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Sp. značka: SVO/3778/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 58. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.11.2021
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Dále přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, TOMÁŠ HOVARD,
Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Žádost o závazné stanovisko města k umístění jeřábu stavby "Bytové domy s
nebytovými prostory a krytými garážovými stáními ve Svobodě nad Úpou, parc. č. 9/1
v k.ú. Maršov I

2.

Žádost o souhlas s umístěním kabelu v komunikaci p.p.č. 579/1, k.ú. Maršov I a
následné zřízení věcného břemene

3.

Žádost o koupi parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Pravidla o provozu parkovacích automatů v centru města včetně ceníku parkovného a
pravidel pro vydávání předplacených rezidenčních karet včetně jejich ceníku

5.

Návrhy odměn pro ředitele příspěvkových organizací

6.

Sdělení, výzva č.j. 083 EX 302/06 přípis soudního exekutora

1. Žádost o závazné stanovisko města k umístění jeřábu stavby "Bytové domy s
nebytovými prostory a krytými garážovými stáními ve Svobodě nad Úpou, parc. č. 9/1 v
k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost investora o závazné stanovisko města k umístění jeřábu stavby
"Bytové domy s nebytovými prostory a krytými garážovými stáními ve Svobodě nad Úpou, parc.
č. 9/1 v k.ú. Maršov I.
Obrovský jeřáb v Maršově I v místě výstavby bytových domů (na místě bývalé mateřské školky)
ohrožuje přilehlé objekty a je předmětem mnoha stížnosti majitelů domů v dané části, protože
dlouhé rameno se pohybuje nad střechami a zahradami domů, zasahuje na páteřní komunikaci a
přilehlou místní komunikaci. Rameno jeřábu nelze z bezpečnostních důvodů zaaretovat kvůli větru.
Lidé mají strach, že zejména v zimě začnou z ramene padat ledy a sníh, což může ohrozit jejich
nemovitosti ale také samozřejmě bezpečný pohyb lidí a vozidel po přilehlých komunikacích a
chodnících.
Podle sdělení subdodavatele, který stavbu provádí, jeřáb vůbec nepotřebují a nepoužívají jej. Podle
sdělení stavebního úřadu budou proti i další vlastníci okolních nemovitostí. Město zde má majetek
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v podobě místních komunikací, chodníků, nové veřejného osvětlení – to vše je v ohrožení díky
jeřábu.
Na základě výše uvedeného rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
nesouhlasné stanovisko k žádosti o závazné stanovisko města k umístění jeřábu stavby "Bytové
domy s nebytovými prostory a krytými garážovými stáními ve Svobodě nad Úpou, parc. č. 9/1 v
k.ú. Maršov I, protože provoz jeřábu může závažným způsobem ohrozit majetky vlastníků okolních
nemovitostí a rovněž bezpečný provoz na místních komunikacích i na hlavní páteřní komunikaci
směrem na Pec a pro výstavbu domů, které nebudou nijak vysoké není takové zařízení potřeba a
podle sdělení stavební firmy není ani používán.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/788/58/2021 bylo přijato.
2. Žádost o souhlas s umístěním kabelu v komunikaci p.p.č. 579/1, k.ú. Maršov I a
následné zřízení věcného břemene
Radě města byla předložena žádost o souhlas s umístěním kabelu v komunikaci p.p.č. 579/1, k.ú.
Maršov I a následné zřízení věcného břemene včetně doplnění, že se jedná o kabel pro účely
propojení fotovoltaických panelů s rodinným domem. Součástí žádosti však nebyla projektová
dokumentace komplexního řešení záměru žadatele (tj. propojení, umístění FVP), který podléhá
územnímu souhlasu dle sdělení stavebního úřadu, a proto rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o souhlas s umístěním kabelu v komunikaci p.p.č. 579/1, k.ú. Maršov I a následné zřízení
věcného břemene, protože se jedná o kabel pro účely propojení fotovoltaických panelů s rodinným
domem a součástí žádosti nebyla projektová dokumentace komplexního řešení záměru žadatele (tj.
propojení, umístění FVP), který podléhá územnímu souhlasu dle sdělení stavebního úřadu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/789/58/2021 bylo přijato.
3. Žádost o koupi parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o koupi parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou od vlastníků
RD čp. 172.
Po prozkoumání dané lokality byl radě podán návrh na pouhý pronájem této parcely, a to ze dvou
důvodů:
1) s ohledem na přilehlou místní komunikaci, kdy pozemek zasahuje do části komunikace a
prodejem by došlo ke značnému zúžení
2) dále i s možnou vizí do budoucna, kdy by třeba v budoucnu došlo ke komplexní rekonstrukci
komunikace včetně zatrubněného potoka, kdy by se mohla otevřená část potoka v budoucnu uzavřít
(„zadeklovat“) a z daného prostoru by mohla vzniknout prostorná křižovatka bez díry do potoka.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to ze dvou
důvodů:
1) s ohledem na přilehlou místní komunikaci, kdy pozemek zasahuje do části
komunikace a prodejem by došlo ke značnému zúžení
2) dále i s možnou vizí do budoucna, kdy by třeba v budoucnu došlo ke komplexní
rekonstrukci komunikace včetně zatrubněného potoka, kdy by se mohla otevřená část
potoka v budoucnu uzavřít („zadeklovat“) a z daného prostoru by mohla vzniknout
prostorná křižovatka bez díry do potoka.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda o výměře 65 m2.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/790/58/2021 bylo přijato.

