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Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 14.12.2020
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
2.12.2020 do 14.12.2020 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva a informací o konání zastupitelstva v prosincovém vydání novin
Svoboda fórum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno všech
15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle
§ 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
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, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Ing. JIŘÍ
ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to paní Zdenu
Dvořákovou a pana Ing. Jaroslava Chmelaře. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu
Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.

2. Schválení programu jednání
Starosta seznámil přítomné s programem:
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.

Žádost o odstranění nebezpečných toxických karcinogenních zapáchajících látek z
ovzduší města Svoboda nad Úpou v souvislosti s výrobou v závodě KVK PARABIT,
a.s.
1

6.

Návrh na směnu části parcely p.p.č. 380 v majetku města za část parcely p.p.č. 154/12,
obě v k.ú. Maršov II

7.

Žádost o prodej části p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II dle Záměru města č. 18/2020

8.

Žádost o koupi části p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I

9.

Místní poplatek za pobyt a místní poplatek za odpad - stanovení výše pro rok 2021

10.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ve věci žaloby města proti rozsudku Krajského soudu v
Hradci Králové ze dne 19.2.2020 (opěrná zeď Stará alej)

11.

Aktualizace Strategického rozvojového plánu města

12.

Pravidla pro udělování čestného občanství města Svoboda nad Úpou a Ceny města
Svoboda nad Úpou

13.

Sociální bydlení - námět k diskusi (možnost vrácení dotace) dle usnesení rady č.
RM/500/39/2020 písm. d) ze dne 19.10.2020

14.

Rozpočtové opatření č. 6/2020

15.

