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Sp. značka: SVO/552/2022/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 64. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 28.02.2022
Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Dále přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Omluveni: Ing. HELMUT RUSE
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Protokol z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZ na dodávky a služby s
názvem „Dodávka vozidla s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii
SS pro město Svoboda nad Úpou“

2.

Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.2.2022

3.

Žádosti o vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení pro stavbu “Rodinné
domy na p. č. 825/5 a 825/6, k. ú. Svoboda nad Úpou“ včetně vodovodní přípojky

4.

Žádost o souhlas města (ČEZ a.s. v zastoupení Citron Group elektro) se stavbou
betonového podpěrného bodu na p.p.č. 32/8, k.ú. MA II

5.

Návrh smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí věcného břemene
- uložení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) na p.p.č. 379/1, k.ú MA II (stavba
RD)

6.

Návrh na výpověď nájemní smlouvy ze dne 30.6.2007 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 na
p.p.č. 35/7, k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení v rámci Rudolfových slavností 2022
(František Nedvěd)

8.

Čerpání rozpočtu PO za rok 2021, přehledy o hospodářském výsledku za rok 2021 a
návrhy na jejich vypořádání u obou příspěvkových organizací města

9.

Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2021 a návrhy smluvních dodatků pro
rok 2022 pro zapojené obce do projektu poskytování pečovatelské služby

10.

Návrh programu 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.3.2022

11.

Zahájení přípravy výběrového řízení na zpracovatele nových webových stránek města

12.

Pomoc Ukrajině
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1. Protokol z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZ na dodávky a služby s
názvem „Dodávka vozidla s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii
SS pro město Svoboda nad Úpou“
Radě města byly předloženy dokumenty z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZ na
dodávky a služby s názvem „Dodávka vozidla s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v
kategorii SS pro město Svoboda nad Úpou“ (viz přílohy originálu zápisu - Záznam o otevírání
obálek, Protokol o jednání hodnotící komise, Zpráva o hodnocení nabídek).
V rámci veřejné zakázky vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení byla podána pouze jedna
nabídka, a to od společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o., IČ 268 34 634, se sídlem Rudná 30/3,
703 00 Vítkovice, která splnila veškeré zadávací podmínky. Společnost nabídla dodávku vozidla
včetně požadovaného příslušenství za cenu ve výši 2.932.550 Kč bez DPH.
Rada neměla k výše uvedeným dokumentům připomínky a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokumenty z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZ na dodávky a služby s názvem
„Dodávka vozidla s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii SS pro město
Svoboda nad Úpou“ (viz přílohy originálu zápisu - Záznam o otevírání obálek, Protokol o jednání
hodnotící komise, Zpráva o hodnocení nabídek). V rámci veřejné zakázky vedené ve
zjednodušeném podlimitním řízení byla podána pouze jedna nabídka, a to od společnosti I-TEC
Czech, spol. s r.o., IČ 268 34 634, se sídlem Rudná 30/3, 703 00 Vítkovice, která splnila veškeré
zadávací podmínky. Společnost nabídla dodávku vozidla včetně požadovaného příslušenství za
cenu ve výši 2.932.550 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy po
uplynutí lhůt dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/834/64/2022 bylo přijato.
2. Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.2.2022
Radě města byl předložen zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.2.2022 (viz příloha
originálu zápisu). Rada neměla k zápisu připomínky a hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.2.2022 bez připomínek (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/835/64/2022 bylo přijato.
3. Žádosti o vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení pro stavbu “Rodinné
domy na p. č. 825/5 a 825/6, k. ú. Svoboda nad Úpou“ včetně vodovodní přípojky
Radě města byly předloženy dvě žádosti:
1) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci, k umístění vodovodní přípojky, k podmínkám
pro zřízení VB umístění vodovodní přípojky, č.j. SVO/248/200 ze dne 20.1.2022
2) Doplnění žádosti o opravené a doplněné paré PD a žádost o prodloužení termínu do 30.6.2022,
č.j. SVO/352/2022
2

