a.s., a to včetně průvodní zprávy z projektové
dokumentace. Rada se v dané záležitosti shodla na následujícím usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení pro stavební záměr
„Umístění biofiltru s integrovanou pračkou“ od společnosti SOLICITE s.r.o., která
zastupuje společnost KVK PARABIT a.s. s tím, že požaduje předložení závazného
stanoviska odboru územního plánování MěÚ v Trutnově.
předává
b)
k projednání žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení pro
stavební záměr „Umístění biofiltru s integrovanou pračkou“ od společnosti
SOLICITE s.r.o., která zastupuje společnost KVK PARABIT a.s. poradním orgánům
města:
- pracovnímu týmu, který se zabývá zpracováním nového územního plánu města
- komisi pro rozvoj města
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/512/40/2020 bylo přijato.
12. Stanovisko rady města k záměru - Farmapark Muchomůrka-změna využití
objektu č. 1, 6 a 7 včetně souhlasu s dočasným vyjmutím 14,5 m2 ze ZPF
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k záměru - Farmapark Muchomůrka změna využití objektu č. 1, 6 a 7 (1 - galerie, 7 - pokladna+kiosek+terasy) a rozšíření stavby
č. 6 - bouda - holubník. Objekt č. 1 - bývalá pokladna bude změněn na prostor galerie. Do
objektu č. 7 (původně hospodářská místnost) bude přemístěna pokladna a bude zde provozován
kiosek. U objektu č. 7 jsou navrženy terasy, které nebudou přístupné veřejnosti. U objektu č. 6
se jedná o přístavbu věžičky.
Dále byla radě předložena žádost o souhlas města s dočasným vyjmutím části pozemku
p.p.č. 366, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 14,5 m2 ze ZPF (jedná se o části
pozemků pod terasou u kiosku a holubníkem) na dobu 8 let.
Bylo hlasováno o návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města k záměru - Farmapark Muchomůrka
- změna využití objektu č. 1, 6 a 7 (1 - galerie, 7 - pokladna+kiosek+terasy) a rozšíření
stavby č. 6 - bouda - holubník. Objekt č. 1 - bývalá pokladna bude změněn na prostor
galerie. Do objektu č. 7 (původně hospodářská místnost) bude přemístěna pokladna
a bude zde provozován kiosek. U objektu č. 7 jsou navrženy terasy, které nebudou
přístupné veřejnosti. U objektu č. 6 se jedná o přístavbu věžičky. Jedná se o stavby
dočasné po dobu trvání nájemního vztahu mezi žadatelem a Městem Svoboda nad
Úpou.
souhlasí
b)
s dočasným vyjmutím části pozemku p.p.č. 366, druh pozemku trvalý travní porost o
výměře 14,5 m2 ze ZPF (jedná se o části pozemků pod terasou u kiosku a
holubníkem) na dobu 8 let.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/513/40/2020 bylo přijato.
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zdržel se – 0

13. Žádost o vyjádření města ke stavebnímu záměru - stavební úpravy garáže spojené
se změnou užívání na gastroprovoz u RD čp. 464 v Horské ulici
Radě města byla předložena žádost o vyjádření města ke stavebnímu záměru - stavební úpravy
garáže spojené se změnou užívání na gastroprovoz u RD čp. 464 v Horské ulici včetně výtahu
z PD na stavbu STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽE NA GASTROPROVOZ par.č.574, 54224
Svoboda nad Úpou, datum 06/2020, kterou zpracovala Ing. Monika Votoček (souhrnná
technická zpráva, výkres D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, Technická zpráva – realizace kuchyně pro
přípravu veganské stravy, gastronomické zařízení). Objekt se nachází dle územního plánu v
území obytném smíšeném - centrálním a daný záměr je v souladu s přípustnými regulativy dle
územního plánu (bydlení v centrální historické části města v bytových a rodinných domech, s
možností většího podílu integrovaného občanského vybavení, řemeslné a drobné výroby a
služeb lokálního významu provozovaných v nebytových prostorech). Na základě výše
uvedeného rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření města ke stavebnímu záměru - stavební úpravy garáže
spojené se změnou užívání na gastroprovoz u RD čp. 464 v Horské ulici dle PD (viz zápis).
