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Sp. značka: SVO/2288/2022/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 70. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.06.2022

Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.

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.

Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZMR PO s názvem ZŠ
a MŠ Svoboda nad Úpou rekonstrukce učebny HV - elektroinstalace

2.

Žádost PO ZŠ a MŠ o schválení poskytnutí daru školou ZOO Dvůr Králové n.L. z
výtěžku ze sběru papíru

3.

Návrh na úpravu ceníku plateb v městské ubytovně na stadionu

4.

Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na p.p.č. 460 a 163/13, k.ú. Maršov II

5.

Žádost o vyjádření k žádosti o dodatečné povolení stavby (přístřešek) na st. p.č. 75,
k.ú. Maršov II

6.

Žádost o změnu velikosti a termínu pronájmu k SML 001131 (Pizza Point) a žádost o
souhlas s dočasnou stavbou terasy na části p.p.č. 625, k.ú. Maršov I

7.

Žádost o vyjádření k žádosti o dodatečné povolení změny stavby (zázemí hotelu
PROM) na st. p.č. 132/1, k.ú. Maršov I

8.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 453/1, k.ú. Maršov I

9.

Doplnění k žádosti (usnesení RM/868/66/2022) o vyjádření k pokládce optického
kabelu na RS – p.p.č. 10/5/ 631 a 633, k.ú. Maršov I

10.

Doplnění k žádosti (usnesení RM/918/69/2022) o souhlas se zpevněným parkovacím
stáním na pozemku p.p.č. st. 77, k.ú. Svoboda nad Úpou (Stará alej)

11.

Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023 - připomínky

12.

Návrh Smlouvy o umístění, instalaci a provozu elektronických komunikací (optický
kabel na půdě čp. 474)

13.

Návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR - Položení izolace na půdě v DPS
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14.

Návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR - Oprava a nátěr střechy včetně opravy
okapů na budově radnice

15.

Žádost o souhlas města s vybudováním brány a branky za bowlingem na pozemku
žadatele

16.

Výzva k podání nabídek na dodávku 2ks herních prvků na dětské hřiště na Rýchorském
sídlišti

17.

Výzva k podání nabídek na opravu komunikací po městě

18.

Návrh na prodej rozmetadla posypových materiálů Trejon SP800

19.

Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby a návrh na přidělení uvolněného
bytu č. 23 v DPS

20.

Žádost o souhlas s přičleněním honebních pozemků ve vlastnictví města

1. Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZMR PO s názvem ZŠ
a MŠ Svoboda nad Úpou rekonstrukce učebny HV - elektroinstalace
Radě města byl předložen Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZMR PO
s názvem ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou rekonstrukce učebny HV - elektroinstalace (viz příloha
originálu zápisu). Rada k němu neměla připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZMR PO s názvem
ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou rekonstrukce učebny HV - elektroinstalace (viz příloha
originálu zápisu) bez námitek.
schvaluje
b)
výběr dodavatele v rámci VZMR dle bodu a) tohoto usnesení, a to pana Pavla
Čekaňáka, IČ 67446710, který nabídl nejvýhodnější cenu ve výši 128.742 Kč bez
DPH (155.778 Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele školy podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/920/70/2022 bylo přijato.
2. Žádost PO ZŠ a MŠ o schválení poskytnutí daru školou ZOO Dvůr Králové n.L. z
výtěžku ze sběru papíru
Radě města byla předložena žádost PO ZŠ a MŠ o schválení poskytnutí daru školou ZOO Dvůr
Králové n. L. z výtěžku ze sběru papíru ve výši 5.000 Kč. Rada neměla k návrhu připomínky, a
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost PO ZŠ a MŠ o schválení poskytnutí daru školou ZOO Dvůr Králové n. L. z výtěžku ze sběru
papíru ve výši 5.000 Kč.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/921/70/2022 bylo přijato.
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3. Návrh na úpravu ceníku plateb v městské ubytovně na stadionu
Radě města byl předložen návrh na úpravu ceníku plateb v městské ubytovně na stadionu (viz
příloha originálu zápisu). Rada k němu neměla připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu ceníku plateb v městské ubytovně na stadionu (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/922/70/2022 bylo přijato.

4. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na p.p.č. 460 a 163/13, k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na p.p.č. 460 a 163/13,
k.ú. Maršov II na základě PD s názvem "Rodinný dům ve Svobodě nad Úpou na parcelách 460 a
163/13 v k.ú. Maršov II (761087)", druh PD - DUS + DOS, datum 04/2022, projektant Ing. arch.
Vavřinec Jiránek, IČO 07281773. Záměr stavebníka je v souladu s novým ÚP, v daném místě již
byl rozestavěný rodinný dům, který nebyl nikdy dokončen. Rada neměla k žádosti připomínky, a
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření ke stavbě rodinného domu na p.p.č. 460 a 163/13, k.ú.
Maršov II na základě PD s názvem "Rodinný dům ve Svobodě nad Úpou na parcelách 460 a 163/13
v k.ú. Maršov II (761087)", druh PD - DUS + DOS, datum 04/2022, projektant Ing. arch. Vavřinec
Jiránek, IČO 07281773.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/923/70/2022 bylo přijato.

5. Žádost o vyjádření k žádosti o dodatečné povolení stavby (přístřešek) na st. p.č. 75,
k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o vyjádření k žádosti o dodatečné povolení stavby (přístřešek)
na st.p.č. 75, k.ú. Maršov II. Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření ve věci dodatečného povolení stavby (přístřešek) na
st.p.č. 75, k.ú. Maršov II.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/924/70/2022 bylo přijato.
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6. Žádost o změnu velikosti a termínu pronájmu k SML 001131 (Pizza Point) a žádost o
souhlas s dočasnou stavbou terasy na části p.p.č. 625, k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o změnu velikosti a termínu pronájmu k SML 001131 (Pizza
Point) a žádost o souhlas s dočasnou stavbou terasy na části p.p.č. 625, k.ú. Maršov I dle PD s
názvem "Dočasná stavba terasy pro posezení hostů restaurace PIZZA POINT na p.p.č. 625 k.ú.
Maršov I (76109), datum 05/2022, kterou vypracovala Ing. Denisa Kalousková. Rada se žádostmi
zabývala a konstatovala, že se jedná o podstatnou změnu nájemní smlouvy, takže musí být
zveřejněn opět záměr pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Stávají smlouva
č. SML001131 bude ukončena dohodou a po uplynutí zákonné lhůty bude do rady připraven nový
návrh nájemní smlouvy. S dočasnou stavbou pod dobu trvání nájemní smlouvy dle výše uvedené
PD rada souhlasila. Bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
rozměrech 9 x 5 metrů dle zákresu v koordinačním situačním výkresu z PD s názvem
"Dočasná stavba terasy pro posezení hostů restaurace PIZZA POINT na p.p.č. 625
k.ú. Maršov I (76109), datum 05/2022, kterou vypracovala Ing. Denisa Kalousková
(viz příloha originálu zápisu).
vydává
b)
kladné stanovisko k dočasné stavbě terasy na části p.p.č. 625, k.ú. Maršov I dle PD s
názvem "Dočasná stavba terasy pro posezení hostů restaurace PIZZA POINT na
p.p.č. 625 k.ú. Maršov I (76109), datum 05/2022, kterou vypracovala Ing. Denisa
Kalousková, a to po dobu trvání nové nájemní smlouvy (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/925/70/2022 bylo přijato.
7. Žádost o vyjádření k žádosti o dodatečné povolení změny stavby (zázemí hotelu
PROM) na st. p.č. 132/1, k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost o vyjádření k žádosti o dodatečné povolení změny stavby
(zázemí hotelu PROM) na st.p.č. 132/1, k.ú. Maršov I. Vedoucí HSO konstatoval, že u PD stále
chybí některá stanoviska dotčených orgánů státní správy, takže PD je stále neúplná. Bylo hlasováno
o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o vyjádření k žádosti o dodatečné povolení změny stavby (zázemí hotelu
PROM) na st.p.č. 132/1, k.ú. Maršov I, protože u PD stále chybí některá stanoviska dotčených
orgánů státní správy.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/926/70/2022 bylo přijato.
8. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 453/1, k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost vlastníka zahrádky na p.p.č. 453/13 v k.ú. Maršov I o pronájem
části pozemku p.p.č. 453/1, k.ú. Maršov I. Jedná se o část přístupové cesty k dalším zahrádkám na

