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Zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 14.09.2020
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa (dále jen
také „předsedající“). V úvodu upozornil všechny přítomné, že ze zasedání bude pořízen zvukový
záznam pro potřeby zápisu. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby
informace o svolání zasedání včetně programu byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na
úřední desce Městského úřadu Svoboda nad Úpou včetně elektronické v souladu se zákonem o obcích
nejméně 7 dní předem a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nejméně 10 dní předem, a to od
2.9.2020 do 14.9.2020 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva a informací o konání zastupitelstva v zářijovém vydání novin Svoboda fórum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 13 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že dva členové zastupitelstva
jsou řádně omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Dále přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA
DVOŘÁKOVÁ, Mgr. JAN HAINIŠ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, JAN JANOUŠ, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JIŘÍ ŠPETLA,
Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK
Omluveni: Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, MILAN ZELINSKÝ

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Mgr. Pavla
Dvořáka a Ing. Jiřího Špetlu. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou
pořízením zápisu z tohoto zasedání.

2. Schválení programu jednání
Starosta vyzval přítomné, zda má někdo návrh na doplnění či změnu.
Poř.č. Název programu
1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva

5.

Návrhy OZV č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a č. 2/2020, o nočním klidu
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6.

Projednání návrhu na odprodej části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou pod
garáží

7.

Projednání návrhu na směnu pozemku kolem autobusové zastávky v Maršově II

8.

Žádost o koupi parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II

9.

Projednání návrhu na odprodej části parcely p.p.č. 6/2 a části p.p.č. 373/2, obě v k.ú.
Maršov II a zbývající část parcely včetně p.p.č. 6/9 připravit na výstavbu RD

10.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Směna části parcely p.p.č. 230/1 (v majetku města) za části parcel p.p.č. 229/1 a 226/1

12.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I

13.

Žádost o prodej parcel p.p.č. 41/2 a 35/4, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou

14.

Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů obecní policie

15.

Rozpočtové opatření č. 4/2020

16.

Diskuse

Starosta vyzval přítomné, zda má někdo návrh na doplnění či změnu. Nikdo z přítomných neměl
žádný návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.9.2020.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/139/14/2020 bylo přijato.

3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Petr Horáček a Ing. Helmut Ruse) z 13. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.6.2020, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Oba pánové podali zprávu o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 17.6.2020, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v červencovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15.6.2020 bez námitek
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/140/14/2020 bylo přijato.
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4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta v úvodu tohoto bodu informoval zastupitele o tom, že město má od 1.10.2020 nového
právníka, a to JUDr. Michala Havla z Trutnova, se kterým města uzavřelo Smlouvu o poskytování
právních služeb od 1.10.2020 na základě dobrých referencí z okolních obcí.
Dále se starosta zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu) a
okomentoval jejich aktuální stav.
Co se týká zprávy o činnosti Rady města za období od 16.6.2020 do 14.9.2020, starosta konstatoval,
že proběhlo pět schůzí rady a zápisy z nich jsou pravidelně zastupitelům zasílány, jsou zveřejněny na
webu města a usnesení z nich pak v novinách Svoboda fórum, takže činnost rady je všem známa
podrobně.
Starosta ukončil prezentaci své zprávy a požádal přítomné o dotazy a vyzval k připomínkám. Žádný
námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.6.2020 do 14.9.2020 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/141/14/2020 bylo přijato.