4. Pravidla o provozu parkovacích automatů v centru města včetně ceníku parkovného
a pravidel pro vydávání předplacených rezidenčních karet včetně jejich ceníku
Radě města byl předložen dokument s názvem Opatření orgánů města č. 1/2021 - Pravidla pro
využívání vyhrazených parkovacích míst, kterými se stanoví cena za stání silničních motorových
vozidel na určených úsecích obecních komunikací ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu). Rada krátce diskutovala nad danými pravidly a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Opatření orgánů města č. 1/2021 - Pravidla pro využívání vyhrazených parkovacích míst, kterými
se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na určených úsecích obecních komunikací
ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/791/58/2021 bylo přijato.

5. Návrhy odměn pro ředitele příspěvkových organizací
Starosta předložil radě návrhy na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových
organizací města s odůvodněním dle příloh. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace města - Domu s
pečovatelskou službu Svoboda nad Úpou paní Martině Motejlkové za měsíc listopad
2021 z fondu odměn příspěvkové organizace (viz příloha originálu zápisu) dle
odůvodnění v zápise.
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b)

poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace města - panu Ing.
Michalu Krtičkovi za měsíc listopad 2021 z finančních prostředků státního rozpočtu
na mzdové výdaje (viz příloha originálu zápisu) dle odůvodnění v zápise.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/792/58/2021 bylo přijato.

6. Sdělení, výzva č.j. 083 EX 302/06 přípis soudního exekutora
Radě města bylo předloženo sdělení, výzva č.j. 083 EX 302/06 přípis soudního exekutora ze dne
18.11.2021 (viz příloha originálu zápisu) s návrhem na to, že oprávněný (tj. Město Svoboda nad
Úpou) považuje jistinu pohledávky za uhrazenou a exekuce bude zastavena v souladu s
přechodnými ustanoveními čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. (tzv. institut "milostivého léta"
ve vztahu k dlužníkům). Rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
sdělení, výzvu č.j. 083 EX 302/06 přípis soudního exekutora ze dne 18.11.2021 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že jako oprávněný (tj. Město Svoboda nad Úpou) považuje jistinu
pohledávky za uhrazenou a exekuce bude zastavena v souladu s přechodnými ustanoveními čl. IV
bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. (tzv. institut "milostivého léta" ve vztahu k dlužníkům).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/793/58/2021 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 22.11.2021 v 16:50 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 20.12.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 22.11.2021.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 58. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 22.11.2021.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 58. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 22.11.2021
USNESENÍ č. RM/788/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
nesouhlasné stanovisko k žádosti o závazné stanovisko města k umístění jeřábu stavby "Bytové
domy s nebytovými prostory a krytými garážovými stáními ve Svobodě nad Úpou, parc. č. 9/1
v k.ú. Maršov I, protože provoz jeřábu může závažným způsobem ohrozit majetky vlastníků
okolních nemovitostí a rovněž bezpečný provoz na místních komunikacích i na hlavní páteřní
komunikaci směrem na Pec a pro výstavbu domů, které nebudou nijak vysoké není takové
zařízení potřeba a podle sdělení stavební firmy není ani používán.
USNESENÍ č. RM/789/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o souhlas s umístěním kabelu v komunikaci p.p.č. 579/1, k.ú. Maršov I a následné zřízení
věcného břemene, protože se jedná o kabel pro účely propojení fotovoltaických panelů s
rodinným domem a součástí žádosti nebyla projektová dokumentace komplexního řešení
záměru žadatele (tj. propojení, umístění FVP), který podléhá územnímu souhlasu dle sdělení
stavebního úřadu.
USNESENÍ č. RM/790/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a)
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to ze dvou
důvodů:
1) s ohledem na přilehlou místní komunikaci, kdy pozemek zasahuje do části
komunikace a prodejem by došlo ke značnému zúžení
2) dále i s možnou vizí do budoucna, kdy by třeba v budoucnu došlo ke komplexní
rekonstrukci komunikace včetně zatrubněného potoka, kdy by se mohla otevřená část
potoka v budoucnu uzavřít („zadeklovat“) a z daného prostoru by mohla vzniknout
prostorná křižovatka bez díry do potoka.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda o výměře 65 m2.
USNESENÍ č. RM/791/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Opatření orgánů města č. 1/2021 - Pravidla pro využívání vyhrazených parkovacích míst,
kterými se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na určených úsecích obecních
komunikací ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/792/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace města - Domu s
pečovatelskou službu Svoboda nad Úpou paní Martině Motejlkové za měsíc listopad
2021 z fondu odměn příspěvkové organizace (viz příloha originálu zápisu) dle
odůvodnění v zápise.
b)

poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace města - panu Ing.
Michalu Krtičkovi za měsíc listopad 2021 z finančních prostředků státního rozpočtu
na mzdové výdaje (viz příloha originálu zápisu) dle odůvodnění v zápise.

USNESENÍ č. RM/793/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
sdělení, výzvu č.j. 083 EX 302/06 přípis soudního exekutora ze dne 18.11.2021 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že jako oprávněný (tj. Město Svoboda nad Úpou) považuje jistinu
pohledávky za uhrazenou a exekuce bude zastavena v souladu s přechodnými ustanoveními čl.
IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. (tzv. institut "milostivého léta" ve vztahu k dlužníkům).
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