4

p.p.č. 453/3 a 453/5, obě v k.ú. Maršov I. Tito vlastníci písemně souhlasí s pronájmem části cesty.
Rada tedy přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 453/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, dle zákresu
v žádosti.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/927/70/2022 bylo přijato.
9. Doplnění k žádosti (usnesení RM/868/66/2022) o vyjádření k pokládce optického
kabelu na RS – p.p.č. 10/5/ 631 a 633, k.ú. Maršov I
Radě města bylo předloženo doplnění k žádosti (usnesení RM/868/66/2022) o vyjádření k pokládce
optického kabelu na RS – p.p.č. 10/5/ 631 a 633, k.ú. Maršov I. Umístění rozvodného pilíře bylo
konzultováno s útvarem města zajištujícím údržbu komunikací, pilíř bude posunut o cca 6 m oproti
původnímu umístění směrem k porostu a cca 2 m od hrany chodníku dle předloženého výkresu.
Dále byl radě předložen návrh Smlouvy o právu provést stavbu a budoucí smlouva o zřízení
služebnosti věcného břemene inženýrské sítě (viz příloha originálu zápisu). Rada se zabývala
určením jednorázové náhrady za umístění pilíře a pokládky optického kabelu v délce cca 52 bm a
určila částku ve výši 10.000 Kč bez DPH. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k doplněné žádosti o vyjádření k pokládce optického kabelu na RS – p.p.č. 10/5/
631 a 633, k.ú. Maršov I včetně umístění rozvodného pilíře dle předloženého výkresu (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že bude uzavřena Smlouva o právu provést stavbu a budoucí smlouva o
zřízení služebnosti věcného břemene inženýrské sítě (viz příloha originálu zápisu) za jednorázovou
náhradu za umístění pilíře a pokládku optického kabelu v délce cca 52 bm ve výši 10.000 Kč bez
DPH.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/928/70/2022 bylo přijato.
10. Doplnění k žádosti (usnesení RM/918/69/2022) o souhlas se zpevněným parkovacím
stáním na pozemku st.p.č. 77, k.ú. Svoboda nad Úpou (Stará alej)
Radě města byla předložena doplněná žádost (usnesení RM/918/69/2022) o souhlas se zpevněným
parkovacím stáním, opěrnou zdí a schodištěm na pozemku st.p.č. 77, k.ú. Svoboda nad Úpou (Stará
alej) v tom smyslu, že zpevněné stání nebude zasahovat na pozemek města. Město se tedy bude
vyjadřovat pouze jako vlastník sousedního pozemku. Rada přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
jako vlastník sousedního pozemku kladné stanovisko ke stavbě zpevněného parkovacího stání,
opěrnou zdí a schodištěm na pozemku st.p.č. 77, k.ú. Svoboda nad Úpou (Stará alej) s tím, že tato
stavba nebude zasahovat na pozemek města p.p.č. 692/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/929/70/2022 bylo přijato.
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11. Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023 - připomínky
Radě města byl předložen návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023. Starosta sdělil radě, že
jej konzultoval s odborem dopravy a silničního hospodářství KÚ KHK a nedochází v něm takřka k
žádným změnám, které by měly dopad na dopravní obslužnost občanů. Nikdo další k němu neměl
připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023 bez připomínek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/930/70/2022 bylo přijato.

12. Návrh Smlouvy o umístění, instalaci a provozu elektronických komunikací (optický
kabel na půdě čp. 474)
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. petr Týfa vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci
tohoto bodu.
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o umístění, instalaci a provozu elektronických
komunikací (umístění optického kabelu na půdě radnice v čp. 474) se společností HD internet s.r.o.
(viz příloha originálu zápisu). Rada se návrhem zabývala a konstatovala, že nesouhlasí s
navrhovanou 24měsíční výpovědní dobou a navrhuje pouze 12M, dále požaduje úhradu za umístění
optického kabelu ve výši 3.500 Kč ročně bez DPH. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Smlouvy o umístění, instalaci a provozu elektronických komunikací (umístění optického
kabelu na půdě radnice v čp. 474) se společností HD internet s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že nesouhlasí s navrhovanou 24měsíční výpovědní dobou a navrhuje pouze 12M a dále
požaduje úhradu za umístění optického kabelu ve výši 3.500 Kč ročně bez DPH.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/931/70/2022 bylo přijato.

13. Návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR - Položení izolace na půdě v DPS
Radě města byla předložena kompletní zadávací dokumentace VZMR na stavební práce s názvem
"Položení izolace na půdě v DPS" (vše viz přílohy originálu zápisu). Dokumentace byla upravena
zejména o termíny (opravy a úpravy viz přílohy), dále byly vybrány 4 firmy, kterým bude Výzva
k podání nabídky zaslána. Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání
a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Položení izolace na půdě v DPS“ (viz příloha
originálu zápisu).
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b)

c)

znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Položení
izolace na půdě v DPS“ včetně příloh.
Příloha č. 1 – Slepý rozpočet - výkaz výměr
Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Krycí list
(vše viz přílohy originálu zápisu).
výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- HAS STAVBY s.r.o., IČ 287 86 556, se sídlem Sluneční stráň 226, 542 2, Svoboda
nad Úpou
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o IČ 642 55 352, se sídle :Zahradní 75,
541 0, Trutnov - Dolní Staré Město
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4 Michle

jmenuje
d)
členy hodnotící komise, která provede otevírání a vyhodnocení nabídek dne
25.7.2022 od 13,00 hodin, a to Mgr. Petra Týfu, Ing. Helmuta Ruseho a Tomáše
Hovarda.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/932/70/2022 bylo přijato.
14. Návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR - Oprava a nátěr střechy včetně
opravy okapů na budově radnice
Radě města byla předložena kompletní zadávací dokumentace VZMR na stavební práce s názvem
"Oprava a nátěr střechy včetně opravy okapů na budově radnice" (vše viz přílohy originálu zápisu).
Dokumentace byla upravena zejména o termíny (opravy a úpravy viz přílohy), opraveny požadavky
na prokázání kvalifikace, dále byly vybrány 3 firmy, kterým bude Výzva k podání nabídky zaslána.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání
a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Oprava nátěr střechy včetně opravy okapů
na budově radnice“ (viz příloha originálu zápisu).
b)

c)

znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Oprava
nátěr střechy včetně opravy okapů na budově radnice“ včetně příloh:
Příloha č. 1 – Slepý rozpočet - výkaz výměr
Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Krycí list
(vše viz přílohy originálu zápisu).
výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- Emanuel Kloz, IČ 42147611, se sídlem Lázeňská 315, 542 24 Svoboda nad Úpou
- KUKO s.r.o., IČ 288 03 469, se sídlem Horní Kostelec 142, 549 41 Červený
Kostelec
- Jaroslav Šrůtek, IČ 609 11 077, se sídlem Luční 225, 542 24 Svoboda nad Úpou
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jmenuje
d)
členy hodnotící komise, která provede otevírání a vyhodnocení nabídek dne
25.7.2022 od 13,00 hodin, a to Mgr. Petra Týfu, Ing. Helmuta Ruseho a Tomáše
Hovarda.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/933/70/2022 bylo přijato.
15. Žádost o souhlas města s vybudováním brány a branky za bowlingem na pozemku
žadatele
Před projednáváním tohoto bodu se pan Petr Horáček vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci
tohoto bodu. Radě města byla předložena žádost o souhlas města s vybudováním brány a branky
za bowlingem na pozemku žadatele. Rada neměla k žádosti připomínky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko coby vlastníka sousedního pozemku k žádosti o souhlas s vybudováním brány a
branky za bowlingem na pozemku žadatele p.p.č. 137/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/934/70/2022 bylo přijato.

16. Výzva k podání nabídek na dodávku 2ks herních prvků na dětské hřiště na
Rýchorském sídlišti
Radě města byla předložena kompletní zadávací dokumentace na VZ malého rozsahu na dodávku
s názvem "Dodávka 2ks herních prvků na dětské hřiště na Rýchorském sídlišti“ včetně závazného
vzoru Kupní smlouvy. Tajemnice informovala radu, že na dětské hřiště na městském stadionu se
zpracovává vizualizace na komplexní obnovu herních prvků s možnou realizací v r. 2023, tudíž by
ze schváleného rozpočtu byly použity peníze na dodání 2ks herních prvků na hřiště na Rýchorském
sídlišti. Rada s tímto řešením souhlasila, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání
a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Dodávka 2ks herních prvků na dětské hřiště
na Rýchorském sídlišti“ (viz příloha originálu zápisu).
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku s názvem „Dodávka 2ks
herních prvků na dětské hřiště na Rýchorském sídlišti“ včetně přílohy č. 1 - Závazný
návrh Kupní smlouvy (viz přílohy originálu zápisu).
c)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- TR ANTOŠ s.r.o., IČ: 481 52 587, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov
- NAVI - SPORT CZ, s.r.o., IČ: 056 87 489, se sídlem Oldřichovice 1025, 739 61
Třinec
- Bonita Group Service s.r.o., IČ: 277 38 795, se sídlem č.p. 74, Čedlosy 583, 664 24
Drásov

