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Sp. značka: SVO/4186/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 43. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 11.01.2021
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.

Přidělení bytu č. 13 pro dvojici a bytu č. 42 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou
službou

2.

Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2021

3.

Příprava směny části p.p.č. 380 za část p.p.č. 154/12, obě v k.ú. Maršov II dle usnesení
ZM

4.

Žádost o stanovisko města ve věci změny stavby před dokončení v čp. 505 na ulici 5.
května

5.

Smlouva o dílo (SOD) s Českou lesnickou akademií Trutnov – zimní údržba

6.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II

7.

Žádost o pronájem další části p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před Rýchorkou

8.

Žádost o stanovisko města k územnímu souhlasu a stavebnímu povolení, žádost o
souhlas s uložením inženýrských sítí na pozemcích města pro stavbu "Novostavba
RD na p.p.č. 101/8 a 101/5 v k.ú. Maršov I"

9.

Žádost o stanovisko města k PD pro dodatečné povolení pro stavební objekty na p.p.č.
133/3, 129/1 a 129/3, vše v k.ú. Maršov II a žádost o odkoupení části parcely p.p.č.
129/3 v k.ú. Maršov II

10.

Žádosti o vyjádření k nabídce od ÚZSVM na převod parcel p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov
I a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Pronájem parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I – schválení nájemní smlouvy

12.

Pravidla pro udělování čestného občanství města Svobody nad Úpou a Ceny města
Svobody nad Úpou - přepracování dle usnesení ZM
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13.

Žádost o podporu Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.

14.

Nájemní bydlení v čp. 473 - nové podmínky a pravidla pro užívání bytů dle usnesení
ZM

1. Přidělení bytu č. 13 pro dvojici a bytu č. 42 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou
službou
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění dvou bytů v DPS a návrh sociální
pracovnice na přidělení obou bytů, a to pro jednotlivce č. 42 a č. 13 pro dvojici. Rada neměla k
návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 13 (pro dvojici) paní
s manželem. V
případě nepřijetí bytu paní
rada stanovuje přidělit byt č. 13 dle návrhu
sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
b)
přidělení uvolněného bytu č. 42 (pro jednotlivce) paní
V případě
nepřijetí bytu paní
rada stanovuje přidělit byt č. 42 dle návrhu sociální
pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/541/43/2020 bylo přijato.
2. Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2021
Radě města byl předložen zápis č. 4 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2021 (viz příloha
originálu zápisu). Předmětem jednání komise byly následující záležitosti, ke kterým komise vydala
stanoviska:
1. žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení pro umístění biofiltru s
integrovanou pračkou vzduchu, kterou za stavebníka (KVK PARABIT a.s.) podala SOLICITE
s.r.o. Projektová dokumentace pro společné povolení řeší umístění nového biofiltru, jehož cílem je
odstranění zápachu ze zásobních nádrží a stáčecího místa asfaltu v průmyslovém areálu společnosti.
Komise pro rozvoj města nemá k tomuto záměru žádné výhrady a doporučuje městské radě vydat
souhlasné stanovisko bez podmínek.
2. žádost o stanovisko městské rady k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro
stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra 5.NP do prostor podkroví v bytovém domě
č. p. 475 na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou. Žádost podala PRO4ARCH s.r.o. v
zastoupení investora, Ing. Evy Novákové.
Komise pro rozvoj města nemá k tomuto záměru žádné výhrady a doporučuje městské radě vydat
souhlasné stanovisko s podmínkou zajištění dostatečného počtu parkovacích míst na pozemku
investora.
3. žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení pro realizaci novostavby
rodinného domu na p. č. 101/8 a 101/5 včetně příjezdu přes p. č. 101/12 a 615, vše v k. ú. Maršov
I. Dále žádost o souhlas s uložením podzemních sítí – zřízením věcného břemene na p. č. 552 a
102/3, též v k. ú. Maršov I. Předmětnými podzemními sítěmi jsou přípojky vody, splaškové
kanalizace a plynu.
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Komise pro rozvoj města nemá k tomuto záměru žádné výhrady a doporučuje městské radě vydat
souhlasné stanovisko bez podmínek.
4. žádost o vydání závazného stanoviska k záměru stavby „Stavební úpravy za účelem změny
užívání z rodinného domu na bytový dům“, Kostelní č. p. 418, Svoboda nad Úpou. Investorem
předmětné stavby je PaedDr. Vladimír Srník.
Komise pro rozvoj města nemá k tomuto záměru žádné výhrady a doporučuje městské radě vydat
souhlasné stanovisko bez podmínek.
Na základě výše uvedeného byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis č. 4 z jednání komise pro rozvoj města dne 7.1.2021 (viz příloha originálu
zápisu).
vydává
b)
kladné stanovisko bez podmínek na základě doporučujícího stanoviska komise pro
rozvoj města ze dne 7.1.2021 k žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému
povolení pro umístění biofiltru s integrovanou pračkou vzduchu, kterou za stavebníka
(KVK PARABIT a.s.) podala SOLICITE s.r.o. Projektová dokumentace pro společné
povolení řeší umístění nového biofiltru, jehož cílem je odstranění zápachu ze
zásobních nádrží a stáčecího místa asfaltu v průmyslovém areálu společnosti.
c)

