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Sp. značka: SVO/271/2022/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 63. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 07.02.2022

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, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ
Omluveni: TOMÁŠ HOVARD, PETR HORÁČEK
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Pronájem části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
1/2022

2.

Návrh smlouvy - souhlas se stavbou a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB pro
akci – uložení el. kabelu přes komunikaci města na p.p.č. 579/1, k.ú. Maršov I

3.

Opakovaná žádost o souhlas se stavbou a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB pro
akci – kabelové vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města p.č. 702/1, obě k.ú.
Svoboda nad Úpou

4.

Přidělení uvolněného bytu č. 8 v DPS

5.

Návrh na zřízení autobusové zastávky v ul. Lázeňská

6.

Zadávací dokumentace pro VZ na dodávky a služby s názvem „Dodávka vozidla s
jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii SS pro město Svoboda nad
Úpou“

7.

Návrh na navýšení cen v Ceníku přepravného pro cizí subjekty a v Ceníku pronájmu
sportovní haly

8.

Dotační programy pro rok 2022

9.

Návrhy smluv na hudební produkce na Rudolfovy slavnosti 17.9.2022

10.

Návrh vlajky a znaku města

11.

Závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda
nad Úpou na sociální bydlení"

12.

Rozpočtové opatření č. 6/2021
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1. Pronájem části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města
č. 1/2022
Na základě zveřejněného Záměru města č. 1/2022 byla radě předložena jediná žádost o pronájem
části parcely p.p.č. 346/1 o výměře 1200 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a to od vlastníka
sousedního domu čp. 268. Zároveň byl radě předložen návrh nájemní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu), ve kterém byly opraveny pouze drobné formální chyby (viz opravy v příloze) a
rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s paní
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou na
pronájem části parcely p.p.č. 346/1 o výměře 1200 m2, druh pozemku trvalý travní porost (viz
příloha originálu zápisu) za nájemné ve výši 4.800 Kč ročně, účel pronájmu zahrada, nájem od
8.2.2022 na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou i bez udání důvodu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/822/63/2022 bylo přijato.
2. Návrh smlouvy - souhlas se stavbou a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB pro
akci – uložení el. kabelu přes komunikaci města na p.p.č. 579/1, k.ú. Maršov I
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouva o zřízení
služebnosti věcného břemene se správci svěřenského fondu Maršovský T, svěřenský fond,
IČ 09149031 (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o akci uložení el. kabelu přes komunikaci
města na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I pro investora stavby "Stavba podzemního kabelového vedení
nn pro připojení přístřešku pro zemědělskou techniku na pozemku p.p.č. 19/6, k.ú. Maršov I". Rada
neměla k návrhu smlouvy připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti věcného břemene se
správci svěřenského fondu Maršovský T, svěřenský fond, IČ 09149031 (viz příloha originálu
zápisu). Jedná se o akci uložení el. kabelu přes komunikaci města na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I
pro investora stavby "Stavba podzemního kabelového vedení nn pro připojení přístřešku pro
zemědělskou techniku na pozemku p.p.č. 19/6, k.ú. Maršov I".
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/823/63/2022 bylo přijato.
3. Opakovaná žádost o souhlas se stavbou a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB pro
akci – kabelové vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města p.č. 702/1, obě k.ú. Svoboda
nad Úpou
Radě města byla předložena opakovaná žádost o souhlas se stavbou a smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení VB pro akci – kabelové vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města p.č. 702/1, obě k.ú.
Svoboda nad Úpou (viz přílohy originálu zápisu). Důvodem pro opakování žádosti je překreslení
situačního snímku ke stavbě, kdy se délka kabelového vedení nn prodloužila podstatným způsobem
a vede od odbočky za Japiem v celé délce komunikace na p.p.č. 702/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
objektem Japio až do zatáčky u parcely p.p.č. 63/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Vzhledem k tomu, že
v dané části je komunikace velmi úzká a navazuje na neudržovanou opěrnou zeď ve vlastnictví
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Japia, rada se shodla na tom, že je nejprve nutné zjistit u investora (ČEZ Distribuce, a.s.) způsob
provedení položení kabelu, technicko - organizační zásady výstavby při dané akci, časový
harmonogram akce (není zde dostupná objízdná trasa) a dále rada požaduje od investora, aby celou
akci projednal se společností JAPIO, spol. s r.o. a získal stanovisko. Jakmile investor vše výše
uvedené k žádosti doloží, bude žádost nejprve postoupena k projednání v komisi pro rozvoj města.
Zároveň se rada shodla na tom, že zruší celé usnesení z 60. schůze RM dne 20.12.2021
č. RM/797/60/2021. Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení z 60. schůze Rady města ze dne 20.12.2021 č. RM/797/60/2021 písm.
a) a b).