včetně projektové dokumentace a doplněné projektové dokumentace.
Žádosti byly předmětem jednání komise pro rozvoj města dne 7.2.2022 a komise vydala následující
stanovisko:
9.1. žádost o stanovisko Města k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení
pro stavbu “Rodinné domy na p. č. 825/5 a 825/6, k. ú. Svoboda nad Úpou“, podanou panem V. D.
Komise pro rozvoj města upozorňuje na tyto nedostatky předloženého projektu:
- projektová dokumentace včetně energetického štítku je provedena dle již neplatné legislativy,
- likvidace splaškových vod je řešena přes ČOV do potrubí neznámého vlastníka s předpokládaným
vyústěním do řeky Úpy, ačkoliv na sousedním pozemku leží veřejná splašková kanalizace,
- likvidace dešťových vod není řešena na pozemku žadatele,
- projektová dokumentace neobsahuje návrh sjezdu na ul. Úpská (296),
- provedení vodovodní přípojky a zřejmě i sjezdu znamená zásah do chodníku vybudovaného s
pomocí financování z dotací (pětiletá udržitelnost?)
Z výše citovaných důvodů komise doporučuje městské radě vydat negativní stanovisko k
předložené opravené a doplněné PD.
9.2. žádost o stanovisko Města k umístění vodovodní přípojky na p. č. 875 a 876/1, k. ú. Svoboda
nad Úpou pro stavbu “Rodinné domy na p. č. 825/5 a 825/6, k. ú. Svoboda nad Úpou“, podanou
panem V. D.
Vzhledem k tomu, že na p. č. 875 je vybudován chodník částečně hrazený z dotací, doporučuje
komise městské radě povolit stavebníkovi provést přípojku vody pouze protlakem.
9.3. žádost o stanovisko Města k podmínkám pro zřízení věcného břemene vodovodní přípojky
na p. č. 875 a 876/1, k. ú. Svoboda nad Úpou pro stavbu “Rodinné domy na p. č. 825/5 a 825/6, k.
ú. Svoboda nad Úpou“, podanou p. Václavem Dvořáčkem.
Komise pro rozvoj města doporučuje městské radě požadovat standardní podmínky, jako u
ostatních žadatelů.
Rada města vzala stanovisko komise na vědomí a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
nesouhlas k žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci, k umístění vodovodní přípojky, k
podmínkám pro zřízení VB umístění vodovodní přípojky, č.j. SVO/248/200 ze dne 20.1.2022 pro
stavbu “Rodinné domy na p. č. 825/5 a 825/6, k. ú. Svoboda nad Úpou“ včetně vodovodní přípojky
z důvodů popsaných v zápise dle stanoviska komise pro rozvoj města ze dne 7.2.2022
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/836/64/2022 bylo přijato.
4. Žádost o souhlas města (ČEZ a.s. v zastoupení Citron Group elektro) se stavbou
betonového podpěrného bodu na p.p.č. 32/8, k.ú. MA II
Radě města byla předložena žádost o souhlas města (ČEZ a.s. v zastoupení Citron Group elektro)
se stavbou betonového podpěrného bodu na p.p.č. 32/8, k.ú. Maršov II. Mgr. Schön upozornil na
popis technického řešení v žádosti. Stávající vedení AES 4x50 mezi PB 114 a 115 má malou výšku
nad terénem a místní komunikací a dojde ke vsazení nového betonového PB. Stávající venkovní
vedení VO bude namontováno na nový sloup (SJZ 164) se stávajícím vedením AES 4x50. Rada
neměla k žádosti připomínky a hlasovala o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o souhlas města (ČEZ a.s. v zastoupení Citron Group elektro) se stavbou betonového
podpěrného bodu na p.p.č. 32/8, k.ú. Maršov II.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/837/64/2022 bylo přijato.
5. Návrh smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí věcného břemene
- uložení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) na p.p.č. 379/1, k.ú MA II (stavba RD)
Radě města byl předložen návrh smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí
věcného břemene - uložení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) na p.p.č. 379/1, k.ú MA II
(stavba RD) - viz příloha originálu zápisu. V návrhu smlouvy byla upravena výše náhrady za zřízení
služebnosti, a to tak, že východiskem pro určení této náhrady je částka ve výši 50,-Kč bez DPH za
1 m2 vynásobená celkovou plochou vyznačenou v příslušném GP, minimálně však 1000 Kč bez