Objekt se nachází dle územního plánu v území obytném smíšeném - centrálním a daný záměr
je v souladu s přípustnými regulativy dle územního plánu (bydlení v centrální historické části
města v bytových a rodinných domech, s možností většího podílu integrovaného občanského
vybavení, řemeslné a drobné výroby a služeb lokálního významu provozovaných v nebytových
prostorech).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/514/40/2020 bylo přijato.
14. Žádost o vydání stanoviska k umístění ocelo-plechového montovaného
skladovacího prostoru na p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o vydání povolení k umístění dalšího ocelo-plechového
montovaného skladovacího prostoru včetně nákresu a fotografie. Rada města přijala usnesení
č. RM/480/37/2020 na své 37. schůzi dne 29.9.2020, kdy vydala zamítavé stanovisko k žádosti
vlastníka pozemku p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I o vydání stanoviska k umístění oceloplechového 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.
Žadatel namítá, že nechápe, proč jeden montovaný sklad má povolený a druhý nelze umístit. V
dané věci bylo provedeno stavebním úřadem šetření a bylo zjištěno, že stavební úřad vydal
územní souhlas č.j. SVO/2033/2020-Hů dne 22.7.2020, ovšem tento souhlas byl vydán v
rozporu se stavebním zákonem, protože v rámci spisové dokumentace chybí stanovisko města
a město podle vydaného souhlasu nebylo ani účastníkem řízení. Město tudíž o vydaném
územním souhlasu vůbec nevědělo. Podle stavebního zákona však musí být vždy u územního
souhlasu účastníkem řízení.
Podle sdělení stavebního úřadu stavba ocelo-plechového montovaného skladovacího prostoru
na pozemku p. p. č. 641/2 v katastrálním území Maršov I byla povolena územním souhlasem
ze dne 22. 7. 2020, který nabyl právních účinků dnem doručení žadateli dne 24. 7. 2020. Město
má možnost požadovat nápravu pochybení stavebního úřadu, a to dle § 96 odst. 4 stavebního
zákona, kdy lze územní souhlas přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku,
kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení nelze
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vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. K
přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas
vydal, tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje. V případě, že krajský úřad územní souhlas v
přezkumném řízení zruší, stavební úřad povede řízení o dodatečném povolení stavby, protože
stavba už stojí. Zde je možné připustit stavbu jako stavbu dočasnou, kdy tato stavba nemusí být
v souladu s územním plánem a je možné, že stavba by byla dodatečně povolena. Druhou
možností je pak součinnost s žadatelem, kdy stavebník požádá stavební úřad o změnu územního
souhlasu z 22.7.2020, která bude spočívat v tom, že stavebník požádá o to, že režim stavby
trvalé se změní na stavbu dočasnou.
Rada se danými možnostmi zabývala a konstatovala, že s ohledem na okolní zástavbu a místní
podmínky v dané lokalitě bude souhlasit se stavbou druhého skladu s tím, že připustí dočasnost
druhé stavby - ocelo-plechového montovaného skladu stavby po dobu 15-ti let, ovšem pouze
za splnění podmínky, že žadatel (stavebník) požádá stavební úřad před vydáním územního
souhlasu na druhou stavbu o dočasnost stavby i v prvním případě, kdy získal územní souhlas
bez souhlasu města.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k umístění druhého ocelo-plechového montovaného skladovacího prostoru
na pozemku p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I v Černohorské ulici jako stavby dočasné po dobu
15-ti let, ovšem za předpokladu, resp. splnění podmínky, že žadatel (stavebník) požádá stavební
úřad před vydáním územního souhlasu na druhou stavbu o dočasnost stavby i v prvním případě,
kdy získal územní souhlas ze stavebního úřadu bez souhlasu města (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/515/40/2020 bylo přijato.
15. Žádost o stanovisko města k záměru stavby "Ateliér Svoboda nad Úpou na st.p.č.