odkládá
b)
projednávání opakované žádosti o souhlas se stavbou a se smlouvou o smlouvě
budoucí o zřízení VB pro akci – kabelové vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města
p.č. 702/1, obě k.ú. Svoboda nad Úpou (viz zápis), a to s ohledem na překreslení
situačního snímku ke stavbě, kdy se délka kabelového vedení nn prodloužila
podstatným způsobem a vede od odbočky za Japiem v celé délce komunikace na
p.p.č. 702/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za objektem Japio až do zatáčky u parcely
p.p.č. 63/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Vzhledem k tomu, že v dané části je
komunikace velmi úzká a navazuje na neudržovanou opěrnou zeď ve vlastnictví
Japia, rada se shodla na tom, že je nejprve nutné zjistit u investora (ČEZ Distribuce,
a.s.) způsob provedení položení kabelu, technicko - organizační zásady výstavby při
dané akci, časový harmonogram akce (není zde dostupná objízdná trasa) a dále rada
požaduje, aby investor celou akci projednal se společností JAPIO, spol. s r.o. a získal
jejich stanovisko. Jakmile investor vše výše uvedené k žádosti doloží, bude žádost
nejprve postoupena k projednání v komisi pro rozvoj města.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/824/63/2022 bylo přijato.
4. Přidělení uvolněného bytu č. 8 v DPS
Radě města byl předložen návrh sociální pracovnice na přidělení uvolněného bytu č. 8 v Domě s
pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto
bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou službou paní
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou na základě návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/825/63/2022 bylo přijato.
5. Návrh na zřízení autobusové zastávky v ul. Lázeňská
Radě města byl předložen přeposlaný email z odboru dopravy Královéhradeckého kraje s
ojedinělým požadavkem jednoho zaměstnance Alzheimer centra (je občanem Slovenské republiky
a nemá trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou) se žádostí o změnu jízdního řádu a se zřízením
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autobusové zastávky u tohoto zařízení. Žádost se primárně týkala změny jízdního řádu, které bylo
vyhověno. Nicméně žadatelka oslovila i starostu s návrhem na zřízení autobusové zastávky, protože
to je v kompetenci obcí včetně financování na výstavbu. Rada se žádostí zabývala a konstatovala,
že žádost je ojedinělá, žadatelka není občankou Svobody nad Úpou a nebyl zaznamenán nikdy v
minulosti obdobný požadavek. Dále rada konstatovala, že město v dané lokalitě nemá pozemky na
obou stranách komunikace pro vybudování zastávky. Z výše popsaných důvodů rada žádost
zamítla. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
žádost o vybudování autobusové zastávky v Lázeňské ulici u zařízení Alzheimer centra s
odůvodněním (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/826/63/2022 bylo přijato.
6. Zadávací dokumentace pro VZ na dodávky a služby s názvem „Dodávka vozidla s
jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii SS pro město Svoboda nad
Úpou“
Radě města byla předložena kompletní zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na
dodávky zadávanou dle zákona o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem „Dodávka vozidla s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii SS
pro město Svoboda nad Úpou“ (vše viz přílohy originálu zápisu), kterou zpracoval vybraný
administrátor veřejné zakázky společnost Allo Tender s.r.o., IČ 24658031, se sídlem Radlická
2000/3, 150 00 Praha 5. Zadávací dokumentace obsahuje:
- Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a pokyny pro zpracování nabídky
- Obchodní podmínky - závazný vzor kupní smlouvy
- Technická specifikace
- Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (v souladu s povinnostmi sociálně
a environmentálně odpovědného veřejného zadávání)
Rada neměla k žádnému z výše uvedených dokumentů připomínky či návrhy na změnu a bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
kompletní zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle
zákona o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dodávka
vozidla s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii SS pro město Svoboda nad
Úpou“ (vše viz přílohy originálu zápisu), kterou zpracoval vybraný administrátor veřejné zakázky
společnost Allo Tender s.r.o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5. Zadávací
dokumentace obsahuje:
- Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a pokyny pro zpracování nabídky
- Obchodní podmínky - závazný vzor kupní smlouvy
- Technická specifikace
- Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (v souladu s povinnostmi sociálně
a environmentálně odpovědného veřejného zadávání)
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/827/63/2022 bylo přijato.
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7. Návrh na navýšení cen v Ceníku přepravného pro cizí subjekty a v Ceníku pronájmu
sportovní haly
Radě města byly předloženy návrhy na zvýšení ceníkových cen v Ceníku přepravného (od
8.2.2022) a v Ceníku pronájmu sportovní haly (od 1.4.2022), a to v souvislosti se zvýšenými
vstupními náklady na poskytování těchto služeb (zejména pohonné hmoty, mzdové náklady,
energie). Základní ceny pronájmu sportovní haly jsou z roku 2014 a od té doby se nezvyšovaly.
Ceník přepravného je z roku 2012 a rovněž nebyl zásadním způsobem cenově aktualizován. Rada
s návrhem na zvýšení cen dle přílohy jednoznačně souhlasila a budou neprodleně vydány nové
ceníky. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zvýšení ceníkových cen v Ceníku přepravného (od 8.2.2022) a v Ceníku pronájmu sportovní haly
(od 1.4.2022), a to v souvislosti se zvýšenými vstupními náklady na poskytování těchto služeb
(zejména pohonné hmoty, mzdové náklady, energie) s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ, aby vydala
a zveřejnila nové ceníky.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/828/63/2022 bylo přijato.
8. Dotační programy pro rok 2022
Radě města byly předloženy starostou návrhy dotačních programů pro rok 2022, a to:
1) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města v roce 2022 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti
2) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města v roce 2022 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti
3) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města v roce 2022 na kulturní aktivity včetně žádosti
4) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města v roce 2022 na sociální služby a aktivity včetně žádosti
K návrhům neměl nikdo připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na sportovní aktivity
dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
b)
c)
d)

znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na sportovní aktivity
dospělých včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na kulturní aktivity
včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na sociální služby a
aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

Hlasování:

pro – 3

proti – 0

USNESENÍ č. RM/829/63/2022 bylo přijato.
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zdržel se – 0

9. Návrhy smluv na hudební produkce na Rudolfovy slavnosti 17.9.2022
Radě byly předloženy návrhy smluv hudebních skupin, se kterými je předběžně domluveno
účinkování na Rudolfových slavnostech dne 17.9.2022. Jedná se o skupiny Wohnout, AC/CZ
(AC/DC Revival), Děda Mládek Illegal Band a Vaťák - The Best Kabát Revival (vše viz přílohy
originálu zápisu).
Starosta potvrdil schopnost města splnit technické požadavky kapel ještě před konáním Rady města
na základě komunikace se zvukaři. Rada se zabývala zajištěním dostatečných financí pro dané
slavnosti. V rozpočtu města je na slavnosti vyčleněna částka 400 tis. Kč, nároky výše uvedených
kapel činí 350 tis. Kč, k tomu je nutno počítat s financemi pro SHŠ Rigel, zvukaře, konferenciéra,
občerstvení, pronájem podia, párty stanu, technické zajištění atd. Starosta deklaroval, že předloží
radě do poloviny dubna seznam sponzorů, kteří se budou podle jeho slov významně podílet na
finančním zajištění slavností. Všechny výše uvedené smlouvy jsou postaveny tak, že do konce
dubna je možné od nich odstoupit bez sankčních plateb. Rada vzala dané informace na vědomí a
přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrhy smluv hudebních skupin, se kterými je předběžně domluveno účinkování na Rudolfových
slavnostech dne 17.9.2022. Jedná se o skupiny Wohnout, AC/CZ – AC/DC Revival, Děda Mládek
Illegal band a Vaťák - The Best Kabát Revival (vše viz přílohy originálu zápisu) pod podmínkou,
že starosta předloží radě do poloviny dubna 2022 seznam sponzorů, kteří se budou významně
podílet na finančním zajištění slavností s cílem zajistit financování veškerých nákladů Rudolfových
slavností 2022. Všechny výše uvedené smlouvy jsou postaveny tak, že do konce dubna je možné
od nich odstoupit bez sankčních plateb.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/830/63/2022 bylo přijato.
10. Návrh vlajky a znaku města
Starosta předložil radě podkladový materiál týkající se návrhu vlajky a znaku města (viz příloha
originálu zápisu). K návrhu vlajky bylo zpracováno 5 variant, přičemž se rada shodla na variantě
č.1. Starosta konstatoval, že celý tento materiál je nutno předat k projednání zastupitelstvu. Bylo
hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podkladový materiál týkající se návrhu vlajky a znaku města (viz příloha originálu zápisu), předává
jej k projednáni Zastupitelstvu města, přičemž u návrhu vlajky rada doporučuje zastupitelstvu
variantu č.1.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/831/63/2022 bylo přijato.

11. Závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473
Svoboda nad Úpou na sociální bydlení"
Radě města byl předložen podkladový materiál se závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu
"Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení" (vše viz příloha originálu
zápisu), který obsahuje:
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1) Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 1
2) Komentář ke kontrole Zprávy o udržitelnosti projektu č. 1 – doplnění 01 na základě výzvy
3) Komentář ke kontrole Zprávy o udržitelnosti projektu č. 1 – doplnění 02 na základě výzvy
4) Email od administrátora dotace – DRAG s.r.o.
5) Záznam o administrativním ověření z 31.1.2022
6) Tabulka s výpočtem neoprávněně účtovaného nájemného a složené jistoty do data 31.3.2022
7) Tabulka s návrhem nájemného a souvisejících plateb od 1.4.2022
Dále byl radě předložen výtah z nájemní smlouvy, které byly uzavřeny na 1 rok:
Článek 5
Doba trvání smlouvy
1.Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou od 1.6.2021 po dobu trvání jednoho roku, tj. do
31.5.2022.
2.Pokud pronajímatel neoznámí nájemci nejpozději 2 měsíce před skončením nájemního vztahu,
že nájemní vztah nebude prodloužen, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl
ujednán dříve.
3.Nájemní smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran anebo výpovědí. Výpovědní doba
je tříměsíční a výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co
výpověď došla druhé straně. Pronajímatel ve výpovědi uvede důvod výpovědi a poučí nájemce o
jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi
soudem. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do
dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.
Důležitý je odstavec 2. Nejpozději do 31.3.2022 (u bytů s počátkem nájmu 1.6.2021), resp. do
30.4.2022 (s počátkem nájmu od 1.7.2021) musí město oznámit nájemcům skončení nájemního
vztahu.
V současné době Městský úřad opět oslovil všechny instituce, okolní obce a města s nabídkou
volných sociálních bytů od 1.6.2022, potažmo od 1.7.2022.
Podle zjištění ze Zprávy o udržitelnosti projektu se jedná u všech bytů o sociální bydlení, někteří
nájemci pouze nesplnili příjmovou stránku, což však ze strany města není pochybení a je to v
souladu s dotačními pravidly. Nicméně jim podle závěrů z první zprávy o udržitelnosti projektu
nemůže být účtováno jiné nájemné, než stanovuje dotační titul, resp. tedy město může, ale nesplní
tak podmínku přijetí opatření k odstranění nedostatků, které bude kontrolováno v další Zprávě o
udržitelnosti projektu v prosinci 2022. V rámci nápravného opatření musí být 4 nájemcům, kterým
byl pronajat byt v režimu nájemního bydlení, rozdíl ve výši neoprávněně účtovaného nájemného
(rozdíl mezi 100 Kč a 64,70 Kč / 1 m2) a vrácena uhrazená kauce ve výši trojnásobku (podrobně
viz tabulka pod bodem 6).
Z tohoto důvodu tedy pozbývají smysl pravidla pro nájemní bydlení a je možné je v plném rozsahu
zrušit a pracovat pouze se sociálním bydlením.
Pokud se tedy město chce vyhnout sankčním platbám či vratce dotace, musí MěÚ všechny současné
nájemce opět prověřit z hlediska vhodnosti pro sociální bydlení. Pokud některý z nich nebude chtít
spolupracovat, bude s ním muset město nájemní vztah ukončit. V Pořadníku žadatelů v současnosti
nikoho neevidujeme.
Doporučení:
- Projednat na radě a přijmout doporučující usnesení pro zastupitelstvo a zařadit do programu 21.