DPH. Jiné připomínky rada neměla a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene - uložení
inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) na p.p.č. 379/1, k.ú MA II (stavba RD) - viz příloha
originálu zápisu s tím, že v návrhu smlouvy byla upravena výše náhrady za zřízení služebnosti, a
to tak, že východiskem pro určení této náhrady je částka ve výši 50,-Kč bez DPH za 1 m2
vynásobená celkovou plochou vyznačenou v příslušném GP, minimálně však 1000 Kč bez DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/838/64/2022 bylo přijato.
6. Návrh na výpověď nájemní smlouvy ze dne 30.6.2007 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 na
p.p.č. 35/7, k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh na výpověď nájemní smlouvy ze dne 30.6.2007 ve znění dodatků
č. 1 a č. 2 na p.p.č. 35/7, k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tato parcela přiléhá ke školní zahradě a
vyhrazená parkovací místa potřebuje škola pro svou potřebu s ohledem na změnu parkování v
centru města (instalace parkovacích automatů). Rada s návrhem souhlasila, a proto bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu ze dne 30.6.2007 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 na pozemek p.p.p.č. 35/7 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, protože tato parcela přiléhá ke školní zahradě a vyhrazená parkovací místa
potřebuje škola pro svou potřebu s ohledem na změnu parkování v centru města (instalace
parkovacích automatů).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/839/64/2022 bylo přijato.
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7. Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení v rámci Rudolfových slavností 2022
(František Nedvěd)
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení v rámci Rudolfových
slavností 2022 s Františkem Nedvědem (viz příloha originálu zápisu) za cenu 15.000 Kč. Starosta
informoval radu o předběžném programovém pořadí vystoupení jednotlivých kapel, dále bylo
diskutováno o organizačním zajištění zázemí pro jednotlivé kapely, o pronájmu prostranství před
bowlingem apod. Rada veškeré informace vzala na vědomí a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení v rámci Rudolfových slavností 2022 s Františkem
Nedvědem (viz příloha originálu zápisu) za cenu 15.000 Kč.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/840/64/2022 bylo přijato.
8. Čerpání rozpočtu PO za rok 2021, přehledy o hospodářském výsledku za rok 2021 a
návrhy na jejich vypořádání u obou příspěvkových organizací města
Radě města byly předloženy následující dokumenty (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) ZŠ a MŠ - Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů
2) ZŠ a MŠ – čerpání rozpočtu k 31.12.2021
3) ZŠ a MŠ – účetní výkazy (Výsledovka, Rozvaha, Příloha)
4) DPS - Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů
5) DPS – čerpání rozpočtu k 31.12.2021
6) DPS – účetní výkazy (Výsledovka, Rozvaha, Příloha)
Všechny dokumenty krátce okomentovala tajemnice a vysvětlila důvody ztrát obou příspěvkových
organizací. Nikdo z přítomných neměl k dokumentům připomínky, a proto bylo hlasováno o
následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k
31.12.2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b)
předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k
31.12.2021 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
c)
hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (ztráta ve výši 1.722,27 Kč, která byla v
rámci účetní závěrky pokryta z rezervního fondu organizace na účtu 413, takže
náklady a výnosy jsou vyrovnány a zisk činí 0 Kč, konečný stav rezervního fondu na
účtu 413 činí 918.523,43 Kč) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke
dni 31.12.2021 na základě předložených účetních výkazů (Výkaz zisku a ztráty,
Rozvaha, Příloha, vše viz přílohy originálu zápisu).
d)

hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou (ztráta ve výši 25.755,57 Kč) , která bude pokryta z
rezervního fondu organizace na účtu 413 (po pokrytí ztráty bude činit rezervní fond
5

na účtu 413 částku 693.875,10 Kč) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni
31.12.2021 na základě předložených účetních výkazů (Výkaz zisku a ztráty,
Rozvaha, Příloha, vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/841/64/2022 bylo přijato.
9. Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2021 a návrhy smluvních dodatků pro
rok 2022 pro zapojené obce do projektu poskytování pečovatelské služby
Radě města byl předložen podkladový materiál související s vyúčtováním nákladů pečovatelské
služby za rok 2021 a s návrhy smluvních dodatků pro rok 2022 pro zapojené obce do projektu
poskytování pečovatelské služby. Tajemnice sdělila radě, že tento materiál už byl zaslán i na
všechny zapojené obce do projektu, které ho budou v průběhu března projednávat a schvalovat na
jednáních zastupitelstev. Rada neměla k materiálu připomínky ani dotazy, a proto přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2021 a
návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi pro rok 2022 (vše přílohy
originálu zápisu) bez připomínek s tím, že tento materiál byl již zaslán všem
zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu
jednání svobodského zastupitelstva dne 14.3.2022 s návrhem na schválení.
schvaluje
b)
úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2022 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny
vyznačeny červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů - provozního
příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2022 (zvýšení na 1.291.500 Kč), úprava
výnosů od okolních obcí (snížení na 1.404.000 Kč) v rámci úseku pečovatelské
služby).
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/842/64/2022 bylo přijato.
10. Návrh programu 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.3.2022
Radě města byl předložen návrh programu 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 14.3.2022 (viz příloha originálu zápisu). Na základě aktuální situace na Ukrajině se
rada shodla na tom, že do programu doplní bod Finanční pomoc Ukrajině. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.3.2022 (viz příloha
originálu zápisu), do kterého bude doplněn bod Finanční pomoc Ukrajině.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/843/64/2022 bylo přijato.
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11. Zahájení přípravy výběrového řízení na zpracovatele nových webových stránek
města
Tajemnice předložila radě podkladový materiál ohledně přípravy výběrového řízení na
zpracovatele nových webových stránek města.
Již na podzim při přípravě rozpočtu na rok 2022 bylo avizováno, že je nutno se zabývat novými
webovými stránkami města, které musí splňovat legislativní požadavky (zejména úřední deska,
povinně zveřejňované informace). Současné webové stránky města jsou z roku 2009 a příliš se
neposunuly, a to s ohledem na redakční systém (Joomla), který je zastaralý a nesplňuje současné
požadavky a nároky.
Radě města byly předloženy základní parametry pro zpracování Výzvy v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu (III. kategorie podle naší směrnice) pro účely diskuse ve věci stanovení základních
parametrů (viz příloha originálu zápisu). Konečné znění Výzvy bude předloženo na dalším jednání
rady.
Weby města a obcí, které jsou již zpracovány v moderním duchu a splňují požadavky, jsou ve
většině případů z dílny následujících firem (reference jsou součástí jejich prezentace na webu):
WEBHOUSE, s.r.o., Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava 1, IČ 253 27 054
https://webhouse.cz/
např. Mladé Buky, Rtyně, Úpice, Bernartice, Vrchlabí, Hostinné, Kopidlno, Nový Bydžov,
Chlumec nad Cidlinou, Opočno, Rychnov n.K. Třebechovice, Smiřice, Broumov, Nová Paka
Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 254 48 714
https://www.igalileo.cz/
např. Černý Důl, Rudník, Špindlerův Mlýn, Vlčice, Prosečné, Dobruška, Kuks, Nové Město n.
Met., Česká Skalice
as4u.cz, s.r.o., Na Dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ 288 84 035
https://www.as4u.cz/
např. Trutnov, Dvůr Králové n.L., Královéhradecký kraj
URBITECH s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ 045 72 106
https://urbitech.cz/
např. Jihlava, aplikace Hlášení rozhlasu
Rada města vzala veškeré informace na vědomí a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou, aby do příštího jednání rady připravila návrh zadávacího
řízení pro výběr zpracovatele nových webových stránek města.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/844/64/2022 bylo přijato.
12. Pomoc Ukrajině
Na základě aktuálního dění na Ukrajině tajemnice a starosta informovali radu o možnostech města,
jak pomoci ukrajinským občanům prchajícím ze země kvůli válečnému konfliktu Ukrajiny a Ruska.
Na webu města zřízena sekce Ukrajina, do které jsou vkládány aktuální informace.
Po prověření aktuálních možností města v první fázi bylo radě navrženo:

7

- poskytnutí volných ubytovacích kapacit (2 byty v Domě s pečovatelskou službou jeden 1+0 a
druhý 1+1 celkem pro cca 4 - 5 osob, 3 pokoje v městské ubytovně na stadionu pro cca 10 osob)
- zajištění stravování (obědů) prostřednictvím školní jídelny pro ubytované osoby
- pomoc se školní docházkou dětí (jednáme se základní školou v Horním Maršově, protože
svobodská škola má vyčerpanou kapacitu)
- finanční pomoc (rada může do částky 20.000 Kč ihned, nicméně není kryto rozpočtem) a příprava
návrhu finanční pomoci pro jednání zastupitelstva dne 14.3.2022
- dále tajemnice informovala, že humanitární sbírku město organizovat nebude - MěÚ nemá
dostatečné personální kapacity a podle dostupných informací je humanitární pomoc zajišťována v
dostatečném množství neziskovkami a kdyby se sbírka organizovala v každé obci, mohlo by
docházet k logistickým problémům a zmatkům. Nejlepší formou pomoci i podle doporučení Vlády
ČR je finanční pomoc prostřednictvím neziskových organizací, které na našem území působí a mají
s pomocí velké zkušenosti, případně prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví Ukrajiny v Praze.
- dále tajemnice informovala o stanovisku právní sekce MPSV - jak mají postupovat
zaměstnavatelé v případě povolávacího rozkazu mužům z Ukrajiny, kteří pracují v ČR.
Rada vzala veškeré informace na vědomí a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí volných ubytovacích kapacit města (2 byty v Domě s pečovatelskou službou jeden 1+0
a druhý 1+1 celkem pro cca 4 - 5 osob, 3 pokoje v městské ubytovně na stadionu pro cca 10 osob)
- zajištění stravování (obědů) prostřednictvím školní jídelny pro ubytované osoby
- pomoc se školní docházkou dětí (jednáno se základní školou v Horním Maršově, protože
svobodská škola má vyčerpanou kapacitu)
- finanční pomoc Ukrajině - zařazeno do programu jednání zastupitelstva dne 14.3.2022.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/845/64/2022 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 28.2.2022 v 17:15 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 21.3.2022 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 1.3.2022. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 64. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
28.2.2022.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 64. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 28.02.2022
USNESENÍ č. RM/834/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokumenty z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci VZ na dodávky a služby s
názvem „Dodávka vozidla s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii SS pro
město Svoboda nad Úpou“ (viz přílohy originálu zápisu - Záznam o otevírání obálek, Protokol
o jednání hodnotící komise, Zpráva o hodnocení nabídek). V rámci veřejné zakázky vedené ve
zjednodušeném podlimitním řízení byla podána pouze jedna nabídka, a to od společnosti I-TEC
Czech, spol. s r.o., IČ 268 34 634, se sídlem Rudná 30/3, 703 00 Vítkovice, která splnila veškeré
zadávací podmínky. Společnost nabídla dodávku vozidla včetně požadovaného příslušenství za
cenu ve výši 2.932.550 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
po uplynutí lhůt dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
USNESENÍ č. RM/835/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.2.2022 bez připomínek (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/836/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
nesouhlas k žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci, k umístění vodovodní přípojky, k
podmínkám pro zřízení VB umístění vodovodní přípojky, č.j. SVO/248/200 ze dne 20.1.2022
pro stavbu “Rodinné domy na p. č. 825/5 a 825/6, k. ú. Svoboda nad Úpou“ včetně vodovodní
přípojky z důvodů popsaných v zápise dle stanoviska komise pro rozvoj města ze dne 7.2.2022
USNESENÍ č. RM/837/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o souhlas města (ČEZ a.s. v zastoupení Citron Group elektro) se stavbou betonového
podpěrného bodu na p.p.č. 32/8, k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/838/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene - uložení
inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) na p.p.č. 379/1, k.ú MA II (stavba RD) - viz příloha
originálu zápisu s tím, že v návrhu smlouvy byla upravena výše náhrady za zřízení služebnosti,
a to tak, že východiskem pro určení této náhrady je částka ve výši 50,-Kč bez DPH za 1 m2
vynásobená celkovou plochou vyznačenou v příslušném GP, minimálně však 1000 Kč bez
DPH.
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USNESENÍ č. RM/839/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu ze dne 30.6.2007 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 na pozemek p.p.p.č. 35/7 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, protože tato parcela přiléhá ke školní zahradě a vyhrazená parkovací místa
potřebuje škola pro svou potřebu s ohledem na změnu parkování v centru města (instalace
parkovacích automatů).
USNESENÍ č. RM/840/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení v rámci Rudolfových slavností 2022 s Františkem
Nedvědem (viz příloha originálu zápisu) za cenu 15.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/841/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k
31.12.2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b)
předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k
31.12.2021 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
c)
hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (ztráta ve výši 1.722,27 Kč, která byla v
rámci účetní závěrky pokryta z rezervního fondu organizace na účtu 413, takže
náklady a výnosy jsou vyrovnány a zisk činí 0 Kč, konečný stav rezervního fondu na
účtu 413 činí 918.523,43 Kč) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke
dni 31.12.2021 na základě předložených účetních výkazů (Výkaz zisku a ztráty,
Rozvaha, Příloha, vše viz přílohy originálu zápisu).
d)
hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou (ztráta ve výši 25.755,57 Kč) , která bude pokryta z
rezervního fondu organizace na účtu 413 (po pokrytí ztráty bude činit rezervní fond
na účtu 413 částku 693.875,10 Kč) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni
31.12.2021 na základě předložených účetních výkazů (Výkaz zisku a ztráty,
Rozvaha, Příloha, vše viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/842/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2021 a
návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi pro rok 2022 (vše přílohy
originálu zápisu) bez připomínek s tím, že tento materiál byl již zaslán všem
zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu
jednání svobodského zastupitelstva dne 14.3.2022 s návrhem na schválení.
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schvaluje
b)
úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2022 u PO Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny
vyznačeny červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů - provozního
příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2022 (zvýšení na 1.291.500 Kč), úprava
výnosů od okolních obcí (snížení na 1.404.000 Kč) v rámci úseku pečovatelské
služby).
USNESENÍ č. RM/843/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.3.2022 (viz
příloha originálu zápisu), do kterého bude doplněn bod Finanční pomoc Ukrajině.
USNESENÍ č. RM/844/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou, aby do příštího jednání rady připravila návrh zadávacího
řízení pro výběr zpracovatele nových webových stránek města.
USNESENÍ č. RM/845/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí volných ubytovacích kapacit města (2 byty v Domě s pečovatelskou službou jeden
1+0 a druhý 1+1 celkem pro cca 4 - 5 osob, 3 pokoje v městské ubytovně na stadionu pro cca
10 osob)
- zajištění stravování (obědů) prostřednictvím školní jídelny pro ubytované osoby
- pomoc se školní docházkou dětí (jednáno se základní školou v Horním Maršově, protože
svobodská škola má vyčerpanou kapacitu)
- finanční pomoc Ukrajině - zařazeno do programu jednání zastupitelstva dne 14.3.2022.
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