Rozpočet města Svobody nad Úpou na rok 2021

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 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.12.2020.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/154/15/2020 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Mgr. Pavel Dvořák a Ing. Jiří Špetla) z 14. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.9.2020, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Za oba podal zprávu Mgr. Dvořák o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 18.9.2020, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v říjnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal námitku,
a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.9.2020 bez námitek
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/155/15/2020 bylo přijato.
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4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
V úvodu tohoto bodu starosta představil hosta jednání, a to Ing. arch. Michala Rosu, který zastupuje
společnost ROSA – ARCHITEKT s.r.o. z Trutnova. Tato společnost byla úspěšná v rámci
poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci druhé části budovy
bývalého kina. Starosta mu předal slovo. Pan architekt v rámci dataprojekce představil svůj záměr –
koncepci řešení (viz příloha originálu zápisu), jak vyřešit druhou polovinu bývalého kina podle
požadavků města v souladu s usnesením zastupitelstva č. ZM/83/7/2019 ze dne 23.9.2019, kterým
bylo specifikováno obecně dispoziční zadání. Informoval přítomné, že po podrobné prohlídce objektu
a po první schůzce na radnici připravil koncept řešení tak, že kromě stávajícího prostoru druhé
poloviny objektu by byla přistavěna v zadní části přístavba, která by sloužila jako hlavní vchod do
kulturní části objektu, zároveň by zde byla umístěna tzv. rozptylová zóna pro návštěvníky a současně
by bylo možné vyřešit bezbariérový přístup – výtah, který by sloužil nejen pro kulturní část budovy,
ale zároveň vymyslel přístup do vedlejší budovy radnice ze stejného výtahu. Pan architekt
konstatoval, že vstup do kulturní části objektu přes přední polovinu, kde jsou byty, by byl z jeho
pohledu velmi nešťastný a narušoval by pohodu bydlení v dané části směrem do náměstí, a proto se
zaměřil na zadní trakt objektu jako na samostatně oddělený prostor. Nejprve představil hlavní
multifunkční sál v 2.NP, který je navrhován pro 84 diváků. Vysvětlil, že více diváků v daném prostoru
nelze umístit s ohledem na omezený prostor. Dále prezentoval v rámci koncepce řešení zázemí pro
účinkující, nově navrhované schodiště a galerii v uvažované přístavbě objektu v 2. NP, která je z jeho
pohledu velmi důležitá, protože se jedná o tzv. rozptylovou zónu a v podstatě umožní mít v hlavním
multifunkčním sále 84 míst. Pokud by se město této přístavby chtělo vzdát, tak by se musela
rozptylová zóna vymyslet v rámci hlavního sálu a znamenalo by to podstatné snížení počtu diváků.
Co se týká sezení, tak vzal v potaz požadavek na multifunkčnost sálu, takže navrhuje jednoduché
židle, které budou umístěny v rovině (konstrukce šikmého sezení je náročná na skladovací prostory
a manipulaci, a to zde prostě nelze vymyslet) a v případě potřeby sálu bez sezení bude možné židle
rychle nastohovat a uložit do přilehlých prostor.
V 1. NP (přízemí) je navrhováno vybudování menší jednací místnosti pro 20 osob + hosté, zázemí
pro občerstvení, skladovací prostory, toalety a v přístavbové části pak umístění šatních skříněk pro
návštěvníky kulturních akcí (navrhovány jsou samoobslužné šatní skříňky bez potřeby obsluhy).
Podrobně se pan architekt zabýval fungováním navrhovaného výtahu, kdy výtah bude obsluhovat
hlavní multifunkční sál ve 2. NP, ale zároveň pokud klient výtahem vyjede do 3. NP, kde je umístěno
technické zázemí, 2 kanceláře a chodba, je možné propojit budovu radnice se zadním traktem objektu
bývalého kina. Bylo by možné propojit vstup z navrhované chodby ve 3. NP přes současnou zasedací
místnost na radnici ve druhém patře poměrně jednoduchými stavebními úpravami. Pokud by klient
potřeboval navštívit radnici, přivolal by si patřičného úředníka, vyjel by výtahem do 3. NP a úředník
by jej mohl obsloužit v přilehlé kanceláři, která by mohla fungovat jako klientské centrum nebo bude
možné si klienta pozvat do současné zasedací místnosti ve druhém patře a dalších kanceláří v rámci
druhého patra. Úředníci z prvního patra by si za klientem museli dojít do druhého patra, což by byl
oproti současnému stavu velmi výrazný posun ve vztahu k bezbariérové radnici.
V závěru své prezentace pan architekt uvedl, že velmi hrubé předpokládané náklady takové přestavby
by činily cca 36 mil. Kč včetně DPH, ale zatím to jsou opravdu pouze hrubé odhady.
Dále pan architekt odpověděl na několik dotazů z řad zastupitelů. Pan starosta poděkoval Ing. arch.
Michalu Rosovi za účast a za prezentaci navrhované koncepce řešení. Konstatoval, že jeho osobně
koncepce řešení nadchla, protože řeší nejen budoucí kulturní zázemí, ale i bezbariérový přístup pro
