*MESUX000RIKK*
MESUX000RIKK
Sp. značka: SVO/3408/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 55. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.09.2021
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, místostarosta města Ing. Helmut Ruse.
Dále přítomni: členové RM – Ing. HELMUT RUSE, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, PETR
HORÁČEK
Omluveni: Mgr. PETR TÝFA, TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru – ASEKOL (použité elektro)

2.

Návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na p.p.č.
583/1, k.ú. Maršov I (ČEZ Distribuce)

3.

Žádost o vydání územního souhlasu se stavbou otevřeného stání na st.p.č 100 k.ú.
Svoboda nad Úpou (Horská 464)

4.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

6.

Žádost o přidělení parkovacího místa na nám. Svornosti před domem č.p. 468

7.

Návrh výpovědi pro podnikatelské subjekty zapojené do systému města pro nakládání
s odpady, pravidla pro přidělování odpadových nádob

8.

Návrh na opravu lampy VO v ul. Černohorská (po nehodě neznámým pachatelem)

9.

Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zimní údržbu pro sezonu 2021/2022 (výpomoc)

10.

Schválení prodeje nepotřebného majetku PO DPS a kupní smlouvy - vůz Peugeot
Bipper

11.

Žádosti o zavedení pečovatelské služby

12.

Cenové nabídky na dendrologický posudek stromové aleje na Muchomůrce

13.

Žádost TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl z.s.

14.

Projekt opravy cesty na Muchomůrku pro pěší návštěvníky
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15.

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women
for women, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti

16.

Přidělení uvolněného bytu č. 29 o velikosti 1+0 (pro jednotlivce) v DPS

1. Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru – ASEKOL (použité elektro)
Radě města byl předložen Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností ASEKOL a.s. včetně průvodního dopisu a příloh č. 1 a 2 (viz přílohy originálu zápisu),
který reaguje na legislativní změnu popsanou v dopise. rada neměla k dodatku připomínky, a proto
bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. včetně
průvodního dopisu a příloh č. 1 a 2 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/738/55/2021 bylo přijato.

2. Návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na p.p.č.
583/1, k.ú. Maršov I (ČEZ Distribuce)
Radě města byly předloženy:
- žádost o souhlas a vyjádření ke stavbě kabelového vedení nízkého napětí na stavbě "Svoboda n.Ú.
- kabel nn pro připojení st.p.č. 185", která povede přes komunikaci na parcele p.p.č. 583/1 v k.ú.
Maršov I (způsob provedení protlakem)
- návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-2023060-VB1 na p.p.č. 583/1, k.ú. Maršov I pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
(viz příloha originálu zápisu).
Rada neměla k výše uvedenému připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlas a kladné stanovisko ke stavbě kabelového vedení nízkého napětí na stavbě
"Svoboda n.Ú. - kabel nn pro připojení st.p.č. 185", která povede přes komunikaci na
parcele p.p.č. 583/1 v k.ú. Maršov I (způsob provedení protlakem).
schvaluje
b)
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2023060-VB1 na p.p.č. 583/1, k.ú. Maršov I pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s. (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

USNESENÍ č. RM/739/55/2021 bylo přijato.
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zdržel se – 0

3. Žádost o vydání územního souhlasu se stavbou otevřeného stání na st.p.č 100 k.ú.
Svoboda nad Úpou (Horská 464)
Radě města byla předložena žádost o stanovisko města k vydání územního souhlasu se stavbou
otevřeného stání na st.p.č 100 k.ú. Svoboda nad Úpou na zahradě domu čp. 464 v Horské ulici.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k vydání územního souhlasu se stavbou otevřeného stání na st.p.č 100 k.ú.
Svoboda nad Úpou na zahradě domu čp. 464 v Horské ulici.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/740/55/2021 bylo přijato.
4. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou
před domem čp. 192 na Sluneční stráni, který je ohraničen opěrnou zdí. S ohledem na to, že
příjezdová komunikace není ve vlastnictví města a není zde dořešeno právo užívání pro vlastníky
nemovitostí za čp. 192 v dané lokalitě, rada se shodla na tom, že žádost odloží a požádá vlastníky
okolních nemovitostí o stanovisko k případnému budoucímu záměru pronájmu dané části parcely.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o pronájem části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem čp. 192 na
Sluneční stráni, který je ohraničen opěrnou zdí. S ohledem na to, že příjezdová komunikace není
ve vlastnictví města a není zde dořešeno právo užívání pro vlastníky nemovitostí za čp. 192 v dané
lokalitě, rada se shodla na tom, že žádost odloží a požádá vlastníky okolních nemovitostí o
stanovisko k případnému budoucímu záměru pronájmu dané části parcely.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/741/55/2021 bylo přijato.
5. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se Ing. Ruse vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byly předloženy dvě žádosti o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
na základě Záměru města č. 9/2017. Rada se shodla na tom, že pokud tento pozemek bude
prodáván, tak podle Pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu
rodinných domů (Opatření orgánů města č. 3/2014) ze dne 11.6.2014. Z jedné žádosti není patrno,
za jakým účelem jej žadatelé chtějí koupit, takže se rada shodla na tom, že MěÚ osloví tyto žadatele
a požádá je o doplnění žádosti. S ohledem na to, že se Ing. Ruse vyloučil z projednávání i z
hlasování, nebylo přijato žádné usnesení, protože rada nebyla usnášeníschopná. Obě žádosti tedy
budou znovu zařazeny do programu příštího jednání rady včetně doplnění, pokud bude doručeno.