8

d)

že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 71. schůze Rady města Svobody
nad Úpou dne 25.7.2022 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/935/70/2022 bylo přijato.
17. Výzva k podání nabídek na opravu komunikací po městě
Radě byla předložena kompletní zadávací dokumentace na VZ malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Oprava komunikací po městě“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy
originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o následujících
návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání
a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Oprava komunikací po městě“ (viz příloha
originálu zápisu).
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Oprava
komunikací po městě“ včetně příloh:
Příloha č. 1 – soupis a mapa lokalit
Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Krycí list.
(vše viz přílohy originálu zápisu).
c)
výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ: 648 24 781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02
Trutnov – Horní Staré Město
- Petr Šeba, IČ: 474 67 851, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem
- Silnice Cajk, s.r.o., IČ: 088 94 311, se sídlem Rašínova 886, 289 12 Sadská
d)

že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 71. schůze Rady města Svobody
nad Úpou dne 25.7.2022 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/936/70/2022 bylo přijato.

18. Návrh na prodej rozmetadla posypových materiálů Trejon SP800
Radě města byl předložen návrh na prodej rozmetadla posypových materiálů Trejon SP800,
pořízeného na konci r. 2012 za cenu 118.697 Kč včetně DPH. Rozmetadlo sloužilo k nosiči nářadí
Neumeier, který již město nevlastní, a na nový nosič nářadí Weidemann je rozmetadlo příliš těžké.
Je tudíž nevyužíváno a uloženo v garáži v prostoru u Aralu, kde i zabírá místo. Rozmetadlo je v
zachovalém stavu a funkční. Nový typ tohoto rozmetadla je stále v nabídce dodavatele
MANATECH CZ s.r.o. za cenu 164.850,40 Kč včetně DPH. Tajemnice požádala radu o vyjádření,
zda chce nechat vypracovat k prodeji rozmetadla znalecký posudek, a pokud nikoliv, tak o
stanovení o stanovení minimální prodejní ceny. Po krátké diskusi se rada shodla na tom, že
znalecký posudek nebude vyžadován a stanovila minimální prodejní cenu ve výši 130.000 Kč
včetně DPH a forma prodeje bude stejná jako u stroje Reform. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje rozmetadla posypových materiálů Trejon SP800, pořízeného na konci
r. 2012 Kč s tím, že znalecký posudek nebude vyžadován, minimální prodejní cen v záměru bude
uvedena ve výši 130.000 Kč včetně DPH a forma prodeje bude stejná jako u stroje Reform.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/937/70/2022 bylo přijato.
19. Žádost o souhlas se zavedením pečovatelské služby a návrh na přidělení uvolněného
bytu č. 23 v DPS
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o zavedení pečovatelské služby pro paní Ursulu
Kahounovou, trvale bytem Spojovací 20, Svoboda nad Úpou. Dále byl radě předložen návrh
sociální pracovnice na přidělení uvolněného bytu č. 23 v DPS. Rada neměla k návrhům připomínky,
a proto přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
se zavedením pečovatelské služby pro paní
20, Svoboda nad Úpou.