veřejného zasedání ZM dne 14.3.2022.
- Zrušit pravidla pro nájemní bydlení.
- Po jednání zastupitelstva oznámit nájemcům do 31.3.2022, že jim nájemní vztah končí (toto pro
jistotu, kdyby se v mezidobí od 1.4.2022 – 31.5.2022, resp. 30.6.2022 objevil někdo potřebnější z
hlediska sociálního). Pokud by se nikdo takový nenašel, je možné nájemní smlouvu prodloužit či
uzavřít znovu na další 1 rok.
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- Po jednání zastupitelstva přijmout opatření k odstranění nedostatků, jejímž předmětem bude
vypořádání neoprávněně účtovaného nájemného a složení jistoty u bytů č. 1, 3, 5 a 6. Prokazatelně
vrátit přeplatky dle tabulky č. 6, přičemž nejpozději do 31.3.2022 bude zpracováno vyúčtování
služeb a energií v jednotlivých bytech, takže případné doplatky lze řešit vzájemným zápočtem.
- Od 1.4.2022 uzavřít dodatky k nájemním smlouvám k bytům č. 1,3,5 a 6 s tím, že jim bude
účtováno nájemné v souladu s dotačními pravidly a ujednání o kauci bude vypuštěno (lepší bude
dodatkem sjednat nově celé znění nájemní smlouvy na sociální byt), smlouvy projedná a schválí
65. schůze Rady města dne 21.3.2022.
- V měsících duben – květen (červen) rada musí rozhodnout o prodloužení nájmu stávajícím
nájemcům, případně o uzavření nájemní smlouvy s novými nájemci, pokud budou z hlediska
sociální potřebnosti vyhodnoceni jako potřebnější.
Tajemnice konstatovala, že pokud město přijme výše popsané nápravné opatření, tak podle závěrů
první Zprávy o udržitelnosti projektu to prozatím vypadá, že městu nehrozí případná vratka dotace
(přestože byla přijata usnesení zastupitelstva na 15. ZM dne 14.12.2020, která s tím počítala).
Nicméně je potřeba si uvědomit, že s uvažovaným výnosem z nájemného ve výši 100 Kč / 1 m2
nelze počítat (pokud město přijme nápravné opatření). Jedná se však o rozdíl ve výši 35,30 Kč /
1 m2 v roce 2021 měsíčně z plochy pro 4 byty celkem 200 m2, přičemž výše maximálního
nájemného je vždy v červnu valorizována. Měsíčně tedy cca 7.000 Kč, ročně cca 85.000 Kč,
protože některé byty jsou pronajaty sociálním klientům. V případě korekce dotace či nařízené
vratky by se jednalo určitě o vyšší částky. Uhrazené kauce nejsou výnosem města, jsou to pouze
deponované prostředky od nájemců pro případ, že by přestali platit náklady spojené s bydlením. S
žádným z nájemců v současné době není problém a své závazky si platí včas a bez problémů.
Rada vzala materiál na vědomí a konstatovala, že jej předá k projednání zastupitelstvu dne
14.3.2022, aby zastupitelstvo určilo kroky a postup, jak v dané záležitosti bude město postupovat.
Rada se shodla na tom, že doporučí zastupitelstvu udržet byty v režimu sociálního bydlení
(zejména, když zpráva potvrdila, že je možné byty obsadit klienty, kteří splňují cílovou skupinu,
ale nesplňují příjmovou stránku) a město bude inkasovat nájemné do max. výše podle dotačního
titulu, protože to bude pro město zcela určitě ekonomicky výhodnější než vracet dotaci nebo platit
pokuty. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podkladový materiál se závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p.
473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení" (vše viz příloha originálu zápisu) a předává danou
záležitost k projednání na zastupitelstvu dne 14.3.2022 (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/832/63/2022 bylo přijato.