5. Návrhy OZV č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a č. 2/2020, o nočním klidu
Zastupitelstvu města byly předloženy návrhy obecně závazných vyhlášek (dále jen "OZV"), a to OZV
č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a OZV č. 2/2020, o nočním klidu (obě viz přílohy originálu
zápisu).
Společně s tím byl zastupitelstvu města předložen podkladový materiál - průvodka k tomuto bodu, ve
kterém je konstatováno, že dne 1.6.2020 na 31. schůzi Rady města byla projednávána v bodě 10
změna protihlukové vyhlášky na podnět odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR a tehdy byl Radě
města předložen právní rozbor odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR k Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2015, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku. Z rozboru vyplývá, že OZV
z roku 2015 není v některých aspektech v souladu s Ústavou a dalšími platnými normami a zákony citováno:
"1. Podle vyjádření odboru není OZV v souladu s obecným principem proporcionality, neboť
nereguluje určité chování zásadně vztažené vyhláškou na vymezená místa, případně doby, s
přihlédnutím k povaze chování a jeho způsobilosti významnou měrou narušit veřejný pořádek v obci.
Viz OZV, Čl. 2. Vymezení nočního klidu, ods.1, body a) a b). 2. Rozpor s § 35 odst. 2 zákona o
obcích – diskriminační ustanovení těch pořadatelů akcí, které se konají na jiných veřejných
prostranstvích než místních komunikacích – nikdy podle OZV nebudou moci spadat do kategorie
„povolené akce“.
3. Omezení hlučných činností – podle ÚS nemohou obce paušálně zakázat používání hlučných
zařízení, tzn. zakázat jejich používání po delší čas (např. celý den či dokonce více po sobě jdoucích
dní nebo celý víkend. Mohou však používání těchto zařízení přiměřeně omezit.
4. Cílem regulace je ochrana veřejného zdraví – hluk by musel být z dlouhodobé činnosti, produkující
zvýšenou hlukovou zátěž, škodlivou pro veřejné zdraví. Neměl by se týkat hluku jednorázového,
méně intenzivního, i když by narušil veřejný pořádek a soužití v obci.
5. Odbor kontroly nabídl městu právní podporu a na základě toho je připraveno nové znění vyhlášky.
V návrhu došlo k oddělení regulace hluku a nočního klidu do dvou samostatných vyhlášek (přílohy)."
Starosta sdělil, že v průběhu cca pěti let účinnosti této vyhlášky nebylo potřeba nikomu udělovat
žádné sankce za porušení této vyhlášky, ale občané města ji vnímají a většina z nich pravidla
dodržuje."
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O této OZV vědí i místní podnikatelé a firmy a město má možnost na jejím základě v určité míře
„vymáhat“ dodržování klidu o svátcích a v neděli (např. výroba palivového dřeva v areálu KRPA).
Nicméně MV ČR město po celou dobu neustále tlačí ke změně OZV z důvodů popsaných výše v
rozboru a samo připravilo návrh znění v souladu s platnou legislativou a judikáty. Místo jedné OZV
by se jednalo o dvě OZV (OZV o regulaci hlučných činností a OZV o nočním klidu). Pokud by město
i nadále nepřistoupilo na nápravu OZV, hrozilo by, že MV ČR podá podnět Ústavnímu soudu na
zrušení stávající OZV č. 2/2015. Město by se tedy mělo zabývat z výše uvedených důvodů vydáním
nových vyhlášek ve znění dle návrhu MV ČR s tím, že město doplní údaje o výjimkách z těchto OZV
(čarodějnice, Rudolfovy slavnosti,…), což by mělo být předmětem zastupitelstva, přičemž rada na
jednání dne 22.6.2020 připravila návrh vyhlášek včetně těchto výjimek.
Nová OZV č. 1/2020 regulující hlučné činnosti v souladu s přirozeným životem a právními normami
umožňuje nyní použití hlučných strojů i v neděli a státních svátcích od 9,00 do 12,00 hodin. Vyhláška
umožňuje starostovi udělovat výjimky občanům.
OZV č. 2/2020 týkající se nočního klidu vymezuje pouze výjimky pro zákonem stanový čas nočního
klidu od 22,00 do 6,00 hod., tj. akce pořádané městem, které musí být přesně definovány.
Starosta vyzval přítomné k diskusi:
Mgr. Oravec se dotázal, jak to bude třeba u svatby nebo podobných oslav. Tajemnice vysvětlila, že
na to se vztahuje zákon, který definuje noční klid nikoliv obecně závazná vyhláška. A protože noční
klid je definován zákonem o ochraně veřejného zdraví od 22,00 do 6,00 hodin, tak obecné výjimky
pro svatby či soukromé oslavy nelze v OZV vymezit (v OZV vždy musí být pro výjimky z nočního
klidu přesný název akce a datum konání, pokud datum není přesně určen, musí se na úředních deskách
v předstihu zveřejnit). V praxi by to znamenalo, že by svatebčané nebo oslavenci museli požádat
zastupitelstvo v dostatečném časovém předstihu o výjimku z OZV (museli by určit přesný termín
oslavy či svatby), žádost by muselo projednat zastupitelstvo, pokud by zastupitelstvo souhlasilo,
muselo by se zapracovat do změny OZV (ta se zasílá ke schválení Ministerstvu vnitra). Tento proces
by trval minimálně 4 - 5 měsíců s ohledem na to, že se zastupitelstvo zpravidla schází jednou za tři
měsíce podle zákona o obcích. Byla vedena krátká diskuse o dané záležitosti v tom smyslu, že
nejlepším řešením je se vždy domluvit se svým okolím a upozornit sousedy na případnou svatbu či
oslavu, případně je i pozvat. OZV je pouze podzákonným předpisem, zákon má vždy přednost, takže
v případě porušování nočního klidu mezi 22. a 6. hodinou se jedná o přestupek. Ale samozřejmě
k tomu, aby se z porušování zákona stal přestupek, musí dát někdo podnět, tzn. že volá policii, aby
zajistila dodržování nočního klidu.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta nevrhl postupně usnesení, o kterých bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o regulaci hlučných činností (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/142/14/2020 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o nočním klidu (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/142/14/2020 písm. b) bylo přijato.
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6. Projednání návrhu na odprodej části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou pod
garáží
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál týkající se parcely st.p.č. 142/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, výměra
176 m2. Na parcele se nachází stavba dosud nezapsaná do KN - garáž ve vlastnictví jiného vlastníka
(p.
, kdy část parcely je vlastníkovi garáže pronajata za účelem umístění garáže, nájemní
smlouva na dobu neurčitou, v minulosti žádal o odkup, ale zastupitelstvo nikdy neschválilo,
informace ze stavebního úřadu od Ing. Hůrky - 6.8.2003 vydala Ing. Holá kolaudační rozhodnutí na
dočasnou stavbu garáže pro dva osobní automobily, užívání stavby je časově omezeno po dobu trvání
nájemní smlouvy k pozemku st.p.č. 142/3. V Katastru nemovitostí je na parcele ze strany KÚ zapsán
nesoulad se skutečným stavem číslo řízení ZDŘ-308/2019 a rada navrhuje řešení - předat znovu
zastupitelstvu návrh na odprodej části parcely pouze pod garáží, teprve pokud by zastupitelstvo
odsouhlasilo odprodej, zadat zpracování GP a dokončit s cílem odstranit nesoulad v KN.
Starosta vysvětlil danou záležitost v rámci dataprojekce, konstatoval, že i v minulosti rada navrhla
tuto část prodat a na základě letošní revize pozemků současná rada dospěla ke stejnému názoru.
Vyzval přítomné k diskusi:
Ing. Špetla reagoval, že rada nikdy nenavrhla tuto část pozemku k odprodeji. Na to reagoval starosta,
že záměr prodeje části pozemku byl schválen radou dne 18.3.2010 dle evidenční karty majetku, tehdy
byl Ing. Špetla místostarostou. Rady v dalších volebních obdobích pak už část pozemku nechtěly
prodat, s tím, že by se daná lokalita mohla využít lépe než na garáže.
Byla vedena vzrušená debata, ve které tajemnice vysvětlila majetkoprávní vztahy a jaké jsou
možnosti řešení z hlediska nesouladu zapsaného v Katastru nemovitostí, podrobně popsáno
v podkladovém materiálu, ve zkratce prodat část pod garáží, neprodat část pod garáží, ale nechat
alespoň geodeticky oddělit stavební parcelu č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou na část pod garáží a
zbytek parcely, ze které se stane pozemková parcela. Z nové pozemkové parcely by byl nesoulad
odstraněn, a byl by veden pouze na části pod garáží. Pak už by bylo na městu, zda se ze stavby dočasné
stane stavba trvalá a mohla by se zapsat do KN.
Na to Ing. Špetla reagoval, že takto by mu to nevadilo.
Tajemnice dále doplnila, že v případě, kdy by město chtělo s danou lokalitou něco dělat, muselo by
vstoupit do jednání se všemi vlastníky garáží a odkoupit je včetně pozemků pod nimi stejně tak, jako
v případě garáže v Lázeňské ulici, kde nyní stojí nová požární zbrojnice. Upozornila, že se jedná o tři
garáže, které v dané lokalitě stojí už několik desítek let a za posledních deset let k žádnému
konkrétnímu posunu ve věci využití této lokality nedošlo. Odkup všech garáží a pozemků pod nimi
by město finančně určitě velmi zatížilo a je otázkou, zda by vlastníci vůbec garáže prodat chtěli.
Starosta reagoval, že garáže v dané části města skutečně stojí spousty let a jsou opravdu ve špatném
stavu. V případě prostřední garáže pana
se však nediví, protože by také neopravoval majetek,
který nelze zapsat do KN a pozemek pod ním mu nepatří. Je však přesvědčen, že kdyby se část parcely
pod garáží panu
prodala, tak by tomu bylo jinak.
Mgr. Hainiš reagoval, že myšlenka na geodetické rozdělení parcely se mu líbí nejvíc a poté oddělenou
část prodat panu
, pokud to takto jde napřímo. Na to reagovala tajemnice, že pokud je na
pozemku umístěna stavba jiného vlastníka, tak podle občanského zákoníku se musí prodej pozemku
pod stavbou nabídnout nejprve tomuto vlastníkovi, který má určitou lhůtu na to využít takovou
nabídku.
Pan Vlášek se dotázal, zda si město může sjednat předkupní právo, pokud by chtělo město zpětně
odkoupit část parcely. Na to odpověděla tajemnice, že v případné kupní smlouvě lze sjednat právo
zpětné koupě tak jak tomu je třeba v případě prodeje parcel pro výstavbu rodinných domů a je pak
v budoucnu na městě, zda toto právo využije či nikoliv. Ale nyní se jedná pouze o návrhu (záměru),
zda prodat či neprodat, takže konkrétní podmínky prodeje budou předmětem dalšího jednání
zastupitelstva.
Pan Hainiš se ještě dotázal, pokud by město prodalo část pod garáží, zda se ke zbývající části pozemku
dostane. Starosta prezentoval na pozemkovém snímku, že samozřejmě ano, je zde dostatečný přístup
z parčíku před poštou, v současnosti je to sice oplocené, ale vlastník domu čp. 513 má tuto část
parcely pouze pronajatou, takže město může v případě potřeby nájemní smlouvu kdykoliv vypovědět.
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V rámci diskuse bylo debatováno o strašném stavu domu čp. 513 (zelenina) včetně garáže na
st.p.č. 141. Starosta na to reagoval, že v současnosti se snaží zeť vlastníka domu čp. 513 trochu tento
stav napravovat, a tak věří, že do budoucna by se vzhled obou budov mohl zlepšit.
Dále byla vedena diskuse s Ing. Hůrkou jaké možnosti má vlastník garáže, aby mohl odstranit
nesoulad z části parcely. Ing. Hůrka konstatoval, že ze stavby dočasné by se mohla stát stavba trvalá
pouze na základě rekolaudace. K rekolaudaci musí mít však platný majetkoprávní titul, k pozemku,
tj. buď bude vlastníkem nebo musí mít nájemní smlouvu, ve které od vlastníka pozemku dostane
souhlas k rekolaudaci. Ing. Špetla se dotázal, jak je to teda u vlastníků malé vodní elektrárny
v Černohorské ulici. Tajemnice odpověděla, že úplně stejně, ale tam je nájemní smlouva uzavřena na
dobu určitou a KN vzal tento fakt na vědomí a nesoulad tam nezapsal, protože je nájemní vztah
ohraničen termínem. V případě garáže pana
je nájemní smlouva na dobu neurčitou, a proto se
to katastru nelíbí.
Další námět do diskuse nebyl podán, takže starosta vyzval zastupitele k návrhům usnesení:
Pan Janouš navrhl, že by to zkusil prodat, tj. oddělit část pod garáží a prodat (znění prvního návrhu
usnesení - viz různé možné varianty usnesení s možností úpravy v podkladovém materiálu v příloze
zápisu).
Ing. Špetla navrhl geodetické oddělení parcely st.p.č. 142/3 (znění třetího návrhu usnesení - viz různé
možné varianty usnesení s možností úpravy v podkladovém materiálu v příloze zápisu).
Před zahájením hlasování tajemnice ještě doplnila, že návrh Ing. Špetly na geodetické rozdělení
parcely by zastupitelstvo mělo schválit bez vazby na prodej či neprodej části parcely, protože se jedná
o nápravu nesouladu z KN. To, jestli pak zastupitelstvo schválí v dalším hlasování prodej části
parcely, toto usnesení neovlivní, resp. pokud zastupitelstvo prodej schválí, tak stejně bude muset být
geodetické oddělení části parcely provedeno.
Nejprve bylo hlasováno o návrhu usnesení Ing. Špetly:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
geodetické rozdělení parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr o výměře 176 m2, a to na
část o výměře cca 48 m2 pod stavbou garáže dosud nezapsané do KN - garáž ve
vlastnictví jiného vlastníka a na zbývající část o výměře cca 128 m2, a to za účelem
odstranění zapsaného nesouladu v KN, který je zapsán pod řízením ZDŘ-308/2019.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
USNESENÍ č. ZM/143/14/2020 písm. a) bylo přijato.