164 v k.ú. Svoboda nad Úpou"
Před projednáváním tohoto bodu se radní pan Petr Horáček vyloučil z projednávání i z
hlasování s ohledem na rodinnou vazbu k žadateli.
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k záměru stavby "Ateliér Svoboda nad
Úpou na st.p.č. 164 v k.ú. Svoboda nad Úpou" včetně studie, kterou vyhotovila Alena
Füllsacková, datum 12.10.2020 (Studie včetně textové části a výkresové části a dále součástí
této studie je B. žádost o povolení výjimky odstupových vzdáleností – v kompetenci stavebního
úřadu, C. Žádost o využití pozemku města k dopravním účelům – p.p.č. 720/1 a 720/2 a část
jako odstavná plocha pro 1 automobil.
Jedná se o lokalitu v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace Slunečná stráň. Záměrem
stavebníka je novostavba ateliéru v tradičním stylu s nezastřešenou terasou, který bude sloužit
rodinné rekreaci s příležitostným přespáním pro 2 - 3 osoby.
Rada se danou záležitostí zabývala, zejména posoudila záměr žadatele s regulativy dle
územního plánu, kdy se jedná o ostatní plochy funkčního využití:
tj. vodní toky, náhony, lesy, ochranná zeleň, zahrady, louky, veř. zeleň v souvislém zastavění a
mimo souvislé zastavění, orná půda, hřbitov, zahrádkářské osady:
Jedná se o neobytná produkční a krajinná území sloužící pouze pro zajišťování provozu, údržby
a funkcí těchto ploch. Pro tyto plochy zástavby platí následující regulace:
A. přípustné
- drobné stavby pro účely zajištění provozu, údržby a funkcí těchto ploch
- jednoduché stavby pro účely zajištění provozu hřbitova
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C. nepřípustné
- jakékoli další stavby
Dle sdělení stavebního úřadu se jedná se o záměr stavby ve volné krajině v nezastavitelném
území obce a není současně v zastavěném území. Stavební úřad by jednoznačně takovou stavbu
zamítl.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavá stanoviska:
- k žádosti o stanovisko města k záměru stavby "Ateliér Svoboda nad Úpou na st.p.č. 164 v k.ú.
Svoboda nad Úpou" (záměrem stavebníka je novostavba ateliéru v tradičním stylu s
nezastřešenou terasou, který bude sloužit rodinné rekreaci s příležitostným přespáním pro 2 - 3
osoby) ,
- k žádosti o povolení výjimky odstupových vzdáleností a
- k žádosti o využití pozemku města k dopravním účelům – p.p.č. 720/1 a 720/2 a část jako
odstavná plocha pro 1 automobil,
protože se jedná se o lokalitu v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace Slunečná stráň a
záměr není v souladu s územním plánem (viz zápis) a jedná se o záměr stavby ve volné krajině
v nezastavitelném území obce a není současně v zastavěném území.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/516/40/2020 bylo přijato.
16. Žádost o prodloužení splatnosti faktury - penále za nedodržení sjednaného
termínu odevzdání PD společností SIAL s.r.o.
Radě města byla předložena žádost č.j. SVO/3574/2020 doručenou městu dne 23.10.2020 od
společnosti SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 183 81 481, se sídlem U Besedy
414/8, 760 07 Liberec III - Jeřáb o prodloužení splatnosti faktury č. 2020273, kterou bylo
vyčísleno smluvní penále ve výši 238.499 Kč za pozdní dodání projektové dokumentace.
Dle Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2018 č.j. SVO/1435/2017 a Dodatku č. 1 k této smlouvě
č.j. SVO/830/2018 ze dne 29.3.2018 a Dodatku č.2 k této smlouvě č.j. SVO/1586/2018 ze dne
14.6.2018 byla společnosti dle čl. X odst. 1 písm. a) vyfakturována smluvní pokuta ve výši
0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení za nedodržení sjednaného termínu
pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1 písm. c) - zpracování DPS (dokumentace pro
provedení stavby) pro stavbu „Rekonstrukce objektu čp. 473 (bývalé kino) na sociální bydlení
a víceúčelový sál, st.p.č. 109 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ dle Článku III odst. 3.3. do 31.5.2018.