6. Žádost o přidělení parkovacího místa na nám. Svornosti před domem č.p. 468
Radě města byla předložena žádost o přidělení parkovacího místa na nám. Svornosti za přechodem
pro chodce při vjezdu do Horské ulice na parcele p.p.č. 697/15 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Tento
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pozemek je ve vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje, žadatelka není držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P. Rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o přidělení parkovacího místa na nám. Svornosti za přechodem pro chodce při vjezdu do
Horské ulice na parcele p.p.č. 697/15 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento pozemek není ve
vlastnictví města (je ve vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje), žadatelka není
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a požadavek parkovacího místa zasahuje do křižovatky.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/742/55/2021 bylo přijato.
7. Návrh výpovědi pro podnikatelské subjekty zapojené do systému města pro nakládání
s odpady, pravidla pro přidělování odpadových nádob
V souvislosti se změnou odpadového systému byl radě podán návrh vypovědět všechny smlouvy o
využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem, které má město uzavřeno
především s drobnými podnikateli (ubytování, restaurace atd.) Vzhledem ke skutečnosti, že
usnesením Rady města č. RM/633/48/2021 dne 19.4.2021 byly prominuty poplatky ze Smlouvy za
období roku 2021, nedochází k žádnému finančnímu vyrovnání.
Dále byly radě předloženy následující pravidla pro přidělování odpadových nádob:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pravidla pro přidělování nádob:
-

Nádoby na směsný komunální odpad o objemu 120 l:
objekty, které byly v dosavadní vyhlášce vyjmenovány v příloze a kterým měly sloužit černé
kontejnery o objemu 1100 litrů dostanou od města zdarma (formou zápůjčky) černou popelnici o
objemu 120 l na směsný komunální odpad (pokud už nemají).
Jedná se o 51 objektů:
Sluneční stráň čp. 308, 309, 310, 219, 218, 209, 183, 216, 179, 186,191, 192 a 197
Luční čp. 225, 254 a 255 už mají
Horská čp. 212, 263, 265, 268, 269, 271, 272, 273, 279, 457, 458 a 459
K Muchomůrce čp. 10, 11, 68 a 140
Nový Svět čp. 76, 77, 79, 105, 110, 111, 118, 141, 151, 159 + 347 (nový objekt ve vyhlášce
nejmenovaný)
Pod Rýchorami čp. 2, 4, 9 (neexistují), 56, 57, 137, 138, 147, 148, 249, 153 (neexistuje), 154, 161
a 193
doplňující podmínka – ve výše uvedených objektech musí být trvale hlášena alespoň 1 osoba, která
je poplatníkem místního poplatku za odpad nebo se musí jednat o dobrovolného poplatníka MP za
odpad.