zdržel se – 0

Dále bylo hlasováno o návrhu pana Janouše:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
zveřejnění záměru prodeje části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, o výměře cca 48
m2 jedinému vlastníkovi (vlastníkovi garáže), a to pod stavbou garáže dosud
nezapsané do KN - garáž ve vlastnictví jiného vlastníka, kdy část parcely je
vlastníkovi garáže pronajata za účelem umístění garáže formou nájemní smlouvy na
dobu neurčitou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 2
Ing. Špetla, Bc. Vlášek
USNESENÍ č. ZM/143/14/2020 písm. b) bylo přijato.
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7. Projednání návrhu na směnu pozemku kolem autobusové zastávky v Maršově II
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál s návrhem na směnu pozemků, kterou se
zabývala Rada města na 32. schůzi dne 22.6.2020 v rámci bodu 8. Návrh na směnu vyplynul z
provedené revize katastrů v rámci celého města ze strany Katastrálního úřadu. Návrh na dořešení
pozemků ve vlastnictví města, konkrétně parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití neplodná půda - změna využití na jinou plochu, návrh rady - řešit s vlastníkem
vedlejšího pozemku p.p.č. 388/2 umístění autobusové zastávky a chodníku na tomto pozemku.
Starosta vstoupil do jednání s vlastníkem p.p.č. 388/2 a byly připraveny návrhy na směnu pozemků,
které projednala rada a rozhodla zařadit bod do jednání zastupitelstva k odsouhlasení a poté nechat
zpracovat GP atd.
Pozemek p.p.č. 388/2 vlastní paní
a město má dlouhodobě na jejím pozemku
umístěnou autobusovou zastávku a chodník. Dne 3.6.2020 jednal starosta se zástupcem rodiny
Bajburinových ve věci řešení této situace. Z různých navržených řešení se dospělo ke schůdné
variantě – směna části pozemku p.p.č.388/2 v k.ú. Maršov II (cca 420 m2 – ostatní plocha) za část
pozemku p.p.č.154/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (cca 320 m2 ). Směnou by město scelilo svůj pozemek
p.p.č.388/1 se získanou částí p.p.č.388/2 a odstranilo by dlouhodobě nepřijatelný problém se
zastávkou a chodníkem města na cizím pozemku. Bajburinovi požadují část pozemku města, na
kterém je částečně zahrada MŠ, která však není využívána a hraničí navíc s potokem. Cena za
vybudování nové autobusové zastávky a chodníku zřejmě převyšuje případný rozdíl v ceně
předmětných pozemků.
Starosta přivítal rodinu Bajburinových na jednání, se kterými projednal možnosti řešení. Vše
prezentoval v rámci dataprojekce a následně vyzval přítomné k diskusi:
Ing. Špetla reagoval, že dnes kontaktoval starostu a upozornil ho na projekt z roku 2016, kdy škola
připravovala projekt revitalizace školní zahrady dle návrhu od Ing. Löffelmannové. Tehdy projekt
počítal i s částí této zahrady. Hostem jednání byl ředitel školy Ing. Krtička, který potvrdil, že projekt
byl v loňském roce obnoven a školka se zahradou počítá. Na základě toho Ing. Špetla navrhl část
školní zahrady ke směně nevyužít.
Starosta reagoval, že o tomto projektu nevěděl a že tyto nové okolnosti naprosto mění situaci. Uvedl,
že linie oddělení části zahrady může vést jinudy.
Ing. Špetla reagoval na text v podkladech, kde je uvedeno, že v případě že by směna neproběhla, je
třeba vybudovat nový chodník a novou zastávku, což bude finančně náročné. Zeptal se jaký chodník
by se měl vybudovat a kde, když stačí autobusovou zastávku přesunout o tři metry blíž. Na tuto
připomínku Ing. Špetly byla vedena nepřehledná diskuse o možnosti posunutí zastávky. Podle
dataprojekce bylo zjištěno, že vybudovaný chodník na části pozemku (byl vybudován v době, kdy se
v 70. letech stavěla nová silnice na Pec) nikam nevede. Pan Bajburin doplnil, že asi tři metry chodníku
si tam vybudovali sami. Dále Ing. Špetla konstatoval, že podle jeho názoru by bylo jednodušší a
levnější posunout autobusovou zastávku na bezprostředně sousedící pozemek města p.p.č. 388./1
v k.ú. Maršov II.
Mgr. Hainiš reagoval, zda přemístění zastávky bude možné, protože je tam zúžení vozovky. Ale
zastávka je umístěna v zelené ploše, takže její přemístění by snad bylo možné.
Pan Vlášek navrhl geodeticky oddělit část parcely p.p.č.388/2 pod autobusovou zastávkou a pod
chodníkem a tu směnit za část sousední p.p.č. 388/1, vše v k.ú. Maršov II. Na to pan Bajburin
reagoval, že tato část parcely je pro jeho rodinu nezajímavá a doplnil, že na části zahrady u školky
viděl děti pouze a jen, když tam děti zakoply balón, jinak tuto část zahrady nikdy školka nevyužívala.
Na to reagoval Ing. Krtička, že sice v horizontu 1 - 2 let část zahrady nebude využívána, ale projekt
s ní počítá a on by rád tento projekt v budoucnu realizoval.
Byla vedena kratší diskuse o dalších možnostech nabídky pozemků pro směnu, případně o nájemní
smlouvě, ale zatím bez výsledku. Nicméně bylo konstatováno, že město musí daný nesoulad s rodinou
Bajburinových dořešit, protože tak jako to chce město i po ostatních, tak musí být příkladem i samo.
Na základě výše uvedeného tedy starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
záměr směny části pozemku p.p.č.388/2 v k.ú.Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví
Věry Bajburinové o výměře cca 420 m2 za část pozemku p.p.č. 154/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada, o výměře cca 320 m2 ve vlastnictví města a pověřuje starostu města, aby s
vlastníkem pozemku jednal o jiném způsobu řešení této situace.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/144/14/2020 bylo přijato.
8. Žádost o koupi parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byla předložena žádost syna vlastníka domu čp. 42 o prodej parcely p.p.č. 8 v
k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 600 m2. Vlastník domu čp. 42 má
pozemek pronajatý od roku 2003, částečně jej využívá jako oplocenou zahradu u domu čp. 42 a
částečně se jedná o přilehlé veřejné prostranství. V rámci revize pozemků na území Maršova II je
tento pozemek navrhován Katastrálním úřadem v Trutnově k dořešení, protože druhově se jedná
částečně o zahradu a částečně o trvalý travní porost. Rada se žádostí zabývala a shodla se na tom, že
navrhne žadateli prodej pouze části parcely (podél plotu kolmo na příjezdovou komunikaci k čp. 42
- vyznačeno v pozemkovém snímku v příloze) s tím, že po žadateli bude město požadovat úhradu
zálohy ve výši 10.000 Kč na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku. Záloha byla
žadatelem uhrazena dne 26.6.2020, návrh geodetického rozdělení město obdrželo 29.7.2020, ale
dosud není zpracován GP pro účely zpracování znaleckého posudku, urgováno dodání.
Starosta prezentoval danou záležitost v rámci dataprojekce a vyzval přítomné k diskusi:
Ing. Špetla se dotázal, jak je to v ÚP vedeno. Bylo konstatováno, že jako zeleň a dále tam vede vysoké
napětí, takže tam nelze nic postavit. Návrh oddělení se dotýká pouze části parcely p.p.č. 8, kterou
mají v současnosti oplocenou a dlouhodobě řádně pronajatou plus nájezd ke garáži. Nejedná se o část
zahrady, která zasahuje do pozemku na p.p.č.370/1, kde vede místní komunikace, tam si budou muset
plot posunout.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost,
o výměře 385 m2 dle návrhu geodetického zaměření (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/145/14/2020 bylo přijato.
9. Projednání návrhu na odprodej části parcely p.p.č. 6/2 a části p.p.č. 373/2, obě v k.ú.
Maršov II a zbývající část parcely včetně p.p.č. 6/9 připravit na výstavbu RD
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál týkající se parcely p.p.č. 6/2 v k.ú. Maršov
II, druh pozemku zahrada, výměra 1297 m2 - dle revize KÚ se na pozemku nachází stavba dosud
nezapsaná do KN, prověřena nájemní smlouva - pronajato za účelem sekání trávy, na pronajatém
pozemku se nachází stavba zděné garáže, přístřešek na dřevo, přístřešek na seno, fóliovník, oplocení,
výběh pro slepice, skládka materiálu. Dle informace ze stavebního úřadu od Ing. Hůrky - zděná stavba
má stáří cca 40 let, nikdy nebyla povolena. Starosta vše vysvětlil v rámci dataprojekce. Rada města
navrhuje zastupitelstvu dle pozemkového snímku oddělení části parcely se zděnou kůlnou a přilehlým
dvorem a ten nabídnout vlastníkovi čp. 45 k odprodeji, zbývající část parcely společně s přilehlou
parcelou p.p.č. 6/9 zařadit mezi parcely určené pro výstavbu rodinného domu (rodinných domů). S
vlastníky domu čp. 45 bylo o výše uvedeném návrhu jednáno a souhlasí s ním, takže si v rámci rodiny
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podali i žádost (paní
je dcerou pana
. Dle územního plánu je v budoucnu
výstavba možná s přístupem z příjezdové cesty na p.p.č. 370/1 v k.ú. Maršov II. Dále v rámci revize
KN byl pan
vyzván, aby dořešil nesoulad, a to v podobě umístění části verandy na
pozemku města p.p.č. 373/2 v k.ú. Maršov II včetně geodetického zaměření obvodových zdí domu.
Jedná se o 2 m2. Bylo krátce diskutováno, zda si nechce spojit se sousední p.p.č. 15/11, kterou je pan
vlastníkem, ale to zatím nechtějí. Dále bylo krátce diskutováno o návrhu případné budoucí
kupní ceny za tyto 2 m2, kdy se zastupitelstvo shodlo, že využije cenu 400 Kč / 1 m2, tak jako
v případě prodeje parcel pro výstavbu rodinných domů a nebude objednáván znalecký posudek
s ohledem na požadovanou plochu.
Starosta vyzval přítomné k další diskusi, ale žádný námět již podán nebyl, a proto navrhl usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh rady na zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II,
druh pozemku zahrada, o výměře cca 240 m2 (dle zákresu v příloze originálu zápisu)
jedinému vlastníkovi nebo jeho příbuznému v řadě přímé (vlastníkovi stavby nebo
jeho příbuznému v řadě přímé zděné garáže dosud nezapsané do KN a dalších
drobných staveb na přilehlém dvoře u domu čp. 45), kdy parcela p.p.č. 6/2 je
vlastníkovi garáže pronajata dobu neurčitou již od roku 2004. Po žadateli bude
požadována předem úhrada zálohy ve výši 10.000 Kč na zpracování geodetického
zaměření a znaleckého posudku.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/146/14/2020 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rady připravit soubor parcel pro výstavbu rodinného domu (rodinných domů),
a to zbývající části p.p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku zahrada (po dokončení
procesu prodeje dle bodu a) tohoto usnesení), o výměře cca 1050 m2, parcely p.p.č.
6/9, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 492 m2
a parcely p.p.č. 6/5, druh pozemku zahrada o výměře 185 m2, vše v k.ú. Maršov II.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/146/14/2020 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 373/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 2 m2 (dle návrhu
geodetického zaměření v příloze originálu zápisu) jedinému vlastníkovi (vlastníkovi
domu čp. 45), a to na základě skutečného zaměření obvodových zdí domu čp. 45 v
rámci revize pozemků ze strany Katastrálního úřadu v Trutnově a výzvy k vyřešení
nesouladu. Po žadateli nebude požadována předem úhrada zálohy na zpracování
geodetického zaměření, protože geodetické zaměření si objednal žadatel na vlastní
náklady, takže dopracovaný geometrický plán doloží městu, které poté zajistí
zpracování návrhu kupní smlouvy a její projednání v zastupitelstvu. Ve věci ocenění
části parcely bylo rozhodnuto, že nebude objednáván znalecký posudek s ohledem na
výměru pouhých 2 m2 a zastupitelstvo v rámci určení kupní ceny stanovuje
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předběžnou kupní cenu za 1 m2 ve výši 400 Kč, která koresponduje s obvyklými
prodejními cenami v případě prodeje parcel pro účely výstavby rodinných domů.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/146/14/2020 písm. c) bylo přijato.