Projektová dokumentace byla protokolárně převzata dne 15.11.2018. Objednatel neuplatnil
odpočet DPH na dílo. Dílčí cena za DPS dle Článku III odst. 3.3. činila včetně DPH
713.900 Kč, počet kalendářních dní prodlení 167 dní, výpočet penále: (713.900 x 0,2%) x 167
dní = 238.499,-Kč.
Žádost společnosti byla zaslána městskému právníkovi JUDr. Havlovi k vyjádření. JUDr. Havel
sdělil, že taková žádost by měla mít oporu v doložené zhoršené ekonomické situaci dlužné
firmy, například porovnání posledních přiznání k DPH oproti roku předešlému. Jinak pokud by
město chtělo vyhovět žádosti, tak by navrhoval splátkový kalendář na 3 splátky, ale bylo by to
formou uznání dluhu s dohodou o 2 – 3 splátkách. Rozhodnutí přísluší radě obce.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vyhovuje
žádosti č.j. SVO/3574/2020 doručené městu dne 23.10.2020 od společnosti SIAL architekti a
inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 183 81 481, se sídlem U Besedy 414/8, 760 07 Liberec III Jeřáb o prodloužení splatnosti faktury č. 2020273, kterou bylo vyčísleno smluvní penále ve výši
238.499 Kč za pozdní dodání projektové dokumentace s tím, že rada stanovila splátkový
kalendář na 3 splátky (do 15.12.2020 80.000 Kč, do 28.2.2021 80.000 Kč a do 31.3.2021
zbývající část ve výši 78.499 Kč), a to formou uznání dluhu s dohodou o 3 splátkách a pověřuje
starostu, aby zajistil u městského právníka vypracování dohody ve smyslu tohoto přijatého
usnesení a následné uzavření této dohody s výše uvedenou společností.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/517/40/2020 bylo přijato.
17. Návrh na udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací v souvislosti s
epidemií koronaviru za rok 2020
Starosta města předložil radě návrh na udělení mimořádných odměn ředitelům obou
příspěvkových organizací města v souvislosti s epidemií koronaviru za rok 2020 dle přílohy
(viz příloha originálu zápisu). Svůj návrh odůvodnil tím, že pandemie viru na jaře a na podzim
velmi zasáhla běžný život a provoz školy a školky a DPS. Klade mimořádné nároky na řízení
procesu distanční výuky v ZŠ, provoz kuchyně, dodržování všech hygienických nařízení,
kooperaci s Městským úřadem. Distanční výuka ve Svobodě nad Úpou prakticky plně nahrazuje
prezenční výuku, což není v okolních školách zcela běžné. Nejsou opomíjeny ani předměty
jako hudební výchova, pracovní výchova, apod. Je zajištěn plynulý chod počítačů a programů
a žáci 4. ročníků a výš se učí prakticky podle rozvrhu a s minimální zátěží pro rodiče. Účast
žáků při vyučování je téměř 100%. Nejsou tolerovány absence v připojení k systémům školy.
DPS je obydlena občany v seniorském věku, kteří jsou ohledně nákazy z pohledu odborníků
velmi rizikoví. Toto je velký tlak na vedení DPS v dodržování všech bezpečnostních a
hygienických zásad a nestandardní stav věcí vyvíjí abnormální psychický tlak na řídící
pracovníky.
Rada neměla k návrhu mimořádných odměn připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov a Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou s výplatou za měsíc listopad 2020 ve výši dle přílohy originálu zápisu a s
odůvodněním dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/518/40/2020 bylo přijato.