12. Rozpočtové opatření č. 6/2021
Radě města bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6/2021, které se týká pouze přesunů mezi
položkami rozpočtové skladby u investiční dotace MMR pro školu na projekt "Rekonstrukce IT
učebny" dle požadavku nadřízeného kontrolního orgánu (KÚ Královéhradeckého kraje) a jehož
přijetí je v kompetenci rady (technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv
na rozpočet či rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
pro zřízené příspěvkové organizace - průtokové dotace). Rada přijala následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci udělené kompetence Zastupitelstvem města dne 14.12.2020 usnesením č. ZM/167/15/2020
písm. b) rozpočtové opatření č. 6/2021, které se týká pouze přesunů mezi položkami rozpočtové
skladby u investiční dotace MMR pro školu na projekt "Rekonstrukce IT učebny", celkové příjmy,
výdaje a financování se nemění.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/833/63/2022 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 7.2.2022 v 17:15 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 28.2.2022 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 8.2.2022. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 63. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
7.2.2022.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 63. schůze Rady města Svoboda nad Úpou
konané dne 07.02.2022
USNESENÍ č. RM/822/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s paní
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou na
pronájem části parcely p.p.č. 346/1 o výměře 1200 m2, druh pozemku trvalý travní porost (viz
příloha originálu zápisu) za nájemné ve výši 4.800 Kč ročně, účel pronájmu zahrada, nájem od
8.2.2022 na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou i bez udání důvodu.
USNESENÍ č. RM/823/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti věcného břemene
se správci svěřenského fondu Maršovský T, svěřenský fond, IČ 09149031 (viz příloha originálu
zápisu). Jedná se o akci uložení el. kabelu přes komunikaci města na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov
I pro investora stavby "Stavba podzemního kabelového vedení nn pro připojení přístřešku pro
zemědělskou techniku na pozemku p.p.č. 19/6, k.ú. Maršov I".
USNESENÍ č. RM/824/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení z 60. schůze Rady města ze dne 20.12.2021 č. RM/797/60/2021 písm.
a) a b).