10. Žádost o prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
od vlastníka sousedního domu čp. 530. V rámci podkladových materiálů byla zastupitelstvu
předložena karta pozemku s historií a dále výtah z projektové dokumentace z akce "Dostavba
kanalizace ve Svobodě nad Úpou" z roku 2018, kdy na tomto pozemku je umístěna veřejná část
kanalizace a po jednání s Ing. Petříkem z VAK Trutnov bylo zjištěno, že v dané lokalitě ještě nejsou
připojeny 3 objekty, a právě na tomto pozemku je umístěno zařízení pro budoucí připojení objektů.
Z tohoto důvodu nedoporučil, aby se město tohoto pozemku zbavilo i do budoucna právě s ohledem
na umístění veřejné části kanalizace. Pozemek byl žadateli pronajat, protože jej vlastník domu
čp. 530 stejně využívá a k domu tento pozemek patří.
Starosta vše vysvětlil v rámci dataprojekce a vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a
proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože na tomto pozemku je umístěna veřejná
část kanalizace a po jednání s Ing. Petříkem z VAK Trutnov bylo zjištěno, že v dané lokalitě ještě
nejsou připojeny 3 objekty, a právě na tomto pozemku je umístěno zařízení pro budoucí připojení
objektů. Z tohoto důvodu nedoporučil, aby se město tohoto pozemku zbavilo i do budoucna právě s
ohledem na umístění veřejné části kanalizace.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/147/14/2020 bylo přijato.
11. Směna části parcely p.p.č. 230/1 (v majetku města) za části parcel p.p.č. 229/1 a 226/1
Zastupitelstvu města byl předložen návrh směnné smlouvy s panem
(viz příloha
originálu zápisu), kterou vypracoval Mgr. Huspek a jejímž předmětem je směna části parcely ve
vlastnictví města p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle GP č. 905-288/2020 ze dne 19.6.2020 –
dále jen „GP“, se jedná o nově vymezenou parcelu p.p.č. 230/2 o výměře 68 m 2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku trvalý travní porost – dále jen „TTP“) za části parcel ve vlastnictví pana
, a to části p.p.č. 226/1, druh pozemku TTP o výměře 30 m2 (v GP označena jako díl „a“) a
části p.p.č. 229/1, druh pozemku TTP o výměře 70 m2 (v GP označena jako díl „b“).
Dále byl zastupitelstvu předložen návrh s ohledem na skutečnost, že druhy směňovaných pozemků
jsou stejné, a tudíž i ceny, aby se neobjednával znalecký posudek na ocenění částí parcel a bylo ve
směnné smlouvě konstatováno, že po provedení směny budou smluvní strany zcela vyrovnány a
nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové nároky. Náklady spojené se
směnnou smlouvou (vypracování GP a správní poplatek za návrh na vklad směnné smlouvy) uhradí
, s návrhem takto souhlasí a hrana
pan
. Město získá směnou více m2 než pan
sousední parcely se díky tomu krásně narovná.
Starosta vysvětlil vše v rámci dataprojekce a vyzval přítomné k diskusi.
Ing. Špetla krátce vysvětlil historii kolem této záležitosti.
Pan Hainiš se dotázal, kde to je. Obdržel odpověď, že se jedná o lokalitu nad bývalou zvláštní školou,
kde v současné době stojí jediný dům čp. 342 ve vlastnictví pana
.
Žádný další dotaz či podnět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
směnnou smlouvu s panem
(viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je
směna části parcely ve vlastnictví města p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle GP č. 905288/2020 ze dne 19.6.2020 – dále jen „GP“, se jedná o nově vymezenou parcelu p.p.č. 230/2 o výměře
68 m 2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost – dále jen „TTP“) za části parcel
ve vlastnictví pana
, a to části p.p.č. 226/1, druh pozemku TTP o výměře 30 m2 (v GP
označena jako díl „a“) a části p.p.č. 229/1, druh pozemku TTP o výměře 70 m2 (v GP označena jako
díl „b“), přičemž zastupitelstvo stanovuje, že ceny směňovaných pozemků jsou stejné a po provedení
směny budou tedy smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto
smlouvou žádné majetkové nároky. Náklady spojené se směnnou smlouvou (vypracování GP a
správní poplatek za návrh na vklad směnné smlouvy) uhradí pan
.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/148/14/2020 bylo přijato.
12. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o koupi parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře
1126 m2, druh pozemku zahrada. Rada města nedoporučila parcelu prodat s odůvodněním, že parcela
je v současné době parcela pronajata za nájemné ve výši 6.200 Kč ročně, které bylo vysoutěženo v
roce 2017 (o pronájem parcely mělo tehdy zájem více žadatelů) a dále s konstatováním, že v současné
době město tento pozemek nepotřebuje prodat, výše nájemného není zanedbatelná, a proto bude ctít
předchozí rozhodnutí orgánů města.
Starosta prezentoval danou lokalitu v rámci dataprojekce a vyzval přítomné k diskusi:
Ing. Špetla se dotázal, zda je to určené k zástavbě, tajemnice odpověděla, že je to vedeno jako území
pro zemědělskou činnost, zahrady, louky.
Pan Janouš reagoval, že by jim to prodal, když o to mělo zájem víc lidí v případě nájmu, tak i
v případě prodeje to tak může být prodáno, kdo dá víc.
Paní Dvořáková konstatovala, že kolem jsou stejně zahrady, které vlastní jiní vlastníci než město.
Pan Hainiš se dotázal, zda je k pozemku přístup ze strany města. Starosta odpověděl, že město
k pozemku samostatný přístup nemá. Tajemnice doplnila, že v dané lokalitě vlastně přístup
k zahrádkám nemá nikdo, protože jediný přístupový pozemek je p.p.č. 29 ve vlastní Státního
pozemkového úřadu.
Pan Hainiš navrhl, když je ten pozemek tak velký, zda ho nerozdělit na vícero zahrádek a zjistit zájem.
Ing. Špetla se dotázal, co v dané lokalitě je vlastně města. Bylo prezentováno na pozemkovém snímku
v příloze podkladového materiálu.
Ing. Špetla navrhl, že by v tuto chvíli neprodával, ceny pozemků určitě nepůjdou směrem dolů a
nájemné není úplně zanedbatelné a město to nepotřebuje prodat.
Jiný návrh nebyl podán, a proto starosta formuloval návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2, druh pozemku zahrada s odůvodněním,
že parcela je v současné době parcela pronajata za nájemné ve výši 6.200 Kč ročně, které bylo
vysoutěženo v roce 2017 (o pronájem parcely mělo tehdy zájem více žadatelů) a zastupitelstvo
konstatuje, že v současné době město tento pozemek nepotřebuje prodat, výše nájemného není
zanedbatelná, a proto bude ctít předchozí rozhodnutí orgánů města.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 4
Mgr. Dvořák, Dvořáková Z.
Mgr. Hainiš, Janouš J.