kladné stanovisko s podmínkou zajištění dostatečného počtu parkovacích míst na
pozemku investora na základě doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj města ze
dne 7.1.2021 k žádosti o stanovisko městské rady k projektové dokumentaci pro
vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra
5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p. 475 na náměstí Svornosti ve Svobodě
nad Úpou.
d)
kladné stanovisko bez podmínek na základě doporučujícího stanoviska komise pro
rozvoj města ze dne 7.1.2021k žádosti o vydání závazného stanoviska k záměru
stavby „Stavební úpravy za účelem změny užívání z rodinného domu na bytový
dům“, Kostelní č. p. 418, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/542/43/2020 bylo přijato.
3. Příprava směny části p.p.č. 380 za část p.p.č. 154/12, obě v k.ú. Maršov II dle
usnesení ZM
Radě města byla předložena písemnost č.j. SVO/20/2021 doručená dne 5.1.2021 od společnosti
Pod Černým vrchem s.r.o., ve které sděluje, že společnost není ochotna nést náklady spojené se
směnou pozemků, a to části p.p.č. 154/12 a části p.p.č. 380, obě v k.ú. Maršov II z důvodů
popsaných v písemnosti. Zastupitelstvo města usnesením č. ZM/158/15/2020 dne 14.12.2020
schválilo návrh směny takto:
Zastupitelstvo města schvaluje:
návrh směny části pozemku p.p.č.154/12 (cca 220 m2), katastrální území Maršov II (trvalý travní
porost), ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. za část pozemku p.p.č.380 (cca 630
m2), katastrální území Maršov II, s tím, že i když nejsou ceny směňovaných pozemků stejné, budou
po provedení směny smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto
smlouvou žádné majetkové nároky. Dále zastupitelstvo pověřuje Radu města, aby zajistila všechny
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náležitosti nutné k této směně (zejména zpracování geometrických plánů plánu, zveřejnění záměru
směny, příprava návrhu směnné smlouvy pro zastupitelstvo ke schválení) s tím, že znalecké
posudky rada nemusí zajišťovat a zastupitelstvo požaduje po společnosti Pod Černým vrchem s.r.o.
úhradu zálohy ve výši 10.000 Kč na náklady spojené se směnou (geometrické plány, správní
poplatek za vklad do KN) a náklady budou rozděleny rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní
strany tak jako ve všech ostatních případech.
S ohledem na výše uvedené usnesení zastupitelstva s požadavkem na úhradu zálohy ve výši
10.000 Kč na náklady spojené se směnou (geometrické plány, správní poplatek za vklad do KN) s
tím, že náklady budou rozděleny rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní strany tak jako ve
všech ostatních případech Rada města přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
k projednání Zastupitelstvu města na nejbližším zasedání dne 15.3.2021 písemnost
č.j. SVO/20/2021 doručenou dne 5.1.2021 od společnosti Pod Černým vrchem s.r.o., ve které
sděluje, že společnost není ochotna nést náklady spojené se směnou pozemků (náklady požaduje
zastupitelstvo rozdělit rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní strany tak jako ve všech
ostatních případech), a to části p.p.č. 154/12 a části p.p.č. 380, obě v k.ú. Maršov II z důvodů
popsaných v písemnosti, protože je to v rozporu s přijatým usnesením zastupitelstva (podrobně viz
zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/543/43/2020 bylo přijato.
4. Žádost o stanovisko města ve věci změny stavby před dokončení v čp. 505 na ulici 5.
května
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města ve věci změny stavby před dokončením v
čp. 505 na ulici 5. května, na kterou podala investorka u stavebního úřadu dne 22.7.2020 žádost o
povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu "Návrh rekonstrukce bytového domu čp.
505, ul. 5. května, Svoboda nad Úpou" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 124/1, st. p. č. 124/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou. Výše uvedená stavba byla povolena souhlasem s provedením ohlášeného
stavebního záměru, který vydal MÚ Svoboda nad Úpou, hospodářsko - správní odbor, dne 14. 8.
2017 pod č. j. SVO/1964/2017. Stavba je rozestavěna, dosud není dokončena. Jsou navrhovány
tyto změny stavby: 1. NP změna dispozice bytu investora, místo prodejny je navržena společenská
místnost, místo skladu je navržena infrasauna a whirpool, šatna a WC, dále je navržena kolárna a
lyžárna. 2. NP a podkroví se nemění. Ve 2. NP zůstávají 3 byty, v podkroví zůstávají 3 byty.
Rada žádost projednala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci změny stavby před dokončením v čp. 505
na ulici 5. května a názvem "Návrh rekonstrukce bytového domu čp. 505, ul. 5. května, Svoboda
nad Úpou" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 124/1, st. p. č. 124/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
přičemž změny se týkají pouze vnitřních úprav - 1. NP změna dispozice bytu investora, místo
prodejny je navržena společenská místnost, místo skladu je navržena infrasauna a whirpool, šatna
a WC, dále je navržena kolárna a lyžárna. 2. NP a podkroví se nemění. Ve 2. NP zůstávají 3 byty,
v podkroví zůstávají 3 byty.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/544/43/2020 bylo přijato.
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5. Smlouva o dílo (SOD) s Českou lesnickou akademií Trutnov – zimní údržba
Na 41. schůzi RM dne 30.11.2020, bod 9 - Plán zimní údržby 2020/2021 a organizační zajištění
zimní údržby v lokalitě Maršov II starosta informoval radu o nabídce ředitele České lesnické
akademie Trutnov o možnosti využití školní techniky k údržbě ulice Horská (od náměstí k
lesnickému učilišti, případně o ul. Kostelní). Rada tedy pověřila starostu, aby se školou dojednal
případnou spolupráci společně s vedoucím technické čety (prověřit techniku školy pro potřeby
zimní údržby). Výsledkem jednání s ředitelem České lesnické akademie – střední škola a vyšší
odborná škola v Trutnově je nabídka pomoci při zimní údržbě komunikace, která je přímo spojená
s provozem učiliště. Konkrétně jde o ulici Horskou (od náměstí Svornosti k lesnické škole) a části
ulice Kostelní (podél potoka k DPS). V této souvislosti starosta předložil radě návrh standardní
SOD pro zimní údržbu s ČLA (viz příloha originálu zápisu).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
ve věci provádění zimní údržby v lokalitě Svoboda nad Úpou (ul. Horská, ul. Kostelní) Smlouvu o
dílo s Českou lesnickou akademií – střední škola a vyšší odborná škola se sídlem Lesnická 9, 541
01 Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/545/43/2020 bylo přijato.

6. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o prodej parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II, kterou má v
současné době vlastník sousedního objektu čp. 22 pronajatou. Rada se žádostí zabývala a
konstatovala, že parcela je zahrnuta do změny v rámci nového Územního plánu města společně se
sousední parcelou p.p.č. 457(před revizí pozemků ze strany KÚ se jednalo o stavební parcelu st.p.č.
73) a v návrhu nového ÚP je zde počítáno s územím smíšeným obytným - komerčním (nyní se
jedná o zeleň). Ze strany vlastníků objektu čp. 22 se jedná o opakovanou žádost o prodej parcely,
kdy opakovaně zastupitelstvo města prodej neschválilo s odůvodněním, že ačkoliv je pozemek
znehodnocen částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na něm v budoucnu mohl vyrůst
menší objekt nějaké komerční provozovny ve spojení se sousedním pozemkem, protože se oba
pozemky nacházejí podél hlavní silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Dále bylo konstatováno, že
pozemek město prozatím nepotřebuje prodat z finančních důvodů a do budoucna budou mít
podobné pozemky zcela jistě vyšší hodnotu. Na základě těchto zjištění rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II, protože parcela je zahrnuta do
změny v rámci nového Územního plánu města společně se sousední parcelou p.p.č. 457 (před revizí
pozemků ze strany KÚ se jednalo o stavební parcelu st.p.č. 73) a v návrhu nového ÚP je zde
počítáno s územím smíšeným obytným - komerčním (nyní se jedná o zeleň). Ze strany vlastníků
objektu čp. 22 se jedná o opakovanou žádost o prodej parcely, kdy opakovaně zastupitelstvo města
prodej neschválilo s odůvodněním, že ačkoliv je pozemek znehodnocen částečně uloženými
inženýrskými sítěmi, tak by na něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční
provozovny ve spojení se sousedním pozemkem, protože se oba pozemky nacházejí podél hlavní
silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Dále bylo konstatováno, že pozemek město prozatím
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nepotřebuje prodat z finančních důvodů a do budoucna budou mít podobné pozemky zcela jistě
vyšší hodnotu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/546/43/2020 bylo přijato.
7. Žádost o pronájem další části p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před Rýchorkou
Radě města byla předložena žádost společnosti R BURGER s.r.o. o pronájem další části p.p.č. 625
v k.ú. Maršov I o výměře 26 m2 za účelem umístění dětského Burton Riglet Parku (jedná se hřiště
s programem pro děti od 3 do 6 let, které umožňuje vyzkoušet těm nejmenším snowboardové
dovednosti v prostředí s umělými dětskými překážkami a pod vedením zkušených instruktorů) před
objektem Rýchorka. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 26 m2 (dle zákresu v příloze
žádosti).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/547/43/2020 bylo přijato.
8. Žádost o stanovisko města k územnímu souhlasu a stavebnímu povolení, žádost o
souhlas s uložením inženýrských sítí na pozemcích města pro stavbu "Novostavba RD na
p.p.č. 101/8 a 101/5 v k.ú. Maršov I"
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k územnímu souhlasu a stavebnímu
povolení a žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí na pozemcích města pro stavbu
"Novostavba RD na p.p.č. 101/8 a 101/5 v k.ú. Maršov I". Obě žádosti byly předloženy k projednání
v komisi pro rozvoj města, která vydala následující stanovisko (viz také bod 2 tohoto jednání rady):
3. žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení pro realizaci novostavby
rodinného domu na p. č. 101/8 a 101/5 včetně příjezdu přes p. č. 101/12 a 615, vše v k. ú. Maršov
I. Dále žádost o souhlas s uložením podzemních sítí – zřízením věcného břemene na p. č. 552 a
102/3, též v k. ú. Maršov I. Předmětnými podzemními sítěmi jsou přípojky vody, splaškové
kanalizace a plynu. Komise pro rozvoj města nemá k tomuto záměru žádné výhrady a doporučuje
městské radě vydat souhlasné stanovisko bez podmínek.
Na základě výše uvedeného rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko bez podmínek k žádosti o stanovisko města k územnímu souhlasu a stavebnímu
povolení a k žádosti o souhlas s uložením inženýrských sítí na pozemcích města pro stavbu
"Novostavba RD na p.p.č. 101/8 a 101/5 v k.ú. Maršov I", a to na základě doporučujícího stanoviska
komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2021 (viz zápis a viz také bod 2 tohoto zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/548/43/2020 bylo přijato.
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9. Žádost o stanovisko města k PD pro dodatečné povolení pro stavební objekty na p.p.č.
133/3, 129/1 a 129/3, vše v k.ú. Maršov II a žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 129/3 v
k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k PD pro dodatečné povolení pro stavební
objekty na p.p.č. 133/3, 129/1 a 129/3, vše v k.ú. Maršov II a žádost o odkoupení části parcely
p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II, na kterou zasahuje část parkovací plochy. Rada žádost projednala, a
protože u některých staveb není soulad s regulativy ÚP zcela jasný, Rada města požaduje po
žadateli předložení závazného stanoviska odboru územního plánování MěÚ v Trutnově, které bude
poté předloženo společně s žádostmi komisi pro rozvoj města k vydání stanoviska pro radu. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města k PD pro dodatečné povolení pro stavební objekty na p.p.č. 133/3, 129/1
a 129/3, vše v k.ú. Maršov II a žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II, na
kterou zasahuje část parkovací plochy a protože u některých staveb není soulad s regulativy ÚP
zcela jasný, Rada města požaduje po žadateli předložení závazného stanoviska odboru územního
plánování MěÚ v Trutnově, které bude poté předloženo společně s žádostmi komisi pro rozvoj
města k vydání stanoviska pro radu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/549/43/2020 bylo přijato.