, trvale bytem

schvaluje
b)
přidělení bytu č. 23 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou panu
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/938/70/2022 bylo přijato.
20. Žádost o souhlas s přičleněním honebních pozemků ve vlastnictví města
Radě města byla předložena žádost Správy KRNAP o souhlas s přičleněním honebních pozemků
ve vlastnictví města. Jedná se o pozemky p.p.č. 378/1, 380/6, oba v k.ú. Maršov II a p.p.č. 712/4 v
k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada neměla k žádosti připomínky a bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas s přičleněním honebních pozemků ve vlastnictví města p.p.č. 378/1, 380/6, oba v k.ú.
Maršov II a p.p.č. 712/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě žádosti Správy KRNAP.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/939/70/2022 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 27.6.2022 v 17:30 hodin. Další pravidelná schůze rady se
bude konat v pondělí 25.7.2022 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 27.6.2022. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 70. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
27.6.2022.
………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 70. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.06.2022
USNESENÍ č. RM/920/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci VZMR PO s názvem
ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou rekonstrukce učebny HV - elektroinstalace (viz příloha
originálu zápisu) bez námitek.
schvaluje
b)
výběr dodavatele v rámci VZMR dle bodu a) tohoto usnesení, a to pana Pavla
Čekaňáka, IČ 67446710, který nabídl nejvýhodnější cenu ve výši 128.742 Kč bez
DPH (155.778 Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele školy podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/921/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost PO ZŠ a MŠ o schválení poskytnutí daru školou ZOO Dvůr Králové n.L. z výtěžku ze
sběru papíru ve výši 5.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/922/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu ceníku plateb v městské ubytovně na stadionu (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/923/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření ke stavbě rodinného domu na p.p.č. 460 a 163/13, k.ú.
Maršov II na základě PD s názvem "Rodinný dům ve Svobodě nad Úpou na parcelách 460 a
163/13 v k.ú. Maršov II (761087)", druh PD - DUS + DOS, datum 04/2022, projektant Ing.
arch. Vavřinec Jiránek, IČO 07281773.
USNESENÍ č. RM/924/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření ve věci dodatečného povolení stavby (přístřešek) na
st. p.č. 75, k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/925/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
rozměrech 9 x 5 metrů dle zákresu v koordinačním situačním výkresu z PD s názvem
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"Dočasná stavba terasy pro posezení hostů restaurace PIZZA POINT na p.p.č. 625
k.ú. Maršov I (76109), datum 05/2022, kterou vypracovala Ing. Denisa Kalousková
(viz příloha originálu zápisu).
vydává
b)
kladné stanovisko k dočasné stavbě terasy na části p.p.č. 625, k.ú. Maršov I dle PD s
názvem "Dočasná stavba terasy pro posezení hostů restaurace PIZZA POINT na
p.p.č. 625 k.ú. Maršov I (76109), datum 05/2022, kterou vypracovala Ing. Denisa
Kalousková, a to po dobu trvání nové nájemní smlouvy (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/926/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o vyjádření k žádosti o dodatečné povolení změny stavby (zázemí hotelu
PROM) na st. p.č. 132/1, k.ú. Maršov I, protože u PD stále chybí některá stanoviska dotčených
orgánů státní správy.
USNESENÍ č. RM/927/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 453/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, dle
zákresu v žádosti.
USNESENÍ č. RM/928/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k doplněné žádosti o vyjádření k pokládce optického kabelu na RS – p.p.č.
10/5/ 631 a 633, k.ú. Maršov I včetně umístění rozvodného pilíře dle předloženého výkresu (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že bude uzavřena Smlouva o právu provést stavbu a budoucí
smlouva o zřízení služebnosti věcného břemene inženýrské sítě (viz příloha originálu zápisu)
za jednorázovou náhradu za umístění pilíře a pokládku optického kabelu v délce cca 52 bm ve
výši 10.000 Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/929/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
jako vlastník sousedního pozemku kladné stanovisko ke stavbě zpevněného parkovacího stání,
opěrnou zdí a schodištěm na pozemku st.p.č. 77, k.ú. Svoboda nad Úpou (Stará alej) s tím, že
tato stavba nebude zasahovat na pozemek města p.p.č. 692/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/930/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023 bez připomínek.