18. Žádost nájemce restaurace o odložení nájmu a záloh na energie z důvodu
koronaviru
Radě města byla předložena žádost nájemce restaurace na stadionu o odložení platby nájmu a
záloh na energie z důvodu podzimního uzavření restaurací v nouzovém stavu (koronavir). Rada
se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
na základě žádosti nájemce odpuštění nájmu za pronájem restaurace Tatranka na
městském stadionu od 14.10.2020 po celou dobu uzavření restauračních zařízení v
době trvání nouzového stavu, které bylo nařízeno Vládou ČR.
b)
na základě žádosti nájemce restaurace Tatranka na městském stadionu odpuštění
placení záloh na elektrickou energii a plyn od října 2020 po celou dobu uzavření
restauračních zařízení v době trvání nouzového stavu, které bylo nařízeno Vládou ČR
s tím, že skutečná spotřeba energií bude zúčtována až v rámci celoročního
vyúčtování.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/519/40/2020 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 9.11.2020 v 17,55 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 30.11.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 10.11.2020.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 40. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 9.11.2020.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 40. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 9.11.2020
USNESENÍ č. RM/502/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování projektové
dokumentace – rekonstrukce druhé poloviny objektu čp. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé
kino) na víceúčelový sál a zázemí" nabídku od společnosti ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058
01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov, která nabídla cenu ve výši 1.140.000 Kč bez
DPH (1.379.400 Kč včetně DPH).
USNESENÍ č. RM/503/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
předložené dokumenty o hospodaření obou příspěvkových organizací města k
30.9.2020 (viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
změnu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem
změny je pouze úprava výše dotací ve výnosech na činnost PO pro rok 2020 v rámci
úseku pečovatelské služby (navýšení částky o 209.632 Kč) a navýšení mzdových
nákladů a zákonného pojištění v nákladech na úseku pečovatelské služby o stejnou
částku v součtu, přičemž celková výše provozního příspěvku a výše dotací od
okolních obcí na rok 2020 se nemění.
c)
změnu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) předmětem změny je doplnění prostředků ze státního rozpočtu a drobné korekce
plánu dle skutečného vývoje hospodaření k 30.9.2020 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/504/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2021 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2021
bude činit 3.600.000 Kč.
b)

c)
d)

návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2021 (viz příloha originálu zápisu)
pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2021 bude činit
1.214.000 Kč.
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov pro rok 2021 (viz příloha originálu zápisu).
odpisový plán příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou pro rok 2021 (viz příloha originálu zápisu).
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e)

zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou od 1.1.2021 na 75,-Kč včetně změny u objednávání stravy cizích strávníků a
strávníků z DPS tím způsobem, že nově bude povinné v případě zájmu o objednání
stravy mít objednaný vždy celý týden. V současnosti často dochází k tomu, že
strávníci objednávají pouze dražší jídla, kvůli čemuž je nevyrovnaná stravní
jednotka, a škola pak na těchto strávnících prodělává.

USNESENÍ č. RM/505/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021 ke zveřejnění včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2021
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2021 PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2021 PO Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tyto dokumenty budou zveřejněny od 18.11.2020
před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2021 v zastupitelstvu v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.
USNESENÍ č. RM/506/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.5/2020 činí objem celkových příjmů 3.216.401,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2020 po
této změně se zvyšují na 47.691.637,-Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového
opatření č. 5/2020 činí mínus 137.160,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně
se snižují na 58.129.861,-Kč), financování rozdílu činí mínus 3.353.561 Kč (celkové
financování rozpočtu na rok 2020 se snižuje na 9.118.639,-Kč).
USNESENÍ č. RM/507/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Pravidel pro udělování čestného občanství města Svobody nad Úpou a Ceny města
Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) a předává je k projednání Zastupitelstvu města
Svobody nad Úpou na prosincovém jednání dne 14.12.2020.