-

Nádoby na tříděný odpad o objemu 240 l (černé popelnice se žlutým víkem na plast a modrým
víkem na papír):
• budou distribuovány formou zápůjčky do objektů rodinných domů nebo bytových domů –
způsob využití dle zápisu v LV (1 plast + 1 na papír, pokud by někdo chtěl více popelnic na
tříděný odpad, musí si je pořídit na vlastní náklady),
• v objektech musí být trvale hlášena alespoň 1 osoba, která je poplatníkem místního poplatku
za odpad nebo se musí jednat o dobrovolného poplatníka MP za odpad
• nádoby nejsou určeny pro stavby pro rodinnou rekreaci, stavby ubytovacího zařízení apod.
(dle zápisu v LV u KN) rekreační objekty typu chatek, rekreačních chalup a staveb, které
mají pouze č. evidenční – vlastníci těchto objektů si musí nádoby pořídit na vlastní náklady

4

•

-

nádoby o objemu 240 l na tříděný odpad se nebudou dávat do objektů bytových domů, které
využily nabídku města na využívání kontejnerů o objemu 1100 litrů

Odpadové pytle označené logem svozové společnosti:
• jejich vydávání a používání pouze v zimních měsících (prosinec – březen)
• evidence vydaného množství pytlů a výdej pouze vlastníkům objektů, kteří jsou
vyjmenování ve svozových mapkách
• výdej omezeného počtu pytlů na směsný odpad, tj. maximálně 2 černé pytle na směsný
odpad měsíčně na 1 objekt
• výdej pytlů na tříděný odpad není nutno omezovat (čím více se vytřídí, tím lépe), ale
samozřejmě nadměrné požadavky bude nutno kontrolovat a regulovat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plán distribuce nádob – ve dvou týdnech:
od 11.10.2021 – 16.10.2021 (16.10. je plánován svoz velkoobjemového odpadu, někde bude využit
i tento termín)
od 18.10.2021 – 22.10.2021
Bude zpracován rozpis na jednotlivé lokality a ulice a zveřejněn všemi dostupnými prostředky.
Rada neměla k výše uvedeným návrhům připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících
návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vypovězení všech Smluv o využití systému zavedeného obcí o nakládání s
komunálním odpadem s podnikatelskými subjekty, které měly s městem uzavřenu
tuto smlouvu, a to v souvislosti se schválenými změnami v odpadovém systému
města od 1.11.2021 a pověřuje Mgr. Schöna podáním výpovědí ze smluv.
b)
pravidla přidělování odpadových nádob v rámci změny odpadového systému od
1.11.2021 dle zápisu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/743/55/2021 bylo přijato.

8. Návrh na opravu lampy VO v ul. Černohorská (po nehodě neznámým pachatelem)
Radě města byla předložena informace o poškození sloupu veřejného osvětlení neznámým
pachatelem v Černohorské ulici u Duncanu. U dodavatelské firmy Tlachač s.r.o., která pro města
zajišťuje opravu a údržbu veřejného osvětlení, byla poptána oprava tohoto sloupu.
Pro opravu jsou dvě možnosti:
1) lampu narovnat, přibetonovat, ale tím padá naše záruka na tento sloup (je mírně promáčknutý a
odřený pozink) cena do 18.000,- bez DPH
2) výměna sloupu (demontáž stávajícího sloupu, montáž nového sloupu, napojení sloupu na vedení,
terénní úprava) cena do 40.000,- bez DPH.
Pojišťovně byla nahlášena pojistná událost. Spoluúčast z pojištění majetku činí pro město 5.000
Kč. Návrh pro rady tedy byl s ohledem na spoluúčast města (zbytek by měl jít za pojišťovnou)
využít variantu výměny sloupu.
Rada souhlasí s návrhem na výměnu sloupu (demontáž stávajícího sloupu, montáž nového sloupu,
napojení sloupu na vedení, terénní úprava) za cenu do 40.000,- bez DPH.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souvislosti s poškozením sloupu veřejného osvětlení neznámým pachatelem v Černohorské ulici
u Duncanu výměnu sloupu (demontáž stávajícího sloupu, montáž nového sloupu, napojení sloupu
na vedení, terénní úprava) za cenu do 40.000,- bez DPH od dodavatelské firmy Tlachač s.r.o., která
pro města zajišťuje opravu a údržbu veřejného osvětlení s tím, že u pojišťovny byla nahlášena
pojistná událost, kdy spoluúčast města činí 5.000 Kč.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/744/55/2021 bylo přijato.
9. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zimní údržbu pro sezonu 2021/2022 (výpomoc)
V rámci výpomoci se zimní údržbou (vyhrnování sněhu) pro lokalitu Maršov II byli osloveni paní
Dagmar Tlachačová, Tlachač s.r.o., 3K stavby s.r.o., pánové Finger, Pejos, Mocek a Šlechta. Z
výše oslovených měl zájem a nabídku zaslal pouze pan Lukáš Šlechta, IČ 74813889, se sídlem 542
23 Mladé Buky 346. V minulém roce městu ještě v ulici Horská ve Svobodě nad Úpou vypomohla
Česká lesnická akademie. V této sezoně by město její výpomoc opět využilo, a to s ohledem na to,
že technická četa bude stále ve tříčlenném složení. Pro oba subjekty byl radě předložen návrh
Smlouvy o dílo (viz příloha originálu zápisu). Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací v lokalitě Maršov II
s panem Lukášem Šlechtou, IČ 74813889, se sídlem 542 23 Mladé Buky 346 (viz
příloha originálu zápisu).
b)

Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací v lokalitě Horské
ulice s Českou lesnickou akademií, IČ 60153296, se sídlem 541 01 Trutnov (viz
příloha originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/745/55/2021 bylo přijato.
10. Schválení prodeje nepotřebného majetku PO DPS a kupní smlouvy - vůz Peugeot
Bipper
Radě města byl předložen návrh na prodej nepotřebného majetku PO DPS včetně návrhu kupní
smlouvy, a to vozu Peugeot Bipper za cenu ve výši 40.000 Kč včetně DPH (viz příloha originálu
zápisu). Rada neměla k návrhu připomínku, a proto přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej nepotřebného majetku - vozu Peugeot Bipper (v majetku PO Dům s pečovatelskou službou)
panu Stanislavu Kobrovi (viz návrh kupní smlouvy v příloze originálu zápisu) za cenu 40.000 Kč
včetně DPH a pověřuje ředitelku DPS, aby zajistila prodej vozu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/746/55/2021 bylo přijato.
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11. Žádosti o zavedení pečovatelské služby
Radě města byly předloženy dvě žádosti o souhlas se zavedením pečovatelské služby občanům
Svobody. Rada neměla námitky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
se zavedením pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.
b)

se zavedením pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0

, trvale bytem
, trvale bytem
zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/747/55/2021 bylo přijato.
12. Cenové nabídky na dendrologický posudek stromové aleje na Muchomůrce
Radě města byly předloženy tři cenové nabídky na dendrologický průzkum (posudek) dřevin stromořadí na Muchomůrce:
- Martin Jiránek, IČ 60222743, se sídlem Masarykova 181, 400 01 Ústí nad Labem - nabízená cena
70.422 Kč včetně DPH
- ZAHRADY PRO RADOST s.r.o., IČ 28816498, se sídlem Bolehošťská Lhota 3, 517 31 Bolehošť
- nabízená cena 59.895 Kč včetně DPH
- Ing. Petra Löffelmannová, IČ 69875081, se sídlem Horní Maršov 241, 542 26 Horní Maršov nabízená cena 51.500 Kč (není plátce DPH)
Předmětem dendrologického posudku bude:
- vyhodnocení stavu jednotlivých stromů (převážně javorů a náletových dřevin)
- označení stromů, které je potřeba odborně prořezat, příp. jsou v havarijním stavu a je nutné je
pokácet včetně mapového podkladu
- návrh dalších opatření, aby byla do budoucna alej bezpečná a funkční
Rada cenové nabídky vyhodnotila a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na dendrologický průzkum (posudek) dřevin - stromořadí na Muchomůrce od
Ing. Petry Löffelmannové, IČ 69875081, se sídlem Horní Maršov 241, 542 26 Horní Maršov za
nabídnutou cenu 51.500 Kč (není plátce DPH) s tím, že do příštího jednání rady bude předložen
návrh smluvního vztahu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/748/55/2021 bylo přijato.
13. Žádost TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl z.s.
Radě města byla předložena žádost TJ Krakonoš jezdeckého oddílu z.s., která byla v rámci
doplněného bodu předmětem jednání zastupitelstva dne 13.9.2021. Zastupitelstvo k dané žádosti
nepřijalo usnesení a pověřilo radu, aby nejprve k žádosti zjistila všechny informace.
Radě tedy byl předložen podkladový materiál, jehož součástí byly následující dokumenty:
1) Žádost TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s.
2) Výpis ze spolkového rejstříku k právní subjektivitě spolku
3) Výzva NSA č. 8/2021 – Kabina 2021 s vyznačením zásadních informací (dále jen "Výzva")
4) Pozemkový snímek s označením vlastnictví nemovitostí TJ Krakonoš
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Z předložených dokumentů jednoznačně vyplývá, že spolek potřebuje souhlas obce, na jejímž
území se projekt realizuje. Starosta se dotazoval starostky Městyse Mladé Buky, zda s ní bylo v
tomto smyslu jednáno. Bylo mu sděleno, že velmi obecně, a hlavně velmi pozdě, takže jejich
zastupitelstvo souhlas dosud nevydalo. Další jednání zastupitelstva plánují rovněž až v prosinci. S
vydáním souhlasu se předběžně vyjádřila asi nebudou mít problém (ale mluví sama za sebe), se
spolufinancováním (s ohledem na vlastnické struktury v dané lokalitě) se případná spoluúčast může
řešit formou například zástavního práva či jiného podobného smluvního vztahu, aby se zajistila
udržitelnost projektu a zabezpečila právní jistota pro obec. Ale rovněž nezná podrobnosti projektu,
čeho se vlastní konkrétně týká.
Z Výzvy vyplývá v bodě 10.1 povinná spoluúčast obce na jejímž katastrálním území se předmět
podpory nachází - jedná se tedy o Městys Mladé Buky. Dále je ve Výzvě v bodě 10.2. uvedeno, že
předmětnou akci lze spolufinancovat z prostředků jiného ÚSC, např. krajem či obcí, ale jedná se o
dobrovolnou spoluúčast nikoliv povinnou. Ze žádosti dále nevyplývá, čeho se vlastně investiční
záměr týká, jaký je rozpočet akce, přičemž toto jsou všechno povinné přílohy žádosti, která již byla
podána.
Na základě všech výše uvedených informací se rada shodla na následujícím usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
veškeré předložené informace a dokumenty k žádosti TJ Krakonoš jezdeckého oddílu z.s. (viz
zápis), která byla v rámci doplněného bodu předmětem jednání zastupitelstva dne 13.9.2021 a
kterou zastupitelstvo vrátilo radě k dořešení. Rada se shodla, že žádost měla být adresována
jednoznačně Městysu Mladé Buky, takže rada už dále nebude tuto žádost zařazovat do programu
jednání dalšího zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/749/55/2021 bylo přijato.
14. Projekt opravy cesty na Muchomůrku pro pěší návštěvníky
Pan Horáček předložil radě k projednání projekt opravy cesty na Muchomůrku pro pěší
návštěvníky, který byl již před dvěma lety zařazen rozpočtu, ale s ohledem na koronavirovou krizi