12

USNESENÍ č. RM/931/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Smlouvy o umístění, instalaci a provozu elektronických komunikací (umístění optického
kabelu na půdě radnice v čp. 474) se společností HD internet s.r.o. (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že nesouhlasí s navrhovanou 24měsíční výpovědní dobou a navrhuje pouze 12M a dále
požaduje úhradu za umístění optického kabelu ve výši 3.500 Kč ročně bez DPH.
USNESENÍ č. RM/932/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Položení izolace na půdě v DPS“
(viz příloha originálu zápisu).
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Položení
izolace na půdě v DPS“ včetně příloh.
Příloha č. 1 – Slepý rozpočet - výkaz výměr
Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Krycí list
(vše viz přílohy originálu zápisu).
c)

výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- HAS STAVBY s.r.o., IČ 287 86 556, se sídlem Sluneční stráň 226, 542 2, Svoboda
nad Úpou
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o IČ 642 55 352, se sídle :Zahradní 75,
541 0, Trutnov - Dolní Staré Město
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4 Michle

jmenuje
d)
členy hodnotící komise, která provede otevírání a vyhodnocení nabídek dne
25.7.2022 od 13,00 hodin, a to Mgr. Petra Týfu, Ing. Helmuta Ruseho a Tomáše
Hovarda.
USNESENÍ č. RM/933/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Oprava nátěr střechy včetně opravy
okapů na budově radnice“ (viz příloha originálu zápisu).
b)

znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Oprava
nátěr střechy včetně opravy okapů na budově radnice“ včetně příloh:
Příloha č. 1 – Slepý rozpočet - výkaz výměr
Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Krycí list
(vše viz přílohy originálu zápisu).
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c)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- Emanuel Kloz, IČ 42147611, se sídlem Lázeňská 315, 542 24 Svoboda nad Úpou
- KUKO s.r.o., IČ 288 03 469, se sídlem Horní Kostelec 142, 549 41 Červený
Kostelec
- Jaroslav Šrůtek, IČ 609 11 077, se sídlem Luční 225, 542 24 Svoboda nad Úpou

jmenuje
d)
členy hodnotící komise, která provede otevírání a vyhodnocení nabídek dne
25.7.2022 od 13,00 hodin, a to Mgr. Petra Týfu, Ing. Helmuta Ruseho a Tomáše
Hovarda.
USNESENÍ č. RM/934/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko coby vlastníka sousedního pozemku k žádosti o souhlas s vybudováním
brány a branky za bowlingem na pozemku žadatele p.p.č. 137/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/935/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Dodávka 2ks herních prvků na
dětské hřiště na Rýchorském sídlišti“ (viz příloha originálu zápisu).
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku s názvem „Dodávka 2ks
herních prvků na dětské hřiště na Rýchorském sídlišti“ včetně přílohy č. 1 - Závazný
návrh Kupní smlouvy (viz přílohy originálu zápisu).
c)
výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- TR ANTOŠ s.r.o., IČ: 481 52 587, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov
- NAVI - SPORT CZ, s.r.o., IČ: 056 87 489, se sídlem Oldřichovice 1025, 739 61
Třinec
- Bonita Group Service s.r.o., IČ: 277 38 795, se sídlem č.p. 74, Čedlosy 583, 664 24
Drásov
d)

že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 71. schůze Rady města Svobody
nad Úpou dne 25.7.2022 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.

USNESENÍ č. RM/936/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Oprava komunikací po městě“ (viz
příloha originálu zápisu).
b)

znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Oprava
komunikací po městě“ včetně příloh:
Příloha č. 1 – soupis a mapa lokalit
Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Krycí list.
(vše viz přílohy originálu zápisu).
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c)

d)

výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ: 648 24 781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02
Trutnov – Horní Staré Město
- Petr Šeba, IČ: 474 67 851, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem
- Silnice Cajk, s.r.o., IČ: 088 94 311, se sídlem Rašínova 886, 289 12 Sadská
že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 71. schůze Rady města Svobody
nad Úpou dne 25.7.2022 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.

USNESENÍ č. RM/937/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje rozmetadla posypových materiálů Trejon SP800, pořízeného na
konci r. 2012 Kč s tím, že znalecký posudek nebude vyžadován, minimální prodejní cena v
záměru bude uvedena ve výši 130.000 Kč včetně DPH a forma prodeje bude stejná jako u stroje
Reform.
USNESENÍ č. RM/938/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
přidělení bytu č. 23 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou panu
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou.
souhlasí
a)
se zavedením pečovatelské služby pro paní
, Svoboda nad Úpou.

, trvale bytem

USNESENÍ č. RM/939/70/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas s přičleněním honebních pozemků ve vlastnictví města p.p.č. 378/1, 380/6, oba v k.ú.
Maršov II a p.p.č. 712/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě žádosti Správy KRNAP.
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