10. Žádosti o vyjádření k nabídce od ÚZSVM na převod parcel p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov
I a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byly předloženy žádosti od ÚZSVM o vyjádření k nabídce na převod parcel p.p.č.
565/8 v k.ú. Maršov I, druh parcely ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o
výměře 490 m2 a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely ostatní plocha se způsobem
využití jiná plocha o výměře 49 m2. U parcely v Maršově I se jedná o pozemek pod místní
komunikací v ulici K Muchomůrce (parcela byla převedena na ÚZSVM od Správy KRNAP jako
nepotřebný majetek poté, co Správa KRNAP provedla opravu místní komunikace v roce 2019, což
byla podmínka města pro převzetí parcely s komunikací). Parcela ve Svobodě nad Úpou je parcela
pod částí chodníku u čerpací stanice Benzina navazující na pozemky okolo ocelo-plechového
přístřešku pro technickou četu města. Rada města konstatovala, že o obě parcely město projeví
zájem v rámci bezúplatného převodu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádosti od ÚZSVM o vyjádření k nabídce na převod parcel p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I, druh
parcely ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o výměře 490 m2 a p.p.č. 874/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 49
m2. U parcely v Maršově I se jedná o pozemek pod místní komunikací v ulici K Muchomůrce
(parcela byla převedena na ÚZSVM od Správy KRNAP jako nepotřebný majetek poté, co Správa
KRNAP provedla opravu místní komunikace v roce 2019, což byla podmínka města pro převzetí
parcely s komunikací). Parcela ve Svobodě nad Úpou je parcela pod částí chodníku u čerpací
stanice Benzina navazující na pozemky okolo ocelo-plechového přístřešku pro technickou četu
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města. Rada města konstatovala, že o obě parcely město projeví zájem v rámci bezúplatného
převodu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/550/43/2020 bylo přijato.
11. Pronájem parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I – schválení nájemní smlouvy
Na základě Záměru města č. 20/2020 byl radě předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem
parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I o výměře 45 m2, na které je umístěna dočasná stavba "Půjčovna
lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I", se společností Rectus Mountain s.r.o., IČ
06638244 (viz příloha originálu zápisu). Rada na minulém jednání stanovila obecné podmínky
nájmu v tom smyslu, že požaduje realizaci rekonstrukce objektu dle předložené PD (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) do
31.12.2021, pokud bude přestavba realizována v termínu, bude uzavřen nájem na dalších 10 let a
pověřila městského právníka JUDr. Havla, aby připravil znění nájemní smlouvy.
Dne 8.1.2021 byla od společnosti doručena žádost o změnu rozhodnutí rady týkající se obecných
podmínek, a to posun terminu realizace přestavby objektu na 2 roky a následný nájemní vztah na
15 let.
Po konzultaci s právníkem města bylo právníkem konstatováno, že rada může obecné podmínky
změnit, aniž by musela zveřejňovat znovu záměr pronájmu, protože obecné podmínky nájmu
nejsou povinnými náležitostmi záměru (stanovisko právníka viz příloha originálu zápisu).
Rada se tedy zabývala danou záležitostí včetně žádosti ze dne 8.1.2021 a konstatovala, že s
posunem termínu realizace na 2 roky, tj. do 31.12.2022 nemá problém s ophledem na současnou
situaci v turismu, ale na podmínce následného pronájmu na 10 let trvá.
Bylo tedy hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I o výměře 45 m2, na které je
umístěna dočasná stavba "Půjčovna lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I", se
společností Rectus Mountain s.r.o., IČ 06638244 (viz příloha originálu zápisu), ve které jsou
sjednány tyto základní podmínky nájmu:
- nájem se uzavírá na dobu určitou od 25.1.2021 do 31.12.2022,
- smluvní ujednání o podmínce pro prodloužení doby nájmu na deset let počínaje dnem 1.1.2023 a
konče dnem 31.12.2032 tak, že pokud nájemce stavebně dokončí rekonstrukci objektu dle výše
uvedené projektové dokumentace do 31.12.2022, tedy pokud bude rekonstrukce realizována v
termínu, dojde k prodloužení doby nájmu na dalších 10 let a smluvní strany za tím účelem uzavřou
do 31.12.2022 dodatek nájemní smlouvy,
- nájemné za dobu nájmu v celkové výši 30.101,-Kč bez DPH ročně. Nájemné za rok 2021 nebude
kráceno podle počtu dní nájmu a bude činit rovněž 30.101,- Kč bez DPH,
- součástí smluvního ujednání je inflační doložka pro případ prodloužení nájemní smlouvy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/551/43/2020 bylo přijato.
12. Pravidla pro udělování čestného občanství města Svobody nad Úpou a Ceny města