USNESENÍ č. RM/508/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 2.11.2020 (viz příloha originálu
zápisu).
vydává
b)
na základě doporučení komise pro rozvoj města kladné stanovisko k záměru
investora - změny stavby před dokončením, která se týká výstavby bytových domů
v areálu bývalé mateřské školky na Rýchorském sídlišti. Tato stavba byla povolena
v roce 2007 stavebním povolením č.j. HS-643/07/03-Bá a podle stavebního povolení
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byly zatím postaveny bytové domy A a B, ve kterých je realizováno 12 bytových
jednotek. Plánovaná změna počítá s vybudováním dalších 38 bytových jednotek v
bytových domech C a D. Dle stavebního povolení z roku 2007 má být vybudováno
v bytovém domě C 15 účelových jednotek do 100m2 a v bytovém domě D pak 17
účelových jednotek, z toho 4x jednotka o jedné obytné místnosti a 13x jednotka do
100 m2. Předmětem žádosti o projednání změny před dokončením je záměr žadatele
a investora vybudovat v obou bytových domech C a D 19 účelových jednotek, z toho
4 jednotky o jedné obytné místnosti a 15 jednotek do 100 m2.
volí
c)

dalšího člena komise pro rozvoj města, a to Mgr. Petra Týfu - starostu města.

pověřuje
d)
starostu města, aby dokončil záležitost ohledně 4 sloupů veřejného osvětlení u
bytových domů na Rýchorském sídlišti, kdy po dohodě s vlastníkem areálu bylo
dohodnuto, že se tyto sloupy včetně svítidel nebudou demontovat, pouze se odpojí
od distribuční soustavy a investor si na své náklady zajistí připojení k distribuční
soustavě na svůj elektroměr, a to dokončit odkup 4 sloupů veřejného osvětlení včetně
svítidel za zůstatkovou hodnotu.
USNESENÍ č. RM/509/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o. o prodloužení lhůt ve Smlouvě o právu k
umístění a provedení stavby (Parkovací stání Rýchorka) ze dne 30.10.2018, a to v článku IV.
bodu 2 Smlouvy do 15.11.2021 a v článku VI bodu 1 do 31.12.2021 (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/510/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti stavebníků o vyjádření k akci "Vestavba bytové jednotky do
půdního prostoru v BD č.p. 32. Pietteho nám., Svoboda nad Úpou" dle PD pro stavební povolení
č. 14071620, datum 7/2020, kterou vypracoval S atelier s.r.o. Náchod, kdy vestavba bytové
jednotky nenaruší celkový vzhled domu, jedná se o vnitřní úpravy půdního prostoru, kde
vznikne nová bytová jednotka.
USNESENÍ č. RM/511/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k žádosti o povolení sjezdu z komunikace města na p.p.č. 379/1 v
k.ú. Maršov II (sjezd na pozemky investora stavby p.p.č. 109/2 a 109/3, oba v k.ú.
Maršov II) pro silniční správní úřad, který bude vydávat rozhodnutí o zřízení sjezdu.
schvaluje
b)
žádost o vydání povolení zvláštního užívání komunikace za účelem uložení přípojek
technických sítí pro stavbu "Novostavba rodinného domu p.č. 109/2, k.ú. Maršov II"
s tím, že pověřuje Mgr. Schöna, aby připravil ke schválení patřičný smluvní vztah.
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USNESENÍ č. RM/512/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a)
žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení pro stavební záměr
„Umístění biofiltru s integrovanou pračkou“ od společnosti SOLICITE s.r.o., která
zastupuje společnost KVK PARABIT a.s. s tím, že požaduje předložení závazného
stanoviska odboru územního plánování MěÚ v Trutnově.
předává
b)
k projednání žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení pro
stavební záměr „Umístění biofiltru s integrovanou pračkou“ od společnosti
SOLICITE s.r.o., která zastupuje společnost KVK PARABIT a.s. poradním orgánům
města:
- pracovnímu týmu, který se zabývá zpracováním nového územního plánu města
- komisi pro rozvoj města
USNESENÍ č. RM/513/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města k záměru - Farmapark Muchomůrka
- změna využití objektu č. 1, 6 a 7 (1 - galerie, 7 - pokladna+kiosek+terasy) a
rozšíření stavby č. 6 - bouda - holubník. Objekt č. 1 - bývalá pokladna bude změněn
na prostor galerie. Do objektu č. 7 (původně hospodářská místnost) bude přemístěna
pokladna a bude zde provozován kiosek. U objektu č. 7 jsou navrženy terasy, které
nebudou přístupné veřejnosti. U objektu č. 6 se jedná o přístavbu věžičky. Jedná se
o stavby dočasné po dobu trvání nájemního vztahu mezi žadatelem a Městem
Svoboda nad Úpou.
souhlasí
b)
s dočasným vyjmutím části pozemku p.p.č. 366, druh pozemku trvalý travní porost
o výměře 14,5 m2 ze ZPF (jedná se o části pozemků pod terasou u kiosku a
holubníkem) na dobu 8 let.