odkládá
b)
projednávání opakované žádosti o souhlas se stavbou a se smlouvou o smlouvě
budoucí o zřízení VB pro akci – kabelové vedení NN pro p.č. 63/1 na pozemku města
p.č. 702/1, obě k.ú. Svoboda nad Úpou (viz zápis), a to s ohledem na překreslení
situačního snímku ke stavbě, kdy se délka kabelového vedení nn prodloužila
podstatným způsobem a vede od odbočky za Japiem v celé délce komunikace na
p.p.č. 702/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za objektem Japio až do zatáčky u parcely
p.p.č. 63/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Vzhledem k tomu, že v dané části je
komunikace velmi úzká a navazuje na neudržovanou opěrnou zeď ve vlastnictví
Japia, rada se shodla na tom, že je nejprve nutné zjistit u investora (ČEZ Distribuce,
a.s.) způsob provedení položení kabelu, technicko - organizační zásady výstavby při
dané akci, časový harmonogram akce (není zde dostupná objízdná trasa) a dále rada
požaduje, aby investor celou akci projednal se společností JAPIO, spol. s r.o. a získal
jejich stanovisko. Jakmile investor vše výše uvedené k žádosti doloží, bude žádost
nejprve postoupena k projednání v komisi pro rozvoj města.
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USNESENÍ č. RM/825/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou službou paní
, trvale
bytem
, Svoboda nad Úpou na základě návrhu sociální pracovnice (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/826/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
žádost o vybudování autobusové zastávky v Lázeňské ulici u zařízení Alzheimer centra s
odůvodněním (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/827/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
kompletní zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle
zákona o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Dodávka vozidla s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii SS pro město
Svoboda nad Úpou“ (vše viz přílohy originálu zápisu), kterou zpracoval vybraný administrátor
veřejné zakázky společnost Allo Tender s.r.o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150
00 Praha 5. Zadávací dokumentace obsahuje:
- Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a pokyny pro zpracování nabídky
- Obchodní podmínky - závazný vzor kupní smlouvy
- Technická specifikace
- Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (v souladu s povinnostmi
sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání)
USNESENÍ č. RM/828/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zvýšení ceníkových cen v Ceníku přepravného (od 8.2.2022) a v Ceníku pronájmu sportovní
haly (od 1.4.2022), a to v souvislosti se zvýšenými vstupními náklady na poskytování těchto
služeb (zejména pohonné hmoty, mzdové náklady, energie) s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ,
aby vydala a zveřejnila nové ceníky.
USNESENÍ č. RM/829/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na sportovní aktivity
dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
b)
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na sportovní aktivity
dospělých včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
c)
znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na kulturní aktivity
včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
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d)

znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na sociální služby a
aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/830/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrhy smluv hudebních skupin, se kterými je předběžně domluveno účinkování na
Rudolfových slavnostech dne 17.9.2022. Jedná se o skupiny Wohnout, AC/CZ – AC/DC
Revival, Děda Mládek Illegal band a Vaťák - The Best Kabát Revival (vše viz přílohy originálu
zápisu) pod podmínkou, že starosta předloží radě do poloviny dubna 2022 seznam sponzorů,
kteří se budou významně podílet na finančním zajištění slavností s cílem zajistit financování
veškerých nákladů Rudolfových slavností 2022. Všechny výše uvedené smlouvy jsou
postaveny tak, že do konce dubna je možné od nich odstoupit bez sankčních plateb.
USNESENÍ č. RM/831/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podkladový materiál týkající se návrhu vlajky a znaku města (viz příloha originálu zápisu),
předává jej k projednáni Zastupitelstvu města, přičemž u návrhu vlajky rada doporučuje
zastupitelstvu variantu č.1.
USNESENÍ č. RM/832/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podkladový materiál se závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu
č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení" (vše viz příloha originálu zápisu) a předává
danou záležitost k projednání na zastupitelstvu dne 14.3.2022 (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/833/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci udělené kompetence Zastupitelstvem města dne 14.12.2020 usnesením č.
ZM/167/15/2020 písm. b) rozpočtové opatření č. 6/2021, které se týká pouze přesunů mezi
položkami rozpočtové skladby u investiční dotace MMR pro školu na projekt "Rekonstrukce
IT učebny", celkové příjmy, výdaje a financování se nemění.
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