Svobody nad Úpou - přepracování dle usnesení ZM
Na základě přijatého usnesení zastupitelstva bylo radě předloženo upravené znění pravidel s
názvem Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody
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nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu pravidel připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání upravené znění pravidel s názvem Pravidla pro udělování
medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/552/43/2020 bylo přijato.
13. Žádost o podporu Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.
Radě města byla předložena žádost o finanční podporu Nadačního fondu při Oblastní nemocnici
Trutnov, a.s. Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že financování zdravotnictví je věcí státu a
nikoliv obcí, dalším důvodem je pokles daňových výnosů v roce 2021 a nutnost maximálně šetřit
v rámci rozpočtového hospodaření obce - položka na financování podpory není zapojena do
rozpočtu obce, dalším důvodem je skutečnost, že finanční podpora ze strany města podobných
aktivit je poskytována již několik let prostřednictvím několika dotačních programů, které město
každoročně vyhlašuje, takže žadatel případně může využít dotační program na sociální aktivity.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o finanční podporu Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., protože
financování zdravotnictví je věcí státu a nikoliv obcí, dalším důvodem je pokles daňových výnosů
v roce 2021 a nutnost maximálně šetřit v rámci rozpočtového hospodaření obce - položka na
financování podpory není zapojena do rozpočtu obce, dalším důvodem je skutečnost, že finanční
podpora ze strany města u podobných aktivit (sport, kultura, sociální oblast) je poskytována již
několik let prostřednictvím několika dotačních programů, které město každoročně vyhlašuje, takže
žadatel případně může využít budoucí dotační program na sociální aktivity.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/553/43/2020 bylo přijato.
14. Nájemní bydlení v čp. 473 - nové podmínky a pravidla pro užívání bytů dle usnesení ZM
Radě města byl předložen prvotní koncept Pravidel pro přidělování bytů v čp. 473 k diskusi, ze
které vyplynulo několik bodů a návrhů na doplnění pravidel:
- bude doplněn text o tom, že žadatelé o byt nemají na pronájem právní nárok
- do pravidel bude doplněna podmínka, že byt nebude pronajat žadatelům, kteří jsou postiženi
psychickými poruchami, které potřebují dohled a pod jejichž vlivem by byl narušován život v
domě, jako jsou psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálními jednáním, alkoholismus, drogová
závislost a jiné toxikomanie
- město povede pouze evidenci žadatelů, nebude zpracovávat pořadník
- bude vypracován formulář žádosti o přidělení a nájem bytu
- bude vypracován Domovní řád, ve kterém bude zapracován požadavek na zákaz chovu zvířat a
zákaz kouření v bytech i společných prostorách
- do cílové skupiny a mezi vyhodnocovaná kritéria bude zapracováno přidělení bytu v zájmu obce,
např. byt pro lékaře pod podmínkou provozování ordinace ve městě, byt na doporučení ředitele PO
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(ZŠ a MŠ a DPS) nebo tajemnice MÚ pro získání/udržení důležitého zaměstnance. Tyto případy
budou v pravidlech nadřazené pravidlu trvalého bydliště.
- složení kauce při uzavření nájemní smlouvy ve výši trojnásobku měsíčního nájemného (o
případném odpuštění kauce bude rozhodovat Rada města)
- požadavek na zapsání trvalého pobytu na území města Svobody nad Úpou nejpozději do 1 měsíce
po protokolárním převzetí bytu
Pravidla včetně příloh budou zpracována do příštího jednání rady.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
prvotní koncept Pravidel pro přidělování bytů v čp. 473 s tím, že stanovila několik bodů a návrhů
na doplnění pravidel (viz zápis), pravidla včetně příloh budou dopracována a předložena ke
schválení na příštím jednání rady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/554/43/2020 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 11.1.2021 v 17,25 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 1.2.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 13.1.2021. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 43. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
11.1.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 43. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 11.01.2021
USNESENÍ č. RM/541/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
přidělení uvolněného bytu č. 13 (pro dvojici) paní
s manželem. V
případě nepřijetí bytu paní Ehlovou rada stanovuje přidělit byt č. 13 dle návrhu
sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
b)