byl následně v rámci úsporných opatření stažen z realizace. Rada se projektem zabývala a přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
projekt opravy cesty na Muchomůrku pro pěší návštěvníky na p.p.č. 255/3 v k.ú. Maršov I s tím,
že akce bude zařazena mezi investiční akce do návrhu rozpočtu na rok 2022 a přes zimní měsíce
bude zpracována výzva v rámci veřejné zakázky malého rozsahu tak, aby bylo možné akci na jaře
realizovat.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/750/55/2021 bylo přijato.
15. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women
for women, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti
Radě města byla předložena žádost ředitele ZŠ o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru od Women for women, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti. Rada neměla k
žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Women for women, o.p.s. v
rámci projektu Obědy pro děti v celkové výši 23.424 Kč pro období od 21.9.2021 do 30.6.2022.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/751/55/2021 bylo přijato.
16. Přidělení uvolněného bytu č. 29 o velikosti 1+0 (pro jednotlivce) v DPS
Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění bytu č. 29 o velikosti 1+0 (pro
jednotlivce) společně s návrhem sociální pracovnice na přidělení tohoto bytu (viz příloha originálu
zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č 29 (1+0 pro jednotlivce) v Domě s pečovatelskou službou paní
trvale bytem .
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/752/55/2021 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 27.9.2021 v 17:15 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 18.10.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 29.9.2021.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 55. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 27.9.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 55. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.09.2021
USNESENÍ č. RM/738/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s.
včetně průvodního dopisu a příloh č. 1 a 2 (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/739/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a)
souhlas a kladné stanovisko ke stavbě kabelového vedení nízkého napětí na stavbě
"Svoboda n.Ú. - kabel nn pro připojení st.p.č. 185", která povede přes komunikaci na
parcele p.p.č. 583/1 v k.ú. Maršov I (způsob provedení protlakem).
schvaluje
b)
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2023060-VB1 na p.p.č. 583/1, k.ú. Maršov I pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s. (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/740/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k vydání územního souhlasu se stavbou otevřeného stání na st.p.č 100 k.ú.
Svoboda nad Úpou na zahradě domu čp. 464 v Horské ulici.
USNESENÍ č. RM/741/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o pronájem části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem čp. 192 na
Sluneční stráni, který je ohraničen opěrnou zdí. S ohledem na to, že příjezdová komunikace
není ve vlastnictví města a není zde dořešeno právo užívání pro vlastníky nemovitostí za čp.
192 v dané lokalitě, rada se shodla na tom, že žádost odloží a požádá vlastníky okolních
nemovitostí o stanovisko k případnému budoucímu záměru pronájmu dané části parcely.
USNESENÍ č. RM/742/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o přidělení parkovacího místa na nám. Svornosti za přechodem pro chodce při vjezdu
do Horské ulice na parcele p.p.č. 697/15 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento pozemek není
ve vlastnictví města (je ve vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje), žadatelka není
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a požadavek parkovacího místa zasahuje do křižovatky.
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USNESENÍ č. RM/743/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
vypovězení všech Smluv o využití systému zavedeného obcí o nakládání s
komunálním odpadem s podnikatelskými subjekty, které měly s městem uzavřenu
tuto smlouvu, a to v souvislosti se schválenými změnami v odpadovém systému
města od 1.11.2021 a pověřuje Mgr. Schöna podáním výpovědí ze smluv.
b)
pravidla přidělování odpadových nádob v rámci změny odpadového systému od
1.11.2021 dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/744/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souvislosti s poškozením sloupu veřejného osvětlení neznámým pachatelem v Černohorské
ulici u Duncanu výměnu sloupu (demontáž stávajícího sloupu, montáž nového sloupu, napojení
sloupu na vedení, terénní úprava) za cenu do 40.000,- bez DPH od dodavatelské firmy Tlachač
s.r.o., která pro města zajišťuje opravu a údržbu veřejného osvětlení s tím, že u pojišťovny byla
nahlášena pojistná událost, kdy spoluúčast města činí 5.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/745/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací v lokalitě Maršov
II s panem Lukášem Šlechtou, IČ 74813889, se sídlem 542 23 Mladé Buky 346 (viz
příloha originálu zápisu).
b)
Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací v lokalitě Horské
ulice s Českou lesnickou akademií, IČ 60153296, se sídlem 541 01 Trutnov (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/746/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej nepotřebného majetku - vozu Peugeot Bipper (v majetku PO Dům s pečovatelskou
službou) panu Stanislavu Kobrovi (viz návrh kupní smlouvy v příloze originálu zápisu) za cenu
40.000 Kč včetně DPH a pověřuje ředitelku DPS, aby zajistila prodej vozu.
USNESENÍ č. RM/747/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
se zavedením pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.
b)