USNESENÍ č. ZM/149/14/2020 bylo přijato.
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13. Žádost o prodej parcel p.p.č. 41/2 a 35/4, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
V úvodu tohoto bodu se zastupitel města pan Jan Janouš vyloučil z projednávání i z hlasování s
ohledem na skutečnost, že je sám žadatelem.
Zastupitelstvu města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 525 v Kostelní ulici o odkoupení
parcely p.p.č. 41/2 a parcely nebo její části p.p.č. 35/4, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou. Parcelu p.p.č.
41/2 má žadatel v nájmu. Rada se žádostí zabývala dne 10.8.2020 v rámci 34. schůze a konstatovala,
že obě parcely jsou v centru města blízko náměstí, parcela p.p.č. 41/2 je blízko školní jídelny a parcela
p.p.č. 35/4 je zase blízko bývalých školních dílen. Obě mají pro město značný význam, nejen proto
že jsou v centru města, ale také proto, že sousedí se školními budovami. Je tedy možné, že je v
budoucnu město využije pro případné potřeby provozu školy či školní jídelny. Rovněž je uvažováno
o využití školních dílen pro zázemí pro technickou četu, takže svůj potenciál pro město má i sousední
parcela p.p.č. 35/4. Nicméně se rada shodla na tom, že část parcely p.p.č. 35/4 před samotným domem
čp. 525 patří k domu, a proto v tomto duchu přijala usnesení o zveřejnění záměru prodeje pouze části
parcely p.p.č. 35/4 o výměře cca 28 m2 a prodej parcely p.p.č. 41/2 a celé parcely p.p.č. 35/4, obě v
k.ú. Svoboda nad Úpou nedoporučuje zastupitelstvu prodat.
Starosta prezentoval vše v rámci dataprojekce a zopakoval, že by se město nemělo zbavovat pozemků
v centru města a mělo by se zabývat v budoucnu studií revitalizace náměstí. Každopádně doporučil
prodat část pozemku před samotným domem čp. 525. Vyzval přítomné k diskusi.
V rámci členů zastupitelstva neměl nikdo k návrhu rady připomínky.
Pan Janouš se dotázal, zda by si tam mohli vysadit živý plot. Ing. Špetla reagoval, že si může dát
žádost na vybudování plotu, který má třeba základy. Musí si ale uvědomit, že po skončení nájmu
musí uvést pozemek do původního stavu. Co se týká živého plotu, tak se jedná o veřejnou zeleň, která
se stává vždy součástí pozemku (pozn. tajemnice: takto to bylo deklarováno městským právníkem
např. v případě nájemní smlouvy na Sluneční stráni s vlastníkem domu čp. 318).
Žádný návrh do diskuse již nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 41/2 a celé parcely p.p.č. 35/4, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou s
odůvodněním, že obě parcely jsou v centru města blízko náměstí, parcela p.p.č. 41/2
je blízko školní jídelny a parcela p.p.č. 35/4 je zase blízko bývalých školních dílen.
Obě mají pro město značný význam, nejen proto že jsou v centru města, ale také
proto, že sousedí se školními budovami. Je tedy možné, že je v budoucnu město
využije pro případné potřeby provozu školy či školní jídelny. Rovněž je uvažováno
o využití školních dílen pro zázemí pro technickou četu, takže svůj potenciál pro
město má i sousední parcela p.p.č. 35/4.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/150/14/2020 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
rozhodnutí rady na zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha, o výměře
cca 28 m2 dle zákresu v příloze originálu zápisu před domem čp. 525 s tím, že město
zajistí zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku ocenění části parcely,
protože žadatel již uhradil požadovanou zálohu ve výši 10.000 Kč.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/150/14/2020 písm. b) bylo přijato.
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14. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů obecní policie
Zastupitelstvu města byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města Trutnova předložen k projednání
návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci návrhu změny výše
úhrady za výkon činnosti MP Trutnov na území města (viz příloha originálu zápisu). Předmětem
dodatku jsou cenové úpravy za činnost městské policie na území města (cenová úprava za 1 hodinu
činnosti jednoho strážníka Městské policie Trutnov z 296,-Kč na 311,-Kč a částky za každý kilometr
jízdy vozidly městské police do Svobody nad Úpou z 9,-Kč na 9,50 Kč). V porovnání se skutečným
čerpáním úhrady v r. 2019 se jedná o celkové roční navýšení úhrady o 4.908,- Kč.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný podnět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno::
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem je cenová úprava
za 1 hodinu činnosti jednoho strážníka Městské policie Trutnov z 296,-Kč na 311,-Kč a částky za
každý kilometr jízdy vozidly městské policie do Svobody nad Úpou z 9,-Kč na 9,50 Kč s účinností
od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s
uzavřením tohoto dodatku.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/151/14/2020 bylo přijato.

15. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Průběžná stručná finanční analýza hospodaření města k 8.9.2020 – 1 list
2) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 8.9.2020 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 9/2020 ke dni 8.9.2020 – 18 listů
3) Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 + rozpis rozpočtového opatření – 5 listů
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která konstatovala, že kontrola plnění rozpočtu byla provedena
k 8.9.2020 tak jako vždy a je podrobně popsána v podkladových materiálech, proto vyzvala
zastupitele, zda mají nějaké dotazy.
Nikdo z přítomných nevnesl dotaz.
Dále co se týká návrhu rozpočtového opatření č. 4/2020, tak jednotlivé položky jsou podrobně
popsány v rozpisu, který je přílohou rozpočtového opatření a obsahuje následující položky:
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P ŘÍJ MY
Rozp. skladba
ODPA
POL
1342

č.
1

Text

Částka

Místní poplatek z pobytu - plnění rozpočtu dle skutečnosti s odhadem do konce roku

200 000
200 000
2 000
5 000
100 000
20 595

Celkem třída 1 : Daňové příjmy
3631
3632
6171
3113

2111
2111
2141
2229

1039

2324

2212

2324

6171

2324

Příjmy z reklam na sloupech VO

2

Příjmy z pronájmu hrobových místa navýšení dle skutečnosti
Příjmy z úroků na bankovních účtech navýšení dle skutečnosti

3
4

Příjem ze ZŠ - vratka nevyčerpané dotace na obědy do škol - vazba na výdaj 6402/5909
Dotace - kompenzace ztrát obcí na území národního parku - převod na správnou položku
rozpočtové skladby (změna od roku 2020 - z RS: 4116)
Přijaté pojistné plnění za opravu obrubníku v T yršově ulici
Přijatá pojistné plnění za opravy v DPS, prasklý vodovod, oprava schodiště a soklu, vazba na
výdaj 4351/5171

22 515
10 210
169 000

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
4111

5

4111
4116
4116

6

4116
4116
4122
4122

7

329 320

Jednorázový nenávratný příspěvek obcím - kompenzační bonus v souvislosti s krizovými
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SRAS Cov-2, 1.250 Kč / 1 obyvatele

2 601 250

Účelová dotace na podzimní volby 2020 - vazba na výdaje 6115/5XXX
Dotace - kompenzace ztrát obcí na území národního parku - převod na správnou položku
rozpočtové skladby (změna od roku 2020 - RS: 1039/2324)
Veřejně prospěšné práce - navýšení dotace
DPS - dotace z MPSV na mimořádné odměny pro pečovatelky s ohledem na riziko nákazy při
přímém výkonu práce v době šíření nákazy COVID_19, vazba na výdaje 4351/5336
ZŠ - neinvestiční dotace na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu přeškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání v oblasti priorutní osy 3, vazba na výdaje 3113/5336
Finanční dar od Královéhradeckého kraje za umístění v soutěži Čistá obec
ZŠ finanční dar pro školu - obědy do škol, vazba na výdaj - transfer do školy 3113/5336

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 4/2020

113 000
22 515
80 000
140 912
817 311
40 000
42 840
3 812 798

4 342 118

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
1039

5169

Text

Částka

č.
8

Ostatní záležitosti lesního hospodářství - vazba na dotaci na kompenzace ztrát obcí na území
národního parku, převod na správnou položku rozpočtové skladby (z RS: 3745/5169)

22 515

Skupina 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
3113

5336
9

3113

22 515

ZŠ - neinvestiční dotace na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu přeškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání v oblasti priorutní osy 3, vazba na příjmy pol. 4116

817 311

ZŠ finanční dar pro školu - obědy do škol, vazba na příjem daru pol. 4122

5336

3326

6119

10

3349

5169

11

3419

6123

12

3612

5153

42 840

Zpracování PD na druhou část bývalého kina - orientační odhad dle základní rozpočtu, je
vypsáno VŘ, otevírání obálek 9.9.2020
Vydávání novin Svoboda forum - navýšení položky (letní měsíce byly vydány samostatně
nikoliv jako dvojčíslo)
Nákup sekacího traktoru na městský stadion, úspora

1 658 000
20 000
-

35 000

Sociální bydlení - zálohy na plyn, odhad

30 000

Sociální bydlení zálohy na el. energii, odhad

20 000

Veřejně prospěšné práce - mzdové náklady, vazba na příjem dotace na pol. 4116

80 000
20 000
8 000

13
3612

5154

3745

5011
5031
5032

14

5169

15

3745

Veřejně prospěšné práce - sociální pojistné zaměstnavatel
Veřejně prospěšné práce - zdravotní pojistné zaměstnavatel
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - vazba na dotaci na kompenzace ztrát obcí na území
národního parku, převod na správnou položku rozpočtové skladby (RS: 1039/5169)

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo

2 638 636

16

Opravy v DPS v rámci pojistných událostí - prasklý vodovod, oprava schodiště a soklu, vazba
na příjem 6171/2324

169 000

5336

17

DPS - převod dotace z MPSV na mimořádné odměny pro pečovatelky s ohledem na riziko
nákazy při přímém výkonu práce v době šíření nákazy COVID_19, vazba na příjmy pol. 4116

140 912

6351

18

DPS - nákup vozidel pro pečovatelskou službu, rozpočtováno 2.409.000, vysoutěženo za
2.097.860 Kč, úspora

311 000

4351

5171

4351
4351

Skupina 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti
5213

22 515

5139

19

-

Krizová opatření - nákup ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků v případě potřeby
a zhoršení epidemiologické situace do konce roku

Skupina 5 : Bezpečnost státu a právní ochrana

1 088
50 460
50 460

14

6171

5169

6171
6171
3419
3639
6112
6112
6115
6115
6171
6171
6402

5499
5011
5011
5011
5023
5026
5021
5139
5137
5168
5909

-

20

Sociální fond - převody mezi položkami rozpočtu sociálního fondu včetně navýšení, protože v
rámci základního rozpočtu bylo zapomenuto na letošní životní jubilea (3x 50 let a 1x odchod do důchodu), ale v rámci položek došlo k úsporám, takže celkové navýšení je pouze o částku
10.000 Kč

+/-

Odchodné - převod na správnou položku rozpočtové skladby

21
+/-

22

6 000
9 000
15 000
5 000
5 000
241 000
241 000
85 000
28 000
100 000
100 000
20 595
143 595

-

Podzimní volby - odměny členům komisí, vazba na příjem dotace pol. 4111
Podzimní volby - materiálové výdaje, vazba na příjem dotace pol. 4111
Místní správa - DDHM, převod mezi ppoložkami
Místní správa - IT služby převod mezi položkami