přidělení uvolněného bytu č. 42 (pro jednotlivce) paní
V případě
nepřijetí bytu paní
rada stanovuje přidělit byt č. 42 dle návrhu sociální
pracovnice (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/542/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis č. 4 z jednání komise pro rozvoj města dne 7.1.2021 (viz příloha originálu
zápisu).
vydává
b)
kladné stanovisko bez podmínek na základě doporučujícího stanoviska komise pro
rozvoj města ze dne 7.1.2021 k žádosti o vydání závazného stanoviska ke
společnému povolení pro umístění biofiltru s integrovanou pračkou vzduchu, kterou
za stavebníka (KVK PARABIT a.s.) podala SOLICITE s.r.o. Projektová
dokumentace pro společné povolení řeší umístění nového biofiltru, jehož cílem je
odstranění zápachu ze zásobních nádrží a stáčecího místa asfaltu v průmyslovém
areálu společnosti.
c)
kladné stanovisko s podmínkou zajištění dostatečného počtu parkovacích míst na
pozemku investora na základě doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj města
ze dne 7.1.2021 k žádosti o stanovisko městské rady k projektové dokumentaci pro
vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového
patra 5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p. 475 na náměstí Svornosti ve
Svobodě nad Úpou.
d)
kladné stanovisko bez podmínek na základě doporučujícího stanoviska komise pro
rozvoj města ze dne 7.1.2021 k žádosti o vydání závazného stanoviska k záměru
stavby „Stavební úpravy za účelem změny užívání z rodinného domu na bytový
dům“, Kostelní č. p. 418, Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/543/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
předává
k projednání Zastupitelstvu města na nejbližším zasedání dne 15.3.2021 písemnost
č.j. SVO/20/2021 doručenou dne 5.1.2021 od společnosti Pod Černým vrchem s.r.o., ve které
sděluje, že společnost není ochotna nést náklady spojené se směnou pozemků (náklady
požaduje zastupitelstvo rozdělit rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní strany tak jako ve
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všech ostatních případech), a to části p.p.č. 154/12 a části p.p.č. 380, obě v k.ú. Maršov II z
důvodů popsaných v písemnosti, protože je to v rozporu s přijatým usnesením zastupitelstva
(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/544/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci změny stavby před dokončením v čp.
505 na ulici 5. května a názvem "Návrh rekonstrukce bytového domu čp. 505, ul. 5. května,
Svoboda nad Úpou" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 124/1, st. p. č. 124/2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, přičemž změny se týkají pouze vnitřních úprav - 1. NP změna dispozice bytu
investora, místo prodejny je navržena společenská místnost, místo skladu je navržena
infrasauna a whirpool, šatna a WC, dále je navržena kolárna a lyžárna. 2. NP a podkroví se
nemění. Ve 2. NP zůstávají 3 byty, v podkroví zůstávají 3 byty.
USNESENÍ č. RM/545/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
ve věci provádění zimní údržby v lokalitě Svoboda nad Úpou (ul. Horská, ul. Kostelní)
Smlouvu o dílo s Českou lesnickou akademií – střední škola a vyšší odborná škola se sídlem
Lesnická 9, 541 01 Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/546/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II, protože parcela je zahrnuta do
změny v rámci nového Územního plánu města společně se sousední parcelou p.p.č. 457 (před
revizí pozemků ze strany KÚ se jednalo o stavební parcelu st.p.č. 73) a v návrhu nového ÚP je
zde počítáno s územím smíšeným obytným - komerčním (nyní se jedná o zeleň). Ze strany
vlastníků objektu čp. 22 se jedná o opakovanou žádost o prodej parcely, kdy opakovaně
zastupitelstvo města prodej neschválilo s odůvodněním, že ačkoliv je pozemek znehodnocen
částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt
nějaké komerční provozovny ve spojení se sousedním pozemkem, protože se oba pozemky
nacházejí podél hlavní silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Dále bylo konstatováno, že
pozemek město prozatím nepotřebuje prodat z finančních důvodů a do budoucna budou mít
podobné pozemky zcela jistě vyšší hodnotu.
USNESENÍ č. RM/547/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 26 m2 (dle zákresu v
příloze žádosti).
