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

Zápis z 65. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 21.03.2022

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

Dodatky ke smlouvě se SFŽP ke všem třem projektům VO (Sluneční stráň 1,
Autobusové nádraží a Sluneční stráň 2 a Sluneční stráň 3) - schválení prodloužení
dokončení projektu

2.

Pronájmy pozemků před provozovnami Národní dům, Lucky bistro a PizzaPoint za
účelem předzahrádek

3.

Návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro nemovitost č.p. 473 s GasNet,
s.r.o.

4.

Návrh smlouvy o právu provést stavbu a smlouva o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti inženýrské sítě (kanalizační přípojka k domu č.p. 185-Sluneční stráň) na
p.p.č. 715/1, k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Cenová nabídka na přemístění lampy VO na p.p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II

6.

Připomínky k Opatření orgánů města č.1/2021- Pravidla pro využívání vyhrazených
parkovacích míst + žádost několika občanů v centru města o přehodnocení ceny
parkovací karty

7.

Návrh na nové složení správní rady sociálního fondu

8.

Sociální bydlení - přijetí opatření dle usnesení zastupitelstva ze dne 14.3.2022

9.

Přidělení bytu č. 9 pro jednotlivce v DPS

10.

Schválení administrátora veřejné zakázky na dodávku nového stroje REFORM

11.

Zadávací dokumentace VZMR na služby "Vytvoření nových webových stránek Města
Svobody nad Úpou"

12.

VAK Trutnov – nabídka prodeje objektu staré přečerpávací stanice pitné vody na st.p.č.
84 (20 m2) na pozemku města p.p.č. 81/8 v k.ú. Maršov II
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13.

Nabídky výřezu náletových rostlin v lokalitě Luční

14.

DPS Svoboda nad Úpou – informace o přibližné ceně zateplení podlahy na půdě DPS
(1. krok k úspoře tepla v objektu)

15.

Příprava účasti na letní slavnosti partnerského města Reumtengrün

16.

Žádost o stanovisko města k umístění zpevněné plochy na část pozemku města p.p.č.
770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou

1. Dodatky ke smlouvě se SFŽP ke všem třem projektům VO (Sluneční stráň 1,
Autobusové nádraží a Sluneční stráň 2 a Sluneční stráň 3) - schválení prodloužení
dokončení projektu
Radě města byly předloženy Dodatky č. 1 ke Smlouvám č. 1200500015, 1200500038, 1200500028
včetně žádostí o změnu projektu č.1. Žádosti o změnu ke všem třem projektům VO (Sluneční stráň
1, Autobusové nádraží a Sluneční stráň 2 a Sluneční stráň 3) podalo město na začátku prosince
2021 a jednalo se o prodloužení termínu realizace z důvodů nesplnění závazků dodavatelem. Fond
nejprve deklaroval sankce za pozdější ukončení realizace (za dny od 1.12. do vydání předávacího
protokolu) s tím, že následně bude už jen doložen protokolu za nápravu vad a nedodělků. Na
základě dalšího zdůvodnění, které město podalo před vánočními svátky, přehodnotil fond své
stanovisko a prodloužil rovnou realizaci projektu až do 05/2022 bez jakékoliv sankce. Realizace
projektu tedy bude ukončena až na základě vydaného protokolu o nápravě vad a nedodělků,
nejpozději však do 31. 5. 2022.
Rada neměla k výše uvedenému námitky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatky č. 1 ke Smlouvám č. 1200500015, 1200500038, 1200500028 (vše viz přílohy originálu
zápisu) na tři projekty veřejného osvětlení (Sluneční stráň 1, Autobusové nádraží a Sluneční stráň
2 a Sluneční stráň 3), kterými SFŽP prodloužil realizaci projektu až do 05/2022 bez jakékoliv
sankce. Realizace projektu tedy bude ukončena až na základě vydaného protokolu o nápravě vad a
nedodělků, nejpozději však do 31. 5. 2022.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/846/65/2022 bylo přijato.
2. Pronájmy pozemků před provozovnami Národní dům, Lucky bistro a PizzaPoint za
účelem předzahrádek
Před projednáváním tohoto bodu se pan Petr Horáček vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byly předloženy tři žádosti o pronájmy částí pozemků před restauračními a
stravovacími provozovnami za účelem předzahrádky. Jedná se o:
1)Věra Andršová, IČ 68254482 - 10 m2 na p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou - před restaurací
Národní dům
2)Lucie Horáčková, IČ 88515834 – 8 m2 na st. p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou - před Lucky
Bistrem
3)R BURGER s.r.o., IČ 04988281 – 25 m2 na p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I - před restaurací Pizza
Point
Rada se shodla, že na všechny tři žádosti bude zveřejněn záměr pronájmu. Na příští jednání rady
budou připraveny návrhy smluvních vztahů tak, aby se jednalo o smlouvy na dobu neurčitou se
smluvním ujednáním, že provoz předzahrádek bude umožněn pouze po požadovanou část roku.
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Důvodem je fakt, že platba za pronájem bude ve většině případů stejná v minimální výši 500 Kč +
DPH, protože se použije sazba dle ceníku (40 Kč / 1m2 / rok) a žadatelům to bude nabídnuto.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků před restauračními a stravovacími provozovnami za
účelem předzahrádky, a to 10 m2 na p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou před restaurací Národní
dům, 8 m2 na st. p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou před Lucky Bistrem a 25 m2 na p.p.č. 625 v
k.ú. Maršov I před restaurací Pizza Point (vše dle zákresu v přílohách žádostí).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/847/65/2022 bylo přijato.
3. Návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro nemovitost č.p. 473 s GasNet,
s.r.o.
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě plynu pro nemovitost
č.p. 473 (na druhou polovinu objektu - připravované Společenské centrum) se společností
GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (viz příloha originálu zápisu). Mgr. Schön vysvětlil, že nyní se
uzavírají smlouvy na plynovodní přípojky již v době zpracování projektové dokumentace nikoliv
až po provedení plynovodní přípojky (např. sportovní hala). Rada neměla k návrhu připomínky, a
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě plynu pro nemovitost č.p. 473 (na druhou polovinu
objektu - připravované Společenské centrum) se společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/848/65/2022 bylo přijato.
4. Návrh smlouvy o právu provést stavbu a smlouva o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti inženýrské sítě (kanalizační přípojka k domu č.p. 185 - Sluneční stráň) na
p.p.č. 715/1, k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení služebnosti inženýrské sítě (kanalizační přípojka k domu č.p. 185 - Sluneční stráň) na p.p.č.
715/1, k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské
sítě (kanalizační přípojka k domu č.p. 185 - Sluneční stráň) na p.p.č. 715/1, k.ú. Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/849/65/2022 bylo přijato.
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5. Cenová nabídka na přemístění lampy VO na p.p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena cenová nabídka na přemístění lampy veřejného osvětlení na p.p.č.
163/13 v k.ú. Maršov II, protože o to v minulosti požádal vlastník parcely p.p.č. 163/13 v k.ú.
Maršov II. Cenová nabídka pana Marka Škardy, IČ 73981206 ocenila přesun lampy na částku
18.390,10 Kč bez DPH (22.252 Kč včetně DPH). Bylo zjištěno, že sousední vlastníci domů čp. 147
a 161 odstranit lampu zcela nechtějí. Na sousedním pozemku města jsou uloženy další inženýrské
sítě a město neuvažuje v tuto chvíli o přesunu lampy bez patřičné projektové dokumentace, protože
připravuje v budoucnu v Maršově II další etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. Z těchto důvodů
rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
cenovou nabídku na přemístění lampy veřejného osvětlení na p.p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II,
protože v minulosti požádal vlastník parcely p.p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II a přesun lampy z jeho
pozemku. Cenová nabídka pana Marka Škardy, IČ 73981206 ocenila přesun lampy na částku
18.390,10 Kč bez DPH (22.252 Kč včetně DPH). Bylo zjištěno, že sousední vlastníci domů čp. 147
a 161 odstranit lampu zcela nechtějí. Na sousedním pozemku města jsou uloženy další inženýrské
sítě a město neuvažuje v tuto chvíli o přesunu lampy bez patřičné projektové dokumentace, protože
připravuje v budoucnu v Maršově II další etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. Pokud chce
vlastní pozemku p.p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II přesto přemístit, pak tento přesun město zajistí
pouze na jeho náklady.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/850/65/2022 bylo přijato.
6. Připomínky k Opatření orgánů města č.1/2021- Pravidla pro využívání vyhrazených
parkovacích míst + žádost několika občanů v centru města o přehodnocení ceny
parkovací karty
Radě města byly předloženy připomínky Mgr. Vojtěcha Jiránka k Opatření orgánů města č.1/2021Pravidla pro využívání vyhrazených parkovacích míst a žádost několika občanů v centru města o
přehodnocení ceny parkovací karty (obě viz příloha originálu zápisu).
Rada se oběma dokumenty zabývala a vyhodnotila je následovně:
1) Dle písemnosti od Mgr. Jiránka se přijatým opatřením mělo docílit:
a) zamezení užívání veřejného prostranství návštěvníky (turisty) města pro dlouhodobé parkování
- mimo jiné doporučil jako přechodné (dočasné) řešení zákaz parkování přes noc pro vozidla, která
nebudou mít speciální povolení (parkovací kartu na rozdíl od parkovacího lístku)
b) zamezení užívání veřejného prostranství (občany města) pro dlouhodobé parkování - kritika
nočního parkování zdarma, kritika nízké ceny za parkovací kartu ve vazbě na náklady města
(údržba lokalit)
c) oživení ulice 5. května jako přirozeného centra města, které obyvatelé města budou moci užívat
- s ohledem na problémy popsané v bodech a) a b) navrhuje Mgr. Jiránek (částečné) uzavření ulice
5. května, vytvořit pěší zónu (zachovat pouze zásobováni a obsluhu bydlení), zajistit bezbariérová
stání
Tyto tři cíle, resp. jejich nedosažení pak v písemnosti bylo popsáno Mgr. Jiránkem podrobně.
Dále Mgr. Jiránek návrh opatření vydat formou nařízení obce nikoliv opatření orgánů města.
Tuto právní kvalifikaci vysvětlila tajemnice MěÚ v tom smyslu, že nařízení obce má povahu
právního předpisu podobně jako obecně závazná vyhláška (dále jen "OZV") a vysvětlila rozdíl
mezi nimi.
Nařízení vydává rada (OZV zastupitelstvo), musí být zveřejněno stejně jako OZV ve Sbírce
právních předpisů ÚSC. Nařízení mohou orgány územní samosprávy vydávat vždy jen na základě