obě budovy a v podstatě také zcela oddělené fungování obou částí objektu č. 473 (přes část bydlení
by byly řešeny pouze únikové východy). Doplnil, že sice předpokládané náklady jsou vyšší, ale
rozhodně stojí za to a vedení města bude usilovat o získání dotace na rekonstrukci druhé části objektu.
Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají ke koncepci návrhu řešení nějaké zásadní připomínky,
anebo v tomto duchu může pan architekt pokračovat. Členové zastupitelstva se jednoznačně shodli,
že návrh koncepce řeší vše potřebné a je to velmi dobře vymyšlené.
Dále se starosta zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva, kdy krátce okomentoval jejich
aktuální stav a vyzval přítomné k dotazům.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.9.2020 do 14.12.2020 a dále zprávu o
plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/156/15/2020 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh koncepce řešení rekonstrukce druhé části objektu čp. 473 na víceúčelový sál a
zázemí od Ing. arch. Michala Rosy tak, jak byl prezentován na jednání zastupitelstva
dne 14.12.2020 (viz příloha originálu zápisu - 4 výkresy: půdorys 1.NP, půdorys
2.NP, půdorys 3. NP, řez A-A).
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/156/15/2020 písm. b) bylo přijato.
5. Žádost o odstranění nebezpečných toxických karcinogenních zapáchajících látek z ovzduší
města Svoboda nad Úpou v souvislosti s výrobou v závodě KVK PARABIT, a.s.
Zastupitelstvu města byla předložena žádost 23 obyvatel (z toho 13 s TP ve Svobodě nad Úpou) o
odstranění nebezpečných toxických karcinogenních zapáchajících látek z ovzduší města Svoboda nad
Úpou v souvislosti s výrobou v závodě KVK PARABIT, a.s.
Jedná se o opakovanou stížnost. Tato věc byla již v minulosti tématem projednávaným Radou města
a vyvrcholila na 5. veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 24.6.2019 za účasti stěžovatelů a
zástupců firmy, dále potom na 9. jednání ZM dne 16.12.2019 (vyjádření Krajského úřadu na podnět
města – stanovení specifických emisních limitů ve vztahu k zápachu). Z jednání, kterého se zúčastnil
tehdy i městský právník Mgr. Huspek vyplynulo, že město nemá takové pravomoci, aby nějakým
způsobem ovlivňovalo fungování soukromých společností (omezení nebo zrušení výroby), pokud
není státními orgány zjištěno pochybení. Objektivně je zápach značný, ale společnost se snaží tento
problém odstranit. Opakovaným měřením orgánů České inspekce životního prostředí, hygieny apod.,
nebylo zjištěno překročení povolených limitů a nebyly zjištěny žádné jedovaté nebo jinak zdravotně
závadné látky. Ty mohly do ovzduší unikat za minulého režimu, kdy se při výrobě používal azbest.
Díky nesouhlasnému stanovisku skupiny občanů došlo k zastavení investice do nové
vzduchotechniky, nyní společnost pracuje na vybudování nového biofiltru a získala souhlasné
stanovisko odboru územního plánování MěÚ v Trutnově. Pandemie nového koronaviru paralyzovala
aktivní jednání města se společností v této věci.
Starosta konstatoval, že je nutné vést o této věci konstruktivní diskusi, neboť se jedná o společnost,
která zaměstnává v poměrech města velké množství lidí. Je potřeba mít na mysli, že zánik pracovních
míst vede k úpadku obce, což je patrné z ukončení činnosti papíren a jiných provozů.
V rámci dataprojekce byl prezentován také právní názor současného právníka města JUDr. Lukáše
Havla, který konstatoval mimo jiné, že z pohledu města byly učiněny dostatečné kroky a město si
ověřilo, že provoz areálu probíhá i v důsledku opakovaných kontrol v souladu s právními předpisy.
K opakovaným podnětům občanů JUDr. Havel konstatuje ve svém stanovisku, že město nemá
pravomoc výrobu soukromé firmy, byť provozovanou na území obce, jakkoli omezovat či dokonce
rušit. Takové podněty občanů jsou dle jeho názoru zcela v rozporu se zákonem. Občané mají právo
požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo
zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce. Podněty občanů dle jeho
názoru v dané věci nesplňují příslušný rozsah, a proto takové podněty nejsou na zastupitelstvu obce
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projednatelné. Ačkoli se obec (město) těmito podněty ve snaze každému vyhovět zabývala, nelze její
pravomoc a působnost zneužívat. Občané sice mohou podávat orgánům obce návrhy, připomínky a
podněty, pokud však směřují mimo působnost orgánů obce, nelze je vyřizovat. Takovými podněty
jsou veškeré podněty k omezení či zákazu provozu firmy a v právním státě si nelze uzurpovat
pravomoci, které nebyly danému orgánu svěřeny. Tolik ze stanoviska JUDr. Havla.
Po tomto úvodu starosta dal prostor k diskusi. Vzrušená a nepřehledná diskuse s několika občany
trvala bezmála 45 minut a s ohledem na tuto skutečnost je celý zvukový záznam této diskuse nedílnou
součástí zápisu a bude zveřejněn na webu města společně se zápisem.
V závěru diskuse pan Búš navrhl, aby se schválila komise pro životní prostředí. Kompetenci ke
vzniku komise má však Rada města, takže po 45 minutách starosta diskusi ukončil a navrhl usnesení,