USNESENÍ č. RM/548/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko bez podmínek k žádosti o stanovisko města k územnímu souhlasu a
stavebnímu povolení a k žádosti o souhlas s uložením inženýrských sítí na pozemcích města
pro stavbu "Novostavba RD na p.p.č. 101/8 a 101/5 v k.ú. Maršov I", a to na základě
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doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2021 (viz zápis a viz také bod 2
tohoto zápisu).
USNESENÍ č. RM/549/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města k PD pro dodatečné povolení pro stavební objekty na p.p.č. 133/3,
129/1 a 129/3, vše v k.ú. Maršov II a žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov
II, na kterou zasahuje část parkovací plochy a protože u některých staveb není soulad s
regulativy ÚP zcela jasný, Rada města požaduje po žadateli předložení závazného stanoviska
odboru územního plánování MěÚ v Trutnově, které bude poté předloženo společně s žádostmi
komisi pro rozvoj města k vydání stanoviska pro radu.
USNESENÍ č. RM/550/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádosti od ÚZSVM o vyjádření k nabídce na převod parcel p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I, druh
parcely ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o výměře 490 m2 a p.p.č. 874/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře
49 m2. U parcely v Maršově I se jedná o pozemek pod místní komunikací v ulici K
Muchomůrce (parcela byla převedena na ÚZSVM od Správy KRNAP jako nepotřebný majetek
poté, co Správa KRNAP provedla opravu místní komunikace v roce 2019, což byla podmínka
města pro převzetí parcely s komunikací). Parcela ve Svobodě nad Úpou je parcela pod částí
chodníku u čerpací stanice Benzina navazující na pozemky okolo ocelo-plechového přístřešku
pro technickou četu města. Rada města konstatovala, že o obě parcely město projeví zájem v
rámci bezúplatného převodu.
USNESENÍ č. RM/551/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem parcely p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I o výměře 45 m2, na které je
umístěna dočasná stavba "Půjčovna lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I", se
společností Rectus Mountain s.r.o., IČ 06638244 (viz příloha originálu zápisu), ve které jsou
sjednány tyto základní podmínky nájmu:
- nájem se uzavírá na dobu určitou od 25.1.2021 do 31.12.2022,
- smluvní ujednání o podmínce pro prodloužení doby nájmu na deset let počínaje dnem 1.1.2023
a konče dnem 31.12.2032 tak, že pokud nájemce stavebně dokončí rekonstrukci objektu dle
výše uvedené projektové dokumentace do 31.12.2022, tedy pokud bude rekonstrukce
realizována v termínu, dojde k prodloužení doby nájmu na dalších 10 let a smluvní strany za
tím účelem uzavřou do 31.12.2022 dodatek nájemní smlouvy,
- nájemné za dobu nájmu v celkové výši 30.101,-Kč bez DPH ročně. Nájemné za rok 2021
nebude kráceno podle počtu dní nájmu a bude činit rovněž 30.101,- Kč bez DPH,
- součástí smluvního ujednání je inflační doložka pro případ prodloužení nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/552/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání upravené znění pravidel s názvem Pravidla pro udělování
medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/553/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o finanční podporu Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., protože
financování zdravotnictví je věcí státu a nikoliv obcí, dalším důvodem je pokles daňových
výnosů v roce 2021 a nutnost maximálně šetřit v rámci rozpočtového hospodaření obce položka na financování podpory není zapojena do rozpočtu obce, dalším důvodem je
skutečnost, že finanční podpora ze strany města u podobných aktivit (sport, kultura, sociální
oblast) je poskytována již několik let prostřednictvím několika dotačních programů, které město
každoročně vyhlašuje, takže žadatel případně může využít budoucí dotační program na sociální
aktivity.
USNESENÍ č. RM/554/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
prvotní koncept Pravidel pro přidělování bytů v čp. 473 s tím, že stanovila několik bodů a
návrhů na doplnění pravidel (viz zápis), pravidla včetně příloh budou dopracována a předložena
ke schválení na příštím jednání rady.
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