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a v mezích konkrétního zákona, za předpokladu jeho výslovného zákonného zmocnění. Nařízení
mají povahu prováděcích právních předpisů k zákonům. Vydání nařízení má charakter výkonu
státní správy, nikoli samosprávy. V tomto případě se může rada opřít o § 23 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a je tedy možné, resp. vhodnější pravidla
vydat formou nařízení obce.
Obecně závazné vyhlášky mohou obce vydávat v mezích celé své zákonem stanovené působnosti.
Vychází z Ústavou či zákonem garantované autonomie, pravomoci upravovat určité otázky. K
vydání obecně závazné vyhlášky není třeba zvláštní zákonné delegace (zmocnění). Pro obce často
není zřejmé, co ještě spadá do samostatné působnosti. Aby nedocházelo k praxi nezákonných OZV,
v praxi se do zákonů dává „zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky. Nejde o zmocnění, ale
spíše o konkretizaci, výslovné rozšíření možnosti realizace samostatné působnosti prostřednictvím
místní právní úpravy.
V kontrastu s připomínkami Mgr. Jiránka se pak jeví žádost skupiny občanů z ulice 5. května, aby
cena roční parkovací karty (předplacené parkování, nikoliv vyhrazené parkovací místo) byla
výrazně snížena, protože se jim cena zdá vysoká a neadekvátní.
Rada se všemi písemnostmi v rámci diskuse zabývala a vyhodnotila je následovně:
- cíle města k zamezení užívání veřejného prostranství dle výše uvedených bodů a) a b) dle názoru
rady byly splněny - parkovací plochy se uvolnily, některá auta se sice přemístila jinam, ale toto
bude město řešit a starosta sdělil, že už jednal s dopravním inženýrem Ing. Janákem za účelem
zamezení parkování na zelených plochách města apod.
- roční poplatek za předplacenou parkovací kartu je dle rady pouze symbolický poplatek ve výši
100 Kč na jeden měsíc !!!, tj. cca 3 Kč denně. Při porovnání, jaké náklady stojí vybudování
parkovacího místa či garáže u rodinných domů je 1200 Kč ročně opravdu pouze symbolický
poplatek i když se nejedná o vyhrazené parkovací místo
- parkovací místa pro invalidy na ulici 5. května - starosta informoval, že tato místa zde nemohla
být vyznačena, protože vozovka je zde úzká a parkovací místo pro invalidy musí disponovat podle
norem větší šířkou než normální parkovací místa (bezpečná manipulace s invalidním vozíkem při
vystupování z vozu). Nicméně se rada shodla na tom, že se bude zabývat vznikem těchto míst ve
blízkosti ulice 5. května (např. před poštou).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
připomínky Mgr. Vojtěcha Jiránka k Opatření orgánů města č.1/2021- Pravidla pro využívání
vyhrazených parkovacích míst a žádost skupiny občanů v centru města o přehodnocení ceny
parkovací karty (obě viz příloha originálu zápisu) s tím, že všechny písemnosti byly vyhodnoceny
podrobně dle zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/851/65/2022 bylo přijato.
7. Návrh na nové složení správní rady sociálního fondu
Tajemnice MěÚ předložila radě návrh na nové složení správní rady sociálního fondu, a to v
souvislosti s chystaným odchodem paní Vlčkové do důchodu k 30.4.2022.
Návrh na nové složení rady: Alena Dvořáčková, Bc. Ilona Vaňousová, Ing. Ivana Balcarová
Dále tajemnice předložila radě návrh na na změnu Zásad pro používání prostředků ze sociálního
fondu (viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.7.2022 s následujícím odůvodněním:
V návrhu nových zásad je okruh poskytovaných benefitů stejný, nerozšiřuje se jejich okruh.
Příspěvek na stravování a odměny a dary při životních výročích zůstávají v nezměněné výši jen se
upravily a upřesnily texty.
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U návrhu na změnu příspěvku na penzijní nebo životní pojištění - od roku 2008 nedošlo k jeho
změně a byl poskytován ve výši 700 Kč zaměstnancům města s uzavřenou pracovní smlouvou na
dobu neurčitou a po uplynutí 1 roku. S ohledem na to, že se veřejné správě – tabulka č. 1 pro
zaměstnance ÚSC již třetím rokem nezměnily platové poměry (platová tabulka vůbec nereaguje na
výši minimální mzdy ani zaručené mzdy pro jednotlivé platové třídy a ve veřejné správě se v
posledních 3 letech měnily pouze tabulky pro školství, zdravotnictví a sociální služby), město nemá
zavedené žádné jiné benefity v podobě sickdays, ošatného, příspěvků na dovolenou či sportovní
aktivity apod. a příspěvky na penzijko či životko jsou hojně využívaným benefitem ve spoustě
firem a ve většině měst a obcí, takže tajemnice podala návrh na zvýšení tohoto benefitu od 1.7.2022
z 700 Kč na 1.000 Kč a zkrácení lhůty 1 rok trvání pracovního poměru na uplynutí zkušební lhůty
(většinou 3M).
Rada neměla k výše uvedeným návrhům žádné připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících
návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nové složení rady sociálního fondu, a to Alena Dvořáčková, Bc. Ilona Vaňousová,
Ing. Ivana Balcarová.
doporučuje
b)
Zastupitelstvu města schválit návrh na změnu Zásad pro používání prostředků ze
sociálního fondu (viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.7.2022 tak, jak je
navrhuje tajemnice MěÚ a jak je popsáno v zápise.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/852/65/2022 bylo přijato.
8. Sociální bydlení - přijetí opatření dle usnesení zastupitelstva ze dne 14.3.2022
Rada města se zabývala všemi usneseními č. ZM/233/21/2022, kterými zastupitelstvo dne
14.3.2022 pověřilo Radu města, aby dořešila jednotlivé kroky ve věci sociálního bydlení v čp. 473
v souladu se závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda
nad Úpou na sociální bydlení" reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971 z 12.1.2022.
V této souvislosti byly radě předloženy:
1) Opatření k odstranění nedostatků, jejímž předmětem je vypořádání neoprávněně účtovaného
nájemného a složení jistoty u bytů č. 1, 3, 5 a 6 včetně postupu zajištění prokazatelného vrácení
přeplatků v souladu se závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p.
473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení" (dále jen "Zpráva") reg. č. projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971 z 12.1.2022 (viz příloha originálu zápisu)
2) Znění dodatků k nájemním smlouvám na byty č. 1, 3, 5 a 6
Dále tajemnice informovala radu o aktuálních informacích v rámci tohoto bodu:
- výpověď nájemce bytu č. 2 a jeho žádost o ukončení nájemního vztahu k 31.3.2022 z důvodu
stěhování se za otcem a získání práce
- informace o společné schůzce s nájemníky bytů č. 1, 5 a 6 v minulém týdnu, kdy jim byla
vysvětlena strategie města a byli požádání o součinnost při přechodu do režimu sociálního bydlení
s cílem vyvrátit fámy jdoucí po obci
- návrh na přidělení dvou uvolněných bytů (č. 2 a 3) ukrajinským rodinám, kteří pobývají na
městské ubytovně, protože podle sdělení CRR je toto možné a bude v rámci udržitelnosti projektu
podporováno a přestěhováním do sociálního bydlení by získali důstojnější bydlení s cílem rychleji
se začlenit do běžného života
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- návrh, aby uvolněné pokoje městské ubytovny byly po přestěhování rodin do sociálního bydlení
v čp. 473 nabídnuty prostřednictvím KACPU (Krizové asistenční centrum pomoci Ukrajině) v
Hradci Králové
Starosta doplnil tajemnici, že je potřeba si uvědomit, že byty v čp. 473 jsou od této chvíle vedeny
jako sociální byty, ve kterých se platí sociální nájemné ve stávající výši 64,70 Kč / 1 m2, protože
nájemní formu bydlení dotační orgán nepřipustil. Cílem města je tedy udržet co možná nejvíce bytů
v této formě sociálního bydlení. Tajemnice ještě doplnila starostu, že nájemníci bytů č. 1, 5 a 6 (byt
č. 3 bude uvolněn, protože nájemci bude přidělen byt v DPS - viz další bod) před rokem při
uzavírání smluv vstupovali do nájemní formy bydlení, kterou však musí město zrušit, takže jednání
s nimi je individuální a město se samozřejmě snaží jim pomoci tak, aby režim statutu sociálního
bydlení byl dodržen i u nich v souladu se Zprávou a jsou se vším seznámeni a ochotni
spolupracovat. V jejich prospěch nyní hraje i to, že pokud by jim byl ukončen nájemní vztah, tak
jim hrozí velké riziko bytové nouze a v podstatě by se stali klienty bez přístřeší, protože volné
nájemní byty v současnosti nejsou dostupné s ohledem na uprchlickou situaci s Ukrajinou, kdy se
do pomoci Ukrajině zapojuje mnoho lidí s nějakým volnými prostory k bydlení.
Rada vzala všechny informace na vědomí a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