o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost o odstranění nebezpečných toxických karcinogenních zapáchajících látek z ovzduší města
Svoboda nad Úpou v souvislosti s výrobou v závodě KVK PARABIT, a.s. s tím, že zastupitelstvo
pověřuje Radu města, aby se zabývala zřízením komise pro životní prostředí.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/157/15/2020 bylo přijato.
6. Návrh na směnu části parcely p.p.č. 380 v majetku města za část parcely p.p.č. 154/12, obě
v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně záměru části parcely p.p.č. 380 v
majetku města za část parcely p.p.č. 154/12, obě v k.ú. Maršov II.
Starosta okomentoval tento návrh směny, který připravila Rada města na 39. schůzi dne 19.10.2020
a předkládá jej zastupitelstvu k projednání. Starosta v rámci dataprojekce prezentoval rozsah
směňovaných částí pozemků a byla vedena krátká diskuse nad danou záležitostí, ze které vyplynul
většinový názor zastupitelů, že návrh směny je dobrým řešením pro zklidnění situace v Maršově II a
prvním krokem pro další jednání se společností Pod Černým vrchem s.r.o.
Zastupitelstvo se dále zabývalo tím, zda objednat na ocenění částí parcel znalecké posudky či nikoliv,
protože v návrhu usnesení je konstatováno, že i když ceny směňovaných pozemků nejsou stejné,
budou po provedení směny smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s
touto směnou žádné majetkové nároky. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že znalecké posudky rada
nemusí zajišťovat, protože by se jen prodražily náklady spojené se směnou pozemků. Nicméně
zastupitelstvo požaduje po společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. úhradu zálohy ve výši 10.000 Kč
na náklady spojené se směnou (geometrické plány, správní poplatek za vklad do KN) a náklady budou
rozděleny rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní strany tak jako ve všech ostatních případech.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh směny části pozemku p.p.č.154/12 (cca 220 m2), katastrální území Maršov II (trvalý travní
porost), ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. za část pozemku p.p.č.380 (cca 630 m2),
katastrální území Maršov II, s tím, že i když nejsou ceny směňovaných pozemků stejné, budou po
provedení směny smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto
smlouvou žádné majetkové nároky. Dále zastupitelstvo pověřuje Radu města, aby zajistila všechny
náležitosti nutné k této směně (zejména zpracování geometrických plánů plánu, zveřejnění záměru
směny, příprava návrhu směnné smlouvy pro zastupitelstvo ke schválení) s tím, že znalecké posudky
rada nemusí zajišťovat a zastupitelstvo požaduje po společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. úhradu
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zálohy ve výši 10.000 Kč na náklady spojené se směnou (geometrické plány, správní poplatek za
vklad do KN) a náklady budou rozděleny rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní strany tak
jako ve všech ostatních případech.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 1
p. Zelinský
USNESENÍ č. ZM/158/15/2020 bylo přijato.
7. Žádost o prodej části p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II dle Záměru města č. 18/2020
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál k žádosti o prodej části parcely p.p.č. 8 v
k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 385 m2 (dle GP č. 234-397/2019 nově
vymezen jako p.p.č. 8/1), kdy tento záměr prodeje byl schválen na posledním jednání zastupitelstva.
Záměr města č. 18/2020 byl zveřejněn dne 22.9.2020, sejmuto dne 16.10.2020. Znaleckým posudkem
č. 7386/35/2020 ze dne 26.10.2020 vypracovaného panem Jiřím Danielisem byla část parcely
oceněna částkou 154.000 Kč, tj. 400 Kč/1 m2. Náklady spojené s prodejem části parcely činí
14.454 Kč (za zpracování znaleckého posudku 3.500,-Kč, za zpracování geometrického plánu 8.954,Kč, za návrh na vklad do KN 2.000,-Kč). Záloha ve výši 10.000 Kč byla uhrazena dne 26.6.2020.
Starosta vyzval přítomné, zda mají k tomuto bodu nějaké námitky či podněty do diskuse. Žádný
takový podnět nebyl podán, a proto starosta postupně navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost o
výměře 385 m2 (dle GP č. 234-397/2019 nově vymezen jako p.p.č. 8/1)
, trvale bytem
, Horní Maršov.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/159/15/2020 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 168.454,-Kč,
která se skládá z úhrady za parcelu ve výši 154.000,- Kč dle znaleckého posudku od
pana Jiřího Danielise č. 7386/35/2020 ze dne 26.10.2020 a z úhrady nákladů
spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 14.454,-Kč (3.500,-Kč za
zpracování výše uvedeného znaleckého posudku, 8.954,-Kč za zpracování GP č. 253361/2020 a 2.000,-Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/159/15/2020 písm. b) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
návrh kupní smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 15