-

Vratka nevyčerpané dotace KÚ KHK za obědy do škol - vazba na příjem 3113/2229

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č . 4/2020

2 854 118

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 4/2020
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 4/2020
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 4/2020

4 342 118
2 854 118
1 488 000

FINANCOVÁNÍ
8115
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Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 4/2020

-

-

1 488 000

1 488 000

Tajemnice se dotázala, zda má někdo nějaké dotazy, nebo potřebuje nějakou položku podrobně
vysvětlit. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Tajemnice konstatovala, že propad daňových výnosů, na který reagovalo minulé jednání
zastupitelstva snížením rozpočtovaných položek v daňových příjmech, je bohužel skutečností a nedá
se očekávat, že by se tento výnos ke konci roku zlepšil. Pokles daňových příjmů oproti předpokladu
z prosince 2019 je značný (na úrovni cca 50% k 8.9.2020). Nicméně plán rozpočtového plnění
snížených daňových výnosů ze státního rozpočtu dle června 2020 je plněn k 8.9.2020 ze 70%, takže
alespoň nedochází k dalšímu poklesu.
Dále tajemnice informovala zastupitele o tom, že kompenzační bonus (jednorázová neúčelová dotace
ve výši 1.250 Kč na 1 obyvatele) již dorazila na účet města v srpnu a je předmětem rozpočtového
opatření. Dotace na rekonstrukci sociálního zařízení ve škole ve výši necelých 3 mil. Kč je nyní ve
fázi zpracování (žádost o změnu rozhodnutí v souvislsoti s méněpracemi) a žádost o platbu byla již
na MF ČR zaslána a dle dostupných informací by dotace mohla přijít během podzimních měsíců.
V rámci cash flow na roky 2021 - 2024 lze pracovat aktuálně s částkou cca 48 mil. Kč na financování
investičních potřeb města z vlastních prostředků.
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz ani připomínku, a proto požádala starostu, aby přednesl návrh
usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 8.9.2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 9/2020 ze dne
8.9.2020 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 8.9.2020
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/152/14/2020 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
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zdržel se – 0

schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 4/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.4/2020 činí objem celkových příjmů 4.342.118,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 44.475.236,-Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 4/2020 činí 2.854.118,-Kč (celkové výdaje
rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 58.267.021,-Kč), financování
rozdílu činí mínus 1.488.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2020 se
snižuje na 12.472.200,-Kč).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/152/14/2020 písm. b) bylo přijato.
16. Diskuse
Starosta před zahájením samotné diskuse podal první námět do diskuse, a to zda uspořádat či
neuspořádat sobotní Rudolfovy slavnosti dne 19.9.2020 s ohledem na zhoršující se situaci v
souvislosti s nákazou Covid - 19. Informoval zastupitele, že společně s tajemnicí konzultovali danou
záležitost s Krajskou hygienickou stanicí a dále s praktickou lékařskou ve Svobodě nad Úpou
MUDr. Oravcovou. Jak krajská hygiena, tak MUDr. Oravcová nedoporučily pořádání Rudolfových
slavností. Starosta konstatoval, že dle jeho názoru by tato akce mohla být velmi riskantní a byl by
velmi nerad, aby ve Svobodě vzniklo ohnisko nákazy s vazbou na Rudolfovy slavnosti. Opatření
Ministerstva zdravotnictví sice hromadné akce do 1.000 obyvatel dosud neomezilo ani nezakázalo,
ale vývoj nakažených osob každým dnem rychle roste, a proto vyzval zastupitele k diskusi s cílem
jednoznačně rozhodnout usnesením o tom, zda Rudolfovy slavnosti uspořádat či nikoliv.
Starosta konstatoval, že tým pořadatelů věnoval akci hodně energie a mrzí ho to, ale s ohledem na
výše uvedené si myslí, že by se akce měla zrušit.
Pan Hainiš se dotázal, kdyby se Rudolfky nekonaly, zda město musí platit nějaké sankční poplatky
nebo honoráře. Starosta odpověděl, že nikoliv, že všichni účinkující vědí, jaká je situace v celé
republice a když nevystoupí, že nic nedostanou. Na to pan Hainiš reagoval, že pak není co řešit a akce
by se měla zrušit.
Ing. Špetla reagoval, že si tím není jistý, že ve starých smlouvách nějaké klauzule byly a vyzval
starostu, aby se podíval do smluv.
Na to reagovala tajemnice, že i kdyby ve smlouvách nějaké platby byly, zda zastupitelé chtějí
podstoupit riziko případného rozšíření nákazy ve Svobodě v souvislosti s konáním Rudolfek.
Pan Janouš navrhl, že tato debata nemá cenu, je třeba hlasovat, zda uspořádat nebo neuspořádat
slavnosti.
Dále tajemnice doplnila, že pokud se Rudolfovy slavnosti budou konat, tak jako vedoucí úřadu
požaduje uzavření budovy radnice, protože si nepřeje, aby se po budově pohybovali účinkující a
návštěvníci slavností právě s ohledem na možnou kontaminaci prostor. Jedná se o veřejné prostory,
které musí od pondělí opět fungovat, radnice připravuje volby a nechce vystavit zaměstnance
zvyšujícímu se riziku.
Dále tajemnice informovala o tom, že i někteří občané z DPS reagují v tom smyslu, že na Rudolfky
nepůjdou, že se bojí o své zdraví, takže si myslí, že současná situace ovlivní i návštěvnost této akce.
Nakonec ještě doplnila, že se dnes odpoledne dívala na internet, jak přistupují jiní pořadatelé
k zářijovým akcím a uvedla, že už se začíná hodně rušit (např. Velkopavlovické vinobraní, akce na
Mělnicku, sportovní akce atd.).
Starosta dále informoval, že odpoledne mluvil s panem Pavukem, který má na starosti celý řemeslný
trh, šermíře a dobovou hudbu a ten starostovi sdělil, že od těchto lidí má informace, že se všude akce
ruší a že se diví, že to zatím město nezrušilo.
Ing. Špetla prohlásil, že se jedná o venkovní akci, kdy akce do 1.000 lidí nikdo nezakázal, a tak
nechápe čeho se všichni bojí, to nás zavřou nebo nás dají do televize. Připustil však, že co se týká
radnice, tak tam mu to nedošlo, že tam možné riziko je.
Starosta na to reagoval, že on osobně o sebe strach nemá, ale byl by nerad, aby ve Svobodě vzniklo
případné ohnisko právě v souvislosti s akcí a vystavil tak občany našeho města tomuto riziku.
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Pan Horáček reagoval, že je pro zrušení akce, protože má zkušenosti ze slavností v tom smyslu, že
ve večerních hodinách se mu návštěvníci nahrnou na bowling, neví, jak by řešil hygienická opatření
(používání WC, dezinfekce, rozestupy) a podle jeho názoru je akce riziko.
Pan Hainiš reagoval, že v rámci slavností mají vystupovat také děti ze školy a pro děti, resp. pro školu
je vystoupení dětí na slavnostech rizikem.
V rámci hromadné diskuse se většina zastupitelů shodla na tom, že by se akce měla zrušit.
Tajemnice se ještě dotázala na další víkendové akce, a to Slavnostní otevření objektu čp. 473
zrekonstruovaného na sociální bydlení a dále celovíkendovou návštěvu německých hostů z města
Reumtengrün. Zde se zastupitelé shodli, že by se měly zrušit všechny akce, a proto starosta podal
návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
všechny akce o následujícím víkendu 18.9.2020 – 20.9.2020 ve městě Svoboda nad Úpou s ohledem
na zhoršující se situaci s nákazou Covid-19. Jedná se o páteční Slavnostní otevření objektu č.p. 473
zrekonstruovaného na sociální bydlení, sobotní Rudolfovy slavnosti a víkendové setkání s
německými hosty z města Reumtengrün.
Hlasování:
pro – 12
proti – 1
zdržel se – 0
Ing. Špetla
USNESENÍ č. ZM/153/14/2020 bylo přijato.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a jednání zastupitelstva
ukončil ve 20,00 hodin.
Zápis byl dokončen dne 17.9.2020.
Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 18.9.2020
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavel Dvořák, v.r., dne 18.9.2020
Ing. Jiří Špetla, v .r., dne 18.9.2020
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Výpis usnesení z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 14.09.2020
USNESENÍ č. ZM/139/40/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.9.2020.

