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Sp. značka: SVO/4088/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 42. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 16.12.2020
Jednání Rady města zahájil v 15:30 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ
Omluveni: TOMÁŠ HOVARD, PETR HORÁČEK
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu

1.

Návrh na změnu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a návrh na změnu č. 2 Rozpočtu - plánu
nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov

2.

Udělení souhlasu k žádostem o zavedení pečovatelské služby

3.

Vyřazení nepotřebného majetku města dle návrhu likvidační komise

4.

Nastavení stmívacího režimu v aplikaci CityTouch pro veřejné osvětlení

5.

Žádost o pronájem parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I

1. Návrh na změnu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a návrh na změnu č. 2 Rozpočtu - plánu
nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov
Radě města byly předloženy následující dokumenty viz přílohy originálu zápisu):
- Změna č. 2 Rozpočtu – plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO ZŠ a MŠ - úpravy rozpočtu
spočívají zejména ve snížení provozního příspěvku města o 300.000 Kč a s ním související
úpravy nákladů a dále zapracování finančních ukazatelů ze strany státního rozpočtu.
- Změna č. 3 Rozpočtu – plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u DPS - úprava rozpočtu spočívá
v příjmu dotace od MPSV ve výši 61.020 Kč na zvýšené provozní náklady organizace v
souvislosti s výskytem nemoci Covid-19
Nikdo z členů rady neměl k podkladovým materiálům připomínky ani dotazy, a proto bylo
hlasováno o následujících návrzích usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
změnu č. 3 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 61.020 Kč) a navýšení spotřeby
materiálu 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.
b)
změnu č. 2 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 změn jsou úpravy rozpočtu spočívají zejména ve snížení provozního
příspěvku města o 300.000 Kč a s ním související úpravy nákladů a dále zapracování
finančních ukazatelů ze strany státního rozpočtu.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/536/42/2020 bylo přijato.

2. Udělení souhlasu k žádostem o zavedení pečovatelské služby
Radě města byly předloženy dvě žádosti o souhlas se zavedením pečovatelské služby, a to pro
paní Anitu Spilkovou a pana Viktora Dřízka. 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
Rýchorské sídliště
, Svoboda nad Úpou.
b)
žádost o zavedení pečovatelské služby pro pana
Rýchorské sídliště
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

, trvale bytem
, trvale bytem
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/537/42/2020 bylo přijato.

3. Vyřazení nepotřebného majetku města dle návrhu likvidační komise
Radě města byl předložen návrh na vyřazení 15 položek majetku (soupis viz příloha originálu
zápisu). Nikdo z přítomných neměl námitky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vyřazení 15 položek z majetku města (soupis viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje
účetní paní Martu Vlčkovou, aby zajistila dokončení likvidace majetku, tj. vyřazení z
inventarizačních soupisů a protokolární fyzickou likvidaci majetku.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/538/42/2020 bylo přijato.
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4. Nastavení stmívacího režimu v aplikaci CityTouch pro veřejné osvětlení
Rada města se zabývala optimalizací nastavení stmívacího režimu nového veřejného osvětlení
po obci na základě vyhodnocení stávajících režimů a spotřeby elektrické energie. Po krátké
diskusi bylo dohodnuto, že bude nastaven na novém veřejném osvětlení stmívací režim ve všech
dnech stejný, a to v čase od 16 - 22 na 80%, v čase od 22 - 24 na 60%, v čase od 24 - 04 na
40%, v čase 04 - 06 na 60% a v čase od 06 - 08 na 80%. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nastavení stmívacího režimu v aplikaci CityTouch na novém veřejném osvětlení, a to ve všech
dnech stejně takto: v čase od 16 - 22 na 80%, v čase od 22 - 24 na 60%, v čase od 24 - 04 na
40%, v čase 04 - 06 na 60% a v čase od 06 - 08 na 80%.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/539/42/2020 bylo přijato.
5. Žádost o pronájem parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost společnosti Rectus Mountain s.r.o., IČ 06638244 (dále jen
"společnost") o prodloužení nájmu pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, na kterém je umístěna
dočasná stavba "Půjčovna lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I". Platnost stávající
nájemní smlouvy skončí dnem 31.12.2020. Společnost podala žádost dne až 14.12.2020, takže
zajistit návaznost případné nové nájemní smlouvy v souladu se zákonem o obcích nelze z
časových důvodů zajistit (před novým nájemním vztahem musí být zveřejněn pod dobu
nejméně 15ti dnů záměr pronajmout pozemek). Žadatel uznal své pochybení ve vztahu k
pozdnímu podání žádosti. Součástí žádosti je i PD pro územní souhlas s názvem "Přestavba
objektu půjčovny lyžařského vybavení na p.p.č 414/2 a 414/5 v k.ú. Maršov I - Ski Šafář, datum
10/2020, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Máslo, Prosečné. Nicméně přesto se rada společně s
tajemnicí snažila najít způsob, jak zajistit provozovně majetkoprávní titul tak, aby mohla od
1.1.2021 pokračovat ve své podnikatelské činnosti.
Na období od 1.1.2021 do 24.1.2021 bude se společností uzavřena krátkodobá nájemní
smlouva, na kterou se vztahuje výjimka dle § 39 odst. 3 zákona o obcích (na krátkodobý nájem
do 30 dnů nemusí být zveřejněn záměr). Neprodleně po jednání této rady bude zveřejněn záměr
města pronajmout parcelu p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, takže po uplynutí 15ti dní může Rada
města na svém dalším jednání dne 11.1.2021 schválit podmínky nové nájemní smlouvy od
25.1.2021 s tím, že rada předběžně stanovila obecné podmínky této nájemní smlouvy tak, že
požaduje realizaci rekonstrukce objektu dle výše uvedené PD do 31.12.2021, pokud bude
přestavba realizována v termínu bude uzavřen nájem na dalších 10 let.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
uzavření krátkodobé nájemní smlouvy na období od 1.1.2021 do 24.1.2021 se
společností Rectus Mountain s.r.o., IČ 06638244 (znění smlouvy - viz příloha
originálu zápisu), na kterou se vztahuje výjimka dle § 39 odst. 3 zákona o obcích (na
krátkodobý nájem do 30 dnů nemusí být zveřejněn záměr) za účelem umístění
dočasné stavby "Půjčovna lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I" za
nájemné ve výši 2.500 Kč bez DPH (k nájemného bude připočteno DPH).
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b)
c)