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/159/15/2020 písm. c) bylo přijato.
6

zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 31.12.2020.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/159/15/2020 písm. d) bylo přijato.
8. Žádost o koupi části p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost spoluvlastníka objektu čp. 146 na Rýchorském sídlišti
(objekt Rýchorka) o prodej části parcely p.p.č. 625, která je v současné době v pronájmu za účelem
předzahrádky společnosti R BURGER s.r.o. Rada nedoporučila zastupitelstvu prodej této části,
protože daná část parcely má veřejný charakter, navazuje na veřejné plochy před objektem Rýchorka
a rada ctí i nadále předchozí usnesení orgánů města.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Pan Janouš navrhl, aby se jim prodala alespoň část pod okny, kterou si zrekonstruovali a jen těžko jí
budou uvádět do původního stavu.
Ostatní členové zastupitelstva reagovali, že žádost je na celou plochu pod předzahrádkou o rozměrech
cca 6 x 11 metrů, takže se musí hlasovat o žádosti jako takové.
Další námět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 625, která je v současné době v pronájmu za účelem předzahrádky
společnosti R BURGER s.r.o., protože daná část parcely má veřejný charakter, navazuje na veřejné
plochy před objektem Rýchorka, takže zastupitelstvo ctí i nadále předchozí usnesení orgánů města,
kterým nebyl prodej této části parcely schválen.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 1
USNESENÍ č. ZM/160/15/2020 bylo přijato.
9. Místní poplatek za pobyt a místní poplatek za odpad - stanovení výše pro rok 2021
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně poplatku z pobytu a za odpad, který
již projednala Rady města na 41. schůzi dne 30.11.2020 a schválila, že město nebude zvyšovat tyto
poplatky.
Starosta předal slovo vedoucímu HSO Mgr. Petru Schönovi, který vysvětlil konstrukci poplatku za
odpad a legislativní možnosti u poplatku za pobyt. U poplatku z pobytu je v roce 2020 nastavena
maximální sazba 21,-Kč/osoba/den. Zákon o místních poplatcích umožňuje tuto sazbu v roce 2021 a
následujících navýšit až na 50,-Kč/osoba/den. Pokud by zastupitelstvo rozhodlo o navýšení, pak by
byla nutná změna čl. 6 OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu.
U poplatku za odpady, vedoucí HSO konstatoval, že co se týká nákladů na odpadový systém za rok
2019, ze kterých je nutno vycházet při stanovení sazby pro rok 2021, došlo jen k nepatrnému navýšení
oproti minulému období (z částky 444,-Kč na osobu na 457,-Kč na osobu, což je navýšení o cca 3%
(výpočet viz příloha originálu zápisu). Odpadový poplatek se skládá ze základní fixní částky ve výši
250 Kč plus skutečně vynaložené náklady na odpadový systém předchozího roku. Maximální výše
poplatku by mohla tedy činit 707 Kč. Vedoucí HSO navrhl ponechat poplatek za odpad pro rok 2021
ve stejné výši 500 Kč.
Starosta dal prostor k diskusi k danému bodu. Paní M. ze Sluneční stráně se přihlásila do diskuse a
měla připomínky k odpadovému systému, zejména co se týká kontejnerového stání na Sluneční stráni,
které je neustále obložené pytli s odpadky, najíždějí k němu cizí lidé a vzhled toho stání rozhodně
není ozdobou Sluneční stráně a město by mělo řešit vzhled kontejnerových stání. Dále kritizovala
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poplatek za pobyt, který musí platit turisté, protože na Sluneční stráni je zápach a hluk z provozu
KVK PARABIT a.s. a ubytovaní turisté si na toto často stěžují.
Starosta reagoval, že odpadovým systémem se pracovní tým intenzivně zabývá a cílem změn je úplné
odstranění kontejnerových stání po obci. Na to reagoval pan K., kam ho tedy občané budou dávat.
Na to reagoval starosta, že právě jeho způsob řešení odpadů u domu ve Staré aleji, kdy má vlastní
nádoby na tříděný odpad u svého domu je ten správný trend, kterým chce město jít, a pokud se změna
podaří uskutečnit, tak tříděný odpad nebude muset nikam vozit, ale odveze mu jej svozová firma v
dohodnutých svozových intervalech přímo od domu stejně jako nyní směsný komunální odpad.
Starosta vyzval přítomné, zda mají jiný návrh ke stanovení výše místních poplatků pro rok 2021.
Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
že město nebude zvyšovat sazby pro rok 2021 u místních poplatků z pobytu (i v roce 2021 zůstane
sazba 21 Kč/osoba/den) a za odpad (pro rok 2021 zůstane sazba 500 Kč/osoba/rok).
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/161/15/2020 bylo přijato.

10. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ve věci žaloby města proti rozsudku Krajského soudu v
Hradci Králové ze dne 19.2.2020 (opěrná zeď Stará alej)
Zastupitelstvu města byl předložen Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 22 Cdo 1546/2020-405 ze
dne 14.8.2020 (viz příloha originálu zápisu) ve věci žaloby o uložení povinnosti žalované zaplatit
žalobci (Městu Svoboda nad Úpou) částku 300 224,50 Kč (jedná se o 50 % nákladů za opravu opěrné
zdi ve Staré aleji) s úrokem z prodlení 8,05% ročně z této částky, kterým se zamítavý rozsudek
Krajského soudu v Hradci Králové zrušil a Nejvyšší soud ČR vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Starosta krátce okomentoval výsledek v tom smyslu, že se jedná o pozitivní rozsudek pro město,
protože Nejvyšší soud konstatoval, že úvahu Okresního soudu v Trutnově i Krajského soudu v Hradci
Králové, že se daná věc posuzovala toliko z titulu zákona o pozemních komunikací, považuje za
věcně nesprávnou a v dovolacím přezkumu neobstojí. V rozsudku je podrobně popsáno, jakým
směrem by se úvaha soudů obou stupňů měla ubírat a jak je třeba se danou záležitostí zabývat.
Ing. Špetla konstatoval, že je rád za tento rozsudek, protože v podstatě potvrdil to, co město od
počátku považovalo za spravedlivé, a to, že o opěrné zdi, které vznikly proto, aby chránily domy, je
potřeba se starat, a ne házet tuto povinnost na město. Tento rozsudek je také důležitý z hlediska
dalších opěrných zdí po městě, protože si neumí představit, že by město mělo financovat opravy
spousty opěrných zdí po obci, když se jejich vlastníci rozhodnou, že to dělat nebudou.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 22 Cdo 1546/2020-405 ze dne 14.8.2020 (viz příloha originálu
zápisu) ve věci žaloby o uložení povinnosti žalované zaplatit žalobci (Městu Svoboda nad Úpou)
částku 300 224,50 Kč (jedná se o 50 % nákladů za opravu opěrné zdi ve Staré aleji) s úrokem z
prodlení 8,05% ročně z této částky, kterým se zamítavý rozsudek Krajského soudu v Králové zrušil
a Nejvyšší soud ČR vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/162/15/2020 bylo přijato.
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11. Aktualizace Strategického rozvojového plánu města
Zastupitelstvu města byl předložen dokument Strategický rozvojový dokument na období 2020 - 2024
- aktualizace č. 2 (viz příloha originálu zápisu). Předmětem aktualizace je vyhodnocení projektů, které
jsou již splněny, úpravy stavu probíhajících akcí a doplnění jednoho bodu – Vypsání architektonické
soutěže na návrh designu náměstí a ulice 5. května. Starosta konstatoval, že je to prostor, který si
zaslouží širší diskusi o tom, jak by měl vypadat. Cílem je mít reprezentativní a praktické náměstí a
oživit hlavní třídu města. Současně s tím je nutné řešit parkování v centru, relaxační a klidové zóny,
zeleň, vodní prvky apod. Starosta dokument podrobně okomentoval a vyzval přítomné k diskusi.
Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
aktualizaci č.2 Strategického rozvojového dokumentu na období 2020 - 2024 (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/163/15/2020 bylo přijato.
12. Pravidla pro udělování čestného občanství města Svoboda nad Úpou a Ceny města
Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Pravidel pro udělování čestného občanství města Svoboda
nad Úpou a Ceny města Svoboda nad Úpou, které vypracoval místostarosta města Ing. Helmut Ruse
(viz příloha originálu zápisu) a projednala Rada města na 40. schůzi dne 9.11.2020.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. V rámci této diskuse vyplynula nejasnost ve věci udělování
čestného občanství coby nejvyššího vyznamenání udělovaného městem jako výraz ocenění
mimořádných a trvalých zásluh o naše město. Nejasnost spočívá v tom, že udělit čestné občanství