se zavedením pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.
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, trvale bytem
, trvale bytem

USNESENÍ č. RM/748/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na dendrologický průzkum (posudek) dřevin - stromořadí na Muchomůrce od
Ing. Petry Löffelmannové, IČ 69875081, se sídlem Horní Maršov 241, 542 26 Horní Maršov
za nabídnutou cenu 51.500 Kč (není plátce DPH) s tím, že do příštího jednání rady bude
předložen návrh smluvního vztahu.
USNESENÍ č. RM/749/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
veškeré předložené informace a dokumenty k žádosti TJ Krakonoš jezdeckého oddílu z.s. (viz
zápis), která byla v rámci doplněného bodu předmětem jednání zastupitelstva dne 13.9.2021 a
kterou zastupitelstvo vrátilo radě k dořešení. Rada se shodla, že žádost měla být adresována
jednoznačně Městysu Mladé Buky, takže rada už dále nebude tuto žádost zařazovat do
programu jednání dalšího zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/750/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
projekt opravy cesty na Muchomůrku pro pěší návštěvníky na p.p.č. 255/3 v k.ú. Maršov I s
tím, že akce bude zařazena mezi investiční akce do návrhu rozpočtu na rok 2022 a přes zimní
měsíce bude zpracována výzva v rámci veřejné zakázky malého rozsahu tak, aby bylo možné
akci na jaře realizovat.
USNESENÍ č. RM/751/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Women for women,
o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti v celkové výši 23.424 Kč pro období od 21.9.2021 do
30.6.2022.
USNESENÍ č. RM/752/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č 29 (1+0 pro jednotlivce) v Domě s pečovatelskou službou paní
, trvale bytem .
, Svoboda nad Úpou.
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