Opatření orgánů města č. 1/2021 - Pravidla pro přidělování a užívání bytů v čp. 473,
č.j. SVO/408/2021 ze dne 3.2.2021.

přijímá
b)
Opatření k odstranění nedostatků, jejímž předmětem je vypořádání neoprávněně
účtovaného nájemného a složení jistoty u bytů č. 1, 3, 5 a 6 včetně postupu zajištění
prokazatelného vrácení přeplatků (viz příloha originálu zápisu) v souladu se závěry
z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad
Úpou na sociální bydlení" reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971 z
12.1.2022.
schvaluje
c)
dodatky k nájemním smlouvám pro byty č. 1,3,5 a 6 v domě čp. 473 - Sociální bydlení
(viz přílohy originálu zápisu), na základě kterých dochází ke změně nájemného v
souladu s limitem nájemného dle MMR a dotačními pravidly pro Sociální bydlení od
1.4.2022 a vypuštění ujednání o kauci.
schvaluje
d)
doručení oznámení všem nájemcům v domě čp. 473 do 31.3.2022 o tom, že jim
nájemní vztah končí v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami, pokud nesplní
podmínky dotačního titulu, přičemž se všemi nájemci byla daná záležitost již
projednána a byli seznámeni s podmínkami dotačního titulu a dostali pokyny, jak
mají postupovat.
bere na vědomí
e)
podanou výpověď ze strany nájemce na nájem bytu č. 2 v čp. 473 s tím, že nájem na
jeho žádost skončí dnem 31.3.2022.

schvaluje
f)
přidělení dvou uvolněných bytů v čp. 473 (č. 2 a č. 3) ukrajinským rodinám, které v
současnosti bydlí v městské ubytovně na stadionu, protože splňují kritéria sociálního
bydlení dle IROP. Po přestěhování rodin do čp. 473 budou uvolněné kapacity v
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městské ubytovně nabídnuty pro další využití ukrajinskými uprchlíky přes systém
KACPU (krizové asistenční centrum pomoci Ukrajině) v Hradci Králové.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/853/65/2022 bylo přijato.
9. Přidělení bytu č. 9 pro jednotlivce v DPS
Radě města byl předložen návrh na přidělení bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou panu Jiřímu
Jarolímkovi na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/233/21/2022 ze dne 14.3.2022. Rada přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou panu
, 542 24 Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0

, trvale bytem

.