USNESENÍ č. ZM/140/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15.6.2020 bez námitek

USNESENÍ č. ZM/141/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.6.2020 do 14.9.2020 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/142/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o regulaci hlučných činností (viz příloha originálu
zápisu).
b)
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o nočním klidu (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/143/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
geodetické rozdělení parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr o výměře 176 m2, a to na část o
výměře cca 48 m2 pod stavbou garáže dosud nezapsané do KN - garáž ve vlastnictví jiného
vlastníka a na zbývající část o výměře cca 128 m2, a to za účelem odstranění zapsaného
nesouladu v KN, který je zapsán pod řízením ZDŘ-308/2019.
b)
zveřejnění záměru prodeje části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, o výměře cca 48 m2
jedinému vlastníkovi (vlastníkovi garáže), a to pod stavbou garáže dosud nezapsané do
KN - garáž ve vlastnictví jiného vlastníka, kdy část parcely je vlastníkovi garáže pronajata
za účelem umístění garáže formou nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
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USNESENÍ č. ZM/144/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
záměr směny části pozemku p.p.č.388/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví
Věry Bajburinové o výměře cca 420 m2 za část pozemku p.p.č. 154/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada, o výměře cca 320 m2 ve vlastnictví města a pověřuje starostu města, aby s
vlastníkem pozemku jednal o jiném způsobu řešení této situace.

USNESENÍ č. ZM/145/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost,
o výměře 385 m2 dle návrhu geodetického zaměření (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/146/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh rady na zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II, druh
pozemku zahrada, o výměře cca 240 m2 (dle zákresu v příloze originálu zápisu) jedinému
vlastníkovi nebo jeho příbuznému v řadě přímé (vlastníkovi stavby nebo jeho příbuznému
v řadě přímé zděné garáže dosud nezapsané do KN a dalších drobných staveb na přilehlém
dvoře u domu čp. 45), kdy parcela p.p.č. 6/2 je vlastníkovi garáže pronajata dobu neurčitou
již od roku 2004. Po žadateli bude požadována předem úhrada zálohy ve výši 10.000 Kč
na zpracování geodetického zaměření a znaleckého posudku.
b)

c)

návrh rady připravit soubor parcel pro výstavbu rodinného domu (rodinných domů), a to
zbývající části p.p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku zahrada (po dokončení procesu
prodeje dle bodu a) tohoto usnesení), o výměře cca 1050 m2, parcely p.p.č. 6/9, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 492 m2 a parcely p.p.č.
6/5, druh pozemku zahrada o výměře 185 m2, vše v k.ú. Maršov II.
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 373/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 2 m2 (dle návrhu
geodetického zaměření v příloze originálu zápisu) jedinému vlastníkovi (vlastníkovi domu
čp. 45), a to na základě skutečného zaměření obvodových zdí domu čp. 45 v rámci revize
pozemků ze strany Katastrálního úřadu v Trutnově a výzvy k vyřešení nesouladu. Po
žadateli nebude požadována předem úhrada zálohy na zpracování geodetického zaměření,
protože geodetické zaměření si objednal žadatel na vlastní náklady, takže dopracovaný
geometrický plán doloží městu, které poté zajistí zpracování návrhu kupní smlouvy a její
projednání v zastupitelstvu. Ve věci ocenění části parcely bylo rozhodnuto, že nebude
objednáván znalecký posudek s ohledem na výměru pouhých 2 m2 a zastupitelstvo v rámci
určení kupní ceny stanovuje předběžnou kupní cenu za 1 m2 ve výši 400 Kč, která
koresponduje s obvyklými prodejními cenami v případě prodeje parcel pro účely výstavby
rodinných domů.
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USNESENÍ č. ZM/147/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože na tomto pozemku je umístěna veřejná
část kanalizace a po jednání s Ing. Petříkem z VAK Trutnov bylo zjištěno, že v dané lokalitě ještě
nejsou připojeny 3 objekty, a právě na tomto pozemku je umístěno zařízení pro budoucí připojení
objektů. Z tohoto důvodu nedoporučil, aby se město tohoto pozemku zbavilo i do budoucna právě s
ohledem na umístění veřejné části kanalizace.
USNESENÍ č. ZM/148/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
směnnou smlouvu s panem
(viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je
směna části parcely ve vlastnictví města p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle GP č. 905288/2020 ze dne 19.6.2020 – dále jen „GP“, se jedná o nově vymezenou parcelu p.p.č. 230/2 o výměře
68 m 2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost – dále jen „TTP“) za části parcel
ve vlastnictví pana Tomáška, a to části p.p.č. 226/1, druh pozemku TTP o výměře 30 m2 (v GP
označena jako díl „a“) a části p.p.č. 229/1, druh pozemku TTP o výměře 70 m2 (v GP označena jako
díl „b“), přičemž zastupitelstvo stanovuje, že ceny směňovaných pozemků jsou stejné a po provedení
směny budou tedy smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto
smlouvou žádné majetkové nároky. Náklady spojené se směnnou smlouvou (vypracování GP a
správní poplatek za návrh na vklad směnné smlouvy) uhradí pan
.
USNESENÍ č. ZM/149/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2, druh pozemku zahrada s odůvodněním,
že parcela je v současné době parcela pronajata za nájemné ve výši 6.200 Kč ročně, které bylo
vysoutěženo v roce 2017 (o pronájem parcely mělo tehdy zájem více žadatelů) a zastupitelstvo
konstatuje, že v současné době město tento pozemek nepotřebuje prodat, výše nájemného není
zanedbatelná, a proto bude ctít předchozí rozhodnutí orgánů města.
USNESENÍ č. ZM/150/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 41/2 a celé parcely p.p.č. 35/4, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou s
odůvodněním, že obě parcely jsou v centru města blízko náměstí, parcela p.p.č. 41/2 je
blízko školní jídelny a parcela p.p.č. 35/4 je zase blízko bývalých školních dílen. Obě mají
pro město značný význam, nejen proto že jsou v centru města, ale také proto, že sousedí
se školními budovami. Je tedy možné, že je v budoucnu město využije pro případné
potřeby provozu školy či školní jídelny. Rovněž je uvažováno o využití školních dílen pro
zázemí pro technickou četu, takže svůj potenciál pro město má i sousední parcela p.p.č.
35/4.
b)

rozhodnutí rady na zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha, o výměře cca 28 m2
dle zákresu v příloze originálu zápisu před domem čp. 525 s tím, že město zajistí
zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku ocenění části parcely, protože
žadatel již uhradil požadovanou zálohu ve výši 10.000 Kč.
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USNESENÍ č. ZM/151/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem je cenová úprava za 1 hodinu
činnosti jednoho strážníka Městské policie Trutnov z 296,-Kč na 311,-Kč a částky za každý kilometr
jízdy vozidly městské policie do Svobody nad Úpou z 9,-Kč na 9,50 Kč s účinností od nabytí právní
moci rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku.
USNESENÍ č. ZM/152/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 8.9.2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 9/2020 ze dne 8.9.2020
včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 8.9.2020 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 4/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.4/2020 činí objem celkových příjmů 4.342.118,-Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2020 po této změně se zvyšují na 44.475.236,-Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 4/2020 činí 2.854.118,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2020
po této změně se zvyšují na 58.267.021,-Kč), financování rozdílu činí mínus 1.488.000 Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2020 se snižuje na 12.472.200,-Kč).
USNESENÍ č. ZM/153/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
všechny akce o následujícím víkendu 18.9.2020 – 20.9.2020 ve městě Svoboda nad Úpou s ohledem
na zhoršující se situaci s nákazou Covid-19. Jedná se o páteční Slavnostní otevření objektu č.p. 473
zrekonstruovaného na sociální bydlení, sobotní Rudolfovy slavnosti a víkendové setkání s
německými hosty z města Reumtengrün.
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