USNESENÍ č. RM/514/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření města ke stavebnímu záměru - stavební úpravy garáže
spojené se změnou užívání na gastroprovoz u RD čp. 464 v Horské ulici dle PD (viz zápis).
Objekt se nachází dle územního plánu v území obytném smíšeném - centrálním a daný záměr
je v souladu s přípustnými regulativy dle územního plánu (bydlení v centrální historické části
města v bytových a rodinných domech, s možností většího podílu integrovaného občanského
vybavení, řemeslné a drobné výroby a služeb lokálního významu provozovaných v nebytových
prostorech).
USNESENÍ č. RM/515/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k umístění druhého ocelo-plechového montovaného skladovacího prostoru
na pozemku p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I v Černohorské ulici jako stavby dočasné po dobu 15ti let, ovšem za předpokladu, resp. splnění podmínky, že žadatel (stavebník) požádá stavební
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úřad před vydáním územního souhlasu na druhou stavbu o dočasnost stavby i v prvním případě,
kdy získal územní souhlas ze stavebního úřadu bez souhlasu města (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/516/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavá stanoviska:
- k žádosti o stanovisko města k záměru stavby "Ateliér Svoboda nad Úpou na st.p.č. 164 v k.ú.
Svoboda nad Úpou" (záměrem stavebníka je novostavba ateliéru v tradičním stylu s
nezastřešenou terasou, který bude sloužit rodinné rekreaci s příležitostným přespáním pro 2 - 3
osoby) ,
- k žádosti o povolení výjimky odstupových vzdáleností a
- k žádosti o využití pozemku města k dopravním účelům – p.p.č. 720/1 a 720/2 a část jako
odstavná plocha pro 1 automobil,
protože se jedná se o lokalitu v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace Slunečná stráň a
záměr není v souladu s územním plánem (viz zápis) a jedná se o záměr stavby ve volné krajině
v nezastavitelném území obce a není současně v zastavěném území.
USNESENÍ č. RM/517/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vyhovuje
žádosti č.j. SVO/3574/2020 doručené městu dne 23.10.2020 od společnosti SIAL architekti a
inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 183 81 481, se sídlem U Besedy 414/8, 760 07 Liberec III Jeřáb o prodloužení splatnosti faktury č. 2020273, kterou bylo vyčísleno smluvní penále ve výši
238.499 Kč za pozdní dodání projektové dokumentace s tím, že rada stanovila splátkový
kalendář na 3 splátky (do 15.12.2020 80.000 Kč, do 28.2.2021 80.000 Kč a do 31.3.2021
zbývající část ve výši 78.499 Kč), a to formou uznání dluhu s dohodou o 3 splátkách a pověřuje
starostu, aby zajistil u městského právníka vypracování dohody ve smyslu tohoto přijatého
usnesení a následné uzavření této dohody s výše uvedenou společností.
USNESENÍ č. RM/518/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov a Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou s výplatou za měsíc listopad 2020 ve výši dle přílohy originálu zápisu a s
odůvodněním dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/519/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
na základě žádosti nájemce odpuštění nájmu za pronájem restaurace Tatranka na
městském stadionu od 14.10.2020 po celou dobu uzavření restauračních zařízení v
době trvání nouzového stavu, které bylo nařízeno Vládou ČR.
b)

na základě žádosti nájemce restaurace Tatranka na městském stadionu odpuštění
placení záloh na elektrickou energii a plyn od října 2020 po celou dobu uzavření
restauračních zařízení v době trvání nouzového stavu, které bylo nařízeno Vládou
ČR s tím, že skutečná spotřeba energií bude zúčtována až v rámci celoročního
vyúčtování.
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