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/854/65/2022 bylo přijato.
10. Schválení administrátora veřejné zakázky na dodávku nového stroje REFORM
Na základě přijatého rozpočtového opatření č. 1/2022 na jednání zastupitelstva dne 14.3.2022 je
možné zahájit výběrové řízení na nákup vozidla Reform. Předběžné cenová nabídka za stroj
Reform Metrac H75 s požadovaným vybavením činí 2.300.000 Kč bez DPH. S ohledem na
předpokládanou hodnotu nákupu se jedná o veřejnou zakázku v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek a je nutno poptat administrátora veřejné zakázky. Pro administraci veřejné
zakázky byly osloveny dva subjekty, jejichž cenové nabídky byly předloženy radě (viz příloha
originálu zápisu):
- Allo Tender s.r.o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 - nabídla cenu ve
výši 48.400 Kč včetně DPH
- Ing. Alena Rückerová, IČ 05150001, se sídlem Kryblická 427, 541 01 Trutnov - nabídla cenu ve
výši 60.000 Kč (není plátce DPH)
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pro výběr dodavatele komunálního vozidla pro technickou četu (stroj typu Reform Metrac) v rámci
veřejné zakázky na dodávku vedenou v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek s
předpokládanou hodnotou ve výši 2.300.000,-Kč bez DPH administrátora veřejné zakázky, a to
společnost Allo Tender s.r.o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, která
nabídla cenu ve výši 48.400 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/855/65/2022 bylo přijato.
11. Zadávací dokumentace VZMR na služby "Vytvoření nových webových stránek
Města Svobody nad Úpou"
Radě města byl předložen podkladový materiál se zadávací dokumentací VZMR na služby s
názvem "Vytvoření nových webových stránek Města Svobody nad Úpou" - vše viz přílohy
originálu zápisu.
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Tajemnice seznámila radu se zněním výzvy, kterou konzultovala s odborníky v dané problematice
a navrhla ještě doplnit výzvu o požadavek na propojení elektronické úřední desky se stávající
spisovou službou města od firmy Gordic (GINIS).
Rada neměla k materiálu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování
nových webových stránek Města Svobody nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že do Výzvy ještě bude doplněn požadavek na propojení elektronické úřední
desky se stávající spisovou službou města od firmy Gordic (GINIS).
b)
výběr čtyř dodavatelů, kterým bude výzva dle bodu a) zaslána:
- WEBHOUSE, s.r.o., Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava 1, IČ 253 27 054
- Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 254 48 714
- as4u.cz, s.r.o., Na Dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ 288 84 035
- URBITECH s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ 045 72 106
složení hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 6.4.2022 od 15,00
hodin, a to Mgr. Petr Týfa, Ing. Ivana Balcarová, Jan Heřman, Ing. Helmut Ruse,
Mgr. Petr Schön, náhradníci: Ing. Petra Tomečková, Ing. Jaroslav Chmelař.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
c)