záměr pronájmu parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha
se způsobem využití jiná plocha o výměře 45 m2.
obecné podmínky nové nájemní smlouvy od 25.1.2021 na pozemek dle záměru v
bodě b) tohoto usnesení se společností Rectus Mountain s.r.o., IČ 06638244 tak, že
požaduje realizaci rekonstrukce objektu dle PD (viz zápis) do 31.12.2021, pokud
bude přestavba realizována v termínu, bude uzavřen nájem na dalších 10 let a tímto
pověřuje městského právníka JUDr. Havla, aby připravil znění nájemní smlouvy do
10.1.2021 tak, aby mohla být projednána na dalším jednání rady dne 11.1.2021.

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/540/42/2020 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 16.12.2020 v 16,10 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 11.1.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 16.12.2020.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 42. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 16.12.2020.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města

4

Výpis usnesení z 42. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 16.12.2020
USNESENÍ č. RM/536/42/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
změnu č. 3 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 61.020 Kč) a navýšení spotřeby
materiálu 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.
b)

změnu č. 2 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 změn jsou úpravy rozpočtu spočívají zejména ve snížení provozního
příspěvku města o 300.000 Kč a s ním související úpravy nákladů a dále zapracování
finančních ukazatelů ze strany státního rozpočtu.

USNESENÍ č. RM/537/42/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
Rýchorské sídliště
, Svoboda nad Úpou.
b)

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

, trvale bytem
, trvale bytem

USNESENÍ č. RM/538/42/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vyřazení 15 položek z majetku města (soupis viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje
účetní paní Martu Vlčkovou, aby zajistila dokončení likvidace majetku, tj. vyřazení z
inventarizačních soupisů a protokolární fyzickou likvidaci majetku.
USNESENÍ č. RM/539/42/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nastavení stmívacího režimu v aplikaci CityTouch na novém veřejném osvětlení, a to ve všech
dnech stejně takto: v čase od 16 - 22 na 80%, v čase od 22 - 24 na 60%, v čase od 24 - 04 na
40%, v čase 04 - 06 na 60% a v čase od 06 - 08 na 80%.
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USNESENÍ č. RM/540/42/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
uzavření krátkodobé nájemní smlouvy na období od 1.1.2021 do 24.1.2021 se
společností Rectus Mountain s.r.o., IČ 06638244 (znění smlouvy - viz příloha
originálu zápisu), na kterou se vztahuje výjimka dle § 39 odst. 3 zákona o obcích (na
krátkodobý nájem do 30 dnů nemusí být zveřejněn záměr) za účelem umístění
dočasné stavby "Půjčovna lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I" za
nájemné ve výši 2.500 Kč bez DPH (k nájemného bude připočteno DPH).
b)
záměr pronájmu parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha
se způsobem využití jiná plocha o výměře 45 m2.
c)

obecné podmínky nové nájemní smlouvy od 25.1.2021 na pozemek dle záměru v
bodě b) tohoto usnesení se společností Rectus Mountain s.r.o., IČ 06638244 tak, že
požaduje realizaci rekonstrukce objektu dle PD (viz zápis) do 31.12.2021, pokud
bude přestavba realizována v termínu, bude uzavřen nájem na dalších 10 let a tímto
pověřuje městského právníka JUDr. Havla, aby připravil znění nájemní smlouvy do
10.1.2021 tak, aby mohla být projednána na dalším jednání rady dne 11.1.2021.
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