občanovi Svobody připadlo zastupitelům divné, když už se jedná o občana. Toto čestné občanství je
zastupiteli vnímáno jako čestné občanství pro občany z jiných měst a obcí, a proto se shodli na tom,
že tuto nejasnost je třeba v pravidlech doladit a vymyslet jiný název pro takové nejvyšší osobní
vyznamenání pro občany našeho města. Dále se zastupitelé shodli na tom, že v odstavci 1.2. u Ceny
města za mimořádný počin bude vypuštěno slovo "zvláště".
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vrací
Radě města k přepracování Pravidla pro udělování čestného občanství města Svobody nad Úpou a
Ceny města Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním dle zápisu.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/164/15/2020 bylo přijato.
13. Sociální bydlení - námět k diskusi (možnost vrácení dotace) dle usnesení rady č.
RM/500/39/2020 písm. d) ze dne 19.10.2020
Na základě usnesení Rady města č. RM/500/39/2020 z 19.10.2020 byla zastupitelstvu předložena
problematika přidělování sociálních bytů ve smyslu splnění dotačních podmínek. Starosta předal
slovo tajemnici MěÚ, která sdělila, že žádost o platbu dotace byla podána dne 27.10.2020. Byly
vypořádány všechny připomínky ze strany dotačního orgánu a žádost o platbu byla schválena
27.11.2020. Dotace ve výši 8.833.930 Kč byla připsána na účet města dne 3.12.2020 – viz rozpočtové
opatření č. 6/2020. Dále doplnila, že ke dni 3.12.2020 stále nedošlo k obsazení některého ze
sociálních bytů v čp. 473 klienty z cílové skupiny dle dotačních pravidel, a to ze spádové oblasti
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pověřeného úřadu, kteří by splňovali dotační podmínky. Všichni oslovení klienti nabídku na přidělení
bytu odmítli nebo nesplnili některou z dotačních podmínek. Některým bezdomovectví vyhovuje,
někteří nechtějí plnit podmínky sociální práce (sociální dohled nad klientem s cílem „vrátit“ jej do
běžného života). Na základě toho město přistoupilo k tomu, že volné byty nabídlo Městysu Mladé
Buky, Městu Trutnov, Oblastní charitě Trutnov, RIAPS Trutnov – instituce byly osloveny písemně s
nabídkou.
Tajemnice dále předala slovo sociální pracovnici MěÚ, která s jednotlivými klienty pracuje podrobně
a zná jejich rodinné poměry i z minulosti na základě svého dlouholetého působení na MěÚ v
Trutnově. Sociální pracovnice MěÚ ve Svobodě nad Úpou krátce shrnula výše uvedenou historii.
Seznámila přítomné podrobně s rodinnými poměry uchazečů o byt z Trutnova, kteří se zajímají o
bydlení ve Svobodě na základě nabídky volných sociálních bytů Městu Trutnov. Konstatovala, že se
vesměs jedná o velmi problémové klienty, kteří sice spadají do cílové skupiny, ale svým
nepřizpůsobivým chováním dokážou udělat z jakéhokoliv přiděleného bytu velmi brzy "kůlničku na
dříví" a Svobodě reálně hrozí, že by zde mohlo vzniknout ghetto podobně jako v Úpici. Varovala tedy
město před neuváženým přidělováním bytů těmto lidem a požádala zastupitelstvo o zvážení celé
situace.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Členové zastupitelstva se jednomyslně shodli na tom, že přidělování bytů sociálním klientům z cílové
skupiny na základě nově zjištěných skutečností (viz výše) rozhodně nechce připustit. Byly kladeny
dotazy na podmínky dotačního titulu, zejména, jakým způsobem je možno dotaci vrátit, zda je nutno
ji vrátit jednorázově najednou, nebo postupně v následujících 5ti letech, kdy musí město podávat
monitorovací zprávy, zda kromě korekce dotace hrozí městu i případná jiná pokuta. Bylo
konstatováno, že z dotačních podmínek nevyplývá jasně, jakým způsobem dotační orgán bude
postupovat v případě neplnění indikátorů a podmínek dotačního programu.
V rámci diskuse vyplynula jednoznačná shoda na tom, že by byty mohly být nabídnuty svobodským
občanům, případně žadatelům o byt v DPS, kteří mají dlouhodobě žádost o byt v DPS apod