USNESENÍ č. RM/856/65/2022 bylo přijato.
12. VAK Trutnov – nabídka prodeje objektu staré přečerpávací stanice pitné vody na
st.p.č. 84 (20 m2) na pozemku města p.p.č. 81/8 v k.ú. Maršov II
Starosta města předložil radě návrh společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. na prodej
objektu staré přečerpávací stanice pitné vody včetně parcely pod objektem st.p.č. 84 o výměře 20
m2 v k.ú. Maršov II za cenu dle znaleckého posudku ve výši 50.250 Kč. Objekt včetně parcely je
obklopen pozemkem města p.p.č. 81/8 v k.ú. Maršov II o výměře 185 m2, a proto společnost
nabídla prodej nejprve městu. Podle katastrální mapy bylo zjištěno, že k objektu i k pozemku město
nemá přístup, protože přístupové schodiště z chodníku z části leží na pozemku Správy KRNAP.
Rada diskutovala o možném využití objektu, přičemž nenalezla shodu, zda by nabytí tohoto
majetku bylo pro město v budoucnu výhodné s ohledem na zchátralý stav budovy a absenci záměru
na případné využití.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání návrh společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. na prodej
objektu staré přečerpávací stanice pitné vody včetně parcely pod objektem st.p.č. 84 o výměře 20
m2 v k.ú. Maršov II za cenu dle znaleckého posudku ve výši 50.250 Kč) podrobně viz zápis) a
pověřuje starostu města, aby vstoupil do jednání se Správou KRNAP, zda by bylo možné získat
část parcely p.p.č. 73/1 v k.ú. Maršov II za účelem přístupu k parcele města a k objektu stanice.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/857/65/2022 bylo přijato.
13. Nabídky výřezu náletových rostlin v lokalitě Luční
Starosta předložil radě cenové nabídky na výřez náletových dřevin v lokalitě Luční, a to od:
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- Ing. Radovan Kopečný, IČ 688 25 130, Horní Maršov 188 - nabídnuta cena 99.900 Kč (cena
konečná, není plátce DPH)
- Česká lesnická akademie Trutnov, IČ 60153296 - nabídnutá cena 87.500 Kč (společnost je
plátcem DPH, z nabídky nevyplývá, zda se jedná o cenu bez DPH nebo s DPH)
Vzhledem k tomu, že finanční potřebnost je poměrně vysoká a rozpočet města není na tuto akci
připraven, bylo přijato následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
cenové nabídky na výřez náletových dřevin v lokalitě Luční (viz zápis) s tím, že v rozpočtu města
není počítáno s touto akcí, takže se k dané věci rada vrátí v září a případně zapracuje do
rozpočtového opatření, aby bylo možné realizovat v době vegetačního klidu na podzim.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/858/65/2022 bylo přijato.
14. DPS Svoboda nad Úpou – informace o přibližné ceně zateplení podlahy na půdě DPS
(1. krok k úspoře tepla v objektu)
Starosta předložil radě podkladový materiál v návaznosti na základní energetický posudek
projednaný na 53. schůzi rady dne 26.7.2021 v rámci bodu č.10 – Odborné posouzení možností
energetických úspor na objektu DPS Svoboda nad Úpou. Obsahem materiálu bylo:
1) Rozpočet - izolace podlah na půdě DPS (materiál + práce)
2) Předběžné posouzení energetických úspor DPS – DABONA s.r.o. (Ing. Eduard Paulík)
Starosta informoval radu, že dne 25.3.2021 proběhlo pracovní setkání starosty a Ing. Paulíka ze
společnosti D - energy s.r.o. Vzhledem ke Strategickému rozvojovému dokumentu města, který do
budoucna počítá s investicí do snížení energetických nákladů na budově DPS (zateplení, kotelna,
okna), chce mít Rada města jistotu, zda je investice skutečně potřebná. Starosta využil nabídky
poradenské společnosti DABONA s.r.o., která se podílí na získávání evropských a tuzemských
dotací na energeticky úsporné stavby a spolupracuje v těchto otázkách se společností D – energy
s.r.o., která se zaměřuje na energetické úspory budov a využívání úsporných moderních
technologií. Předběžný posudek byl předložen koncem června a je zdarma. Z posudku vyplývá,
jakým případným úpravám by město mělo věnovat pozornost, a které by byly nadbytečné a
neekonomické.
Byly stanoveny 3 základní kroky:
1. krok k energetickým úsporám – starosta předložil předběžný rámec rozpočtu na nákup izolačního
materiálu a jeho položení na podlahu půdy. Předpokládaná návratnost je cca 10 let. Úspora tepla
není zanedbatelná.
2. krok k úsporám je výměna zářivek (osvětlení) za moderní úsporné typy. Starosta informoval, že
ředitelka DPS nechala zpracovat předběžný rozpočet ve výši cca 320.000 Kč
3. krok k úsporám vyplývající z posudku je nová regulace topení. Z tohoto důvodu se konala
8.3.2022 schůzka starosty a ředitelky DPS s firmou, která má v současnosti regulaci na starosti. Z
jednání vyplynulo, že město využívá velmi kvalitní a co se týká životnosti velmi efektivní zařízení,
a není tedy potřeba tuto regulaci řešit.
rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně možností energetických úspor na objektu DPS Svoboda nad Úpou, kdy byly
stanoveny tři základní kroky:
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1. krok k energetickým úsporám – starosta předložil předběžný rámec rozpočtu na nákup izolačního
materiálu a jeho položení na podlahu půdy. Předpokládaná návratnost je cca 10 let. Úspora tepla
není zanedbatelná.
2. krok k úsporám je výměna zářivek (osvětlení) za moderní úsporné typy. Starosta informoval, že
ředitelka DPS nechala zpracovat předběžný rozpočet ve výši cca 320.000 Kč
3. krok k úsporám vyplývající z posudku je nová regulace topení. Z tohoto důvodu se konala
8.3.2022 schůzka starosty a ředitelky DPS s firmou, která má v současnosti regulaci na starosti. Z
jednání vyplynulo, že město využívá velmi kvalitní a co se týká životnosti velmi efektivní zařízení,
a není tedy potřeba tuto regulaci řešit.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/859/65/2022 bylo přijato.
15. Příprava účasti na letní slavnosti partnerského města Reumtengrün
Místostarosta města Ing. Ruse informoval radu o letní slavnosti Mittsommernachtsfest in
Reumtengrün (překlad: Slavnost slunovratu/Svatojánské noci) v termínu pátek 24.6. - sobota
25.6.2022. Účast našeho města by mohla spočívat podle původní představy organizátorů s
partnerského města - stánek s typickými krkonošskými produkty, informacemi o našem městě,
česká dechovka. Ing. Ruse informoval, že po telefonátu s Uwe Ebertem je domluveno, že forma
účasti je na nás, potřebují ale do konce dubna znát počet návštěvníků. Předběžně objednali 10
dvoulůžkových pokojů.
Ing. Ruse dodal, že jednal s panem Búšem o možnosti prezentace nabídek ubytování či jiných
komerčních informací naopak pro návštěvníky Svobody.
Bylo jednáno o možnostech zapojení dalších skupin do společného projektu - jednoznačně škola a
připravit skupinu dětí za účelem společného zlepšení jazykových dovedností, dále se pokusit
zapojit členy Klubu důchodců, případně Divadla S.N.Ú.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o letní slavnosti Mittsommernachtsfest in Reumtengrün (překlad: Slavnost
slunovratu/Svatojánské noci) v termínu pátek 24.6. - sobota 25.6.2022 v partnerském městě
Reumtengrün a možnost zapojení našeho města (viz zápis) s tím, že se rada k dané věci bude
postupně vracet, aby se účast města upřesnila.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/860/65/2022 bylo přijato.
16. Žádost o stanovisko města k umístění zpevněné plochy na část pozemku města p.p.č.
770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost zástupce stavební firmy, která provádí změnu zpevněné plochy
ze štěrkové na zámkovou dlažbu u domu čp. 291 na Sluneční stráni (úprava vjezdu k domu z místní
komunikace). Tato zpevněná plocha ze zámkové dlažby bude částečně zasahovat na pozemek
města p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou, takže rada města přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci provedení změny zpevněné plochy ze
štěrkové na zámkovou dlažbu u domu čp. 291 na Sluneční stráni (úprava vjezdu k domu z místní
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komunikace) s tím, že do příštího jednání rady bude radě předložen návrh patřičného smluvního
vztahu s investorem stavby na umístění stavby částečně na pozemek města p.p.č. 770/20 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, včetně podmínek jejího provedení a návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/861/65/2022 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 21.3.2022 v 17:45 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 11.4.2022 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 22.3.2022. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 65. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
21.3.2022.

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

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 65. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 21.03.2022
USNESENÍ č. RM/846/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatky č. 1 ke Smlouvám č. 1200500015, 1200500038, 1200500028 (vše viz přílohy originálu
zápisu) na tři projekty veřejného osvětlení (Sluneční stráň 1, Autobusové nádraží a Sluneční
stráň 2 a Sluneční stráň 3), kterými SFŽP prodloužil realizaci projektu až do 05/2022 bez
jakékoliv sankce. Realizace projektu tedy bude ukončena až na základě vydaného protokolu o
nápravě vad a nedodělků, nejpozději však do 31. 5. 2022.
USNESENÍ č. RM/847/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků před restauračními a stravovacími provozovnami
za účelem předzahrádky, a to 10 m2 na p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou před restaurací
Národní dům, 8 m2 na st. p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou před Lucky Bistrem a 25 m2 na
p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před restaurací Pizza Point (vše dle zákresu v přílohách žádostí).
USNESENÍ č. RM/848/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě plynu pro nemovitost č.p. 473 (na druhou polovinu
objektu - připravované Společenské centrum) se společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/849/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti
inženýrské sítě (kanalizační přípojka k domu č.p. 185 - Sluneční stráň) na p.p.č. 715/1, k.ú.
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/850/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
cenovou nabídku na přemístění lampy veřejného osvětlení na p.p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II,
protože v minulosti požádal vlastník parcely p.p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II a přesun lampy z
jeho pozemku. Cenová nabídka pana Marka Škardy, IČ 73981206 ocenila přesun lampy na
částku 18.390,10 Kč bez DPH (22.252 Kč včetně DPH). Bylo zjištěno, že sousední vlastníci
domů čp. 147 a 161 odstranit lampu zcela nechtějí. Na sousedním pozemku města jsou uloženy
další inženýrské sítě a město neuvažuje v tuto chvíli o přesunu lampy bez patřičné projektové
dokumentace, protože připravuje v budoucnu v Maršově II další etapu rekonstrukce veřejného
osvětlení. Pokud chce vlastní pozemku p.p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II přesto přemístit, pak tento
přesun město zajistí pouze na jeho náklady.
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USNESENÍ č. RM/851/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
připomínky Mgr. Vojtěcha Jiránka k Opatření orgánů města č.1/2021- Pravidla pro využívání
vyhrazených parkovacích míst a žádost skupiny občanů v centru města o přehodnocení ceny
parkovací karty (obě viz příloha originálu zápisu) s tím, že všechny písemnosti byly
vyhodnoceny podrobně dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/852/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
nové složení rady sociálního fondu, a to Alena Dvořáčková, Bc. Ilona Vaňousová,
Ing. Ivana Balcarová.
doporučuje
b)
Zastupitelstvu města schválit návrh na změnu Zásad pro používání prostředků ze
sociálního fondu (viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.7.2022 tak, jak je
navrhuje tajemnice MěÚ a jak je popsáno v zápise.
USNESENÍ č. RM/853/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

Opatření orgánů města č. 1/2021 - Pravidla pro přidělování a užívání bytů v čp. 473,
č.j. SVO/408/2021 ze dne 3.2.2021.

přijímá
b)
Opatření k odstranění nedostatků, jejímž předmětem je vypořádání neoprávněně
účtovaného nájemného a složení jistoty u bytů č. 1, 3, 5 a 6 včetně postupu zajištění
prokazatelného vrácení přeplatků (viz příloha originálu zápisu) v souladu se závěry
z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad
Úpou na sociální bydlení" reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971 z
12.1.2022.
schvaluje
c)
dodatky k nájemním smlouvám pro byty č. 1,3,5 a 6 v domě čp. 473 - Sociální bydlení
(viz přílohy originálu zápisu), na základě kterých dochází ke změně nájemného v
souladu s limitem nájemného dle MMR a dotačními pravidly pro Sociální bydlení od
1.4.2022 a vypuštění ujednání o kauci.
schvaluje
d)
doručení oznámení všem nájemcům v domě čp. 473 do 31.3.2022 o tom, že jim
nájemní vztah končí v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami, pokud nesplní
podmínky dotačního titulu, přičemž se všemi nájemci byla daná záležitost již
projednána a byli seznámeni s podmínkami dotačního titulu a dostali pokyny, jak
mají postupovat.
bere na vědomí
e)
podanou výpověď ze strany nájemce na nájem bytu č. 2 v čp. 473 s tím, že nájem na
jeho žádost skončí dnem 31.3.2022.
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schvaluje
f)
přidělení dvou uvolněných bytů v čp. 473 (č. 2 a č. 3) ukrajinským rodinám, které v
současnosti bydlí v městské ubytovně na stadionu, protože splňují kritéria sociálního
bydlení dle IROP. Po přestěhování rodin do čp. 473 budou uvolněné kapacity v
městské ubytovně nabídnuty pro další využití ukrajinskými uprchlíky přes systém
KACPU (krizové asistenční centrum pomoci Ukrajině) v Hradci Králové.
USNESENÍ č. RM/854/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou panu
, 542 24 Svoboda nad Úpou.

, trvale bytem

.

USNESENÍ č. RM/855/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pro výběr dodavatele komunálního vozidla pro technickou četu (stroj typu Reform Metrac) v
rámci veřejné zakázky na dodávku vedenou v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek s
předpokládanou hodnotou ve výši 2.300.000,-Kč bez DPH administrátora veřejné zakázky, a
to společnost Allo Tender s.r.o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, která
nabídla cenu ve výši 48.400 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/856/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování
nových webových stránek Města Svobody nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že do Výzvy ještě bude doplněn požadavek na propojení elektronické úřední
desky se stávající spisovou službou města od firmy Gordic (GINIS).
b)

c)

výběr čtyř dodavatelů, kterým bude výzva dle bodu a) zaslána:
- WEBHOUSE, s.r.o., Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava 1, IČ 253 27 054
- Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 254 48 714
- as4u.cz, s.r.o., Na Dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ 288 84 035
- URBITECH s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ 045 72 106
složení hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 6.4.2022 od 15,00
hodin, a to Mgr. Petr Týfa, Ing. Ivana Balcarová, Jan Heřman, Ing. Helmut Ruse,
Mgr. Petr Schön, náhradníci: Ing. Petra Tomečková, Ing. Jaroslav Chmelař.

USNESENÍ č. RM/857/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání návrh společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. na
prodej objektu staré přečerpávací stanice pitné vody včetně parcely pod objektem st.p.č. 84 o
výměře 20 m2 v k.ú. Maršov II za cenu dle znaleckého posudku ve výši 50.250 Kč) podrobně
vuz zápis) a pověřuje starostu města, aby vstoupil do jednání se Správou KRNAP, zda by bylo
možné získat část parcely p.p.č. 73/1 v k.ú. Maršov II za účelem přístupu k parcele města a k
objektu stanice.
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USNESENÍ č. RM/858/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
cenové nabídky na výřez náletových dřevin v lokalitě Luční (viz zápis) s tím, že v rozpočtu
města není počítáno s touto akcí, takže se k dané věci rada vrátí v září a případně zapracuje do
rozpočtového opatření, aby bylo možné realizovat v době vegetačního klidu na podzim.
USNESENÍ č. RM/859/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně možností energetických úspor na objektu DPS Svoboda nad Úpou, kdy byly
stanoveny tři základní kroky:
1. krok k energetickým úsporám – starosta předložil předběžný rámec rozpočtu na nákup
izolačního materiálu a jeho položení na podlahu půdy. Předpokládaná návratnost je cca 10 let.
Úspora tepla není zanedbatelná.
2. krok k úsporám je výměna zářivek (osvětlení) za moderní úsporné typy. Starosta informoval,
že ředitelka DPS nechala zpracovat předběžný rozpočet ve výši cca 320.000 Kč
3. krok k úsporám vyplývající z posudku je nová regulace topení. Z tohoto důvodu se konala
8.3.2022 schůzka starosty a ředitelky DPS s firmou, která má v současnosti regulaci na starosti.
Z jednání vyplynulo, že město využívá velmi kvalitní a co se týká životnosti velmi efektivní
zařízení, a není tedy potřeba tuto regulaci řešit.
USNESENÍ č. RM/860/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o letní slavnosti Mittsommernachtsfest in Reumtengrün (překlad: Slavnost
slunovratu/Svatojánské noci) v termínu pátek 24.6. - sobota 25.6.2022 v partnerském městě
Reumtengrün a možnost zapojení našeho města (viz zápis) s tím, že se rada k dané věci bude
postupně vracet, aby se účast města upřesnila.
USNESENÍ č. RM/861/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci provedení změny zpevněné plochy ze
štěrkové na zámkovou dlažbu u domu čp. 291 na Sluneční stráni (úprava vjezdu k domu z místní
komunikace) s tím, že do příštího jednání rady bude radě předložen návrh patřičného smluvního
vztahu s investorem stavby na umístění stavby částečně na pozemek města p.p.č. 770/20 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, včetně podmínek jejího provedení a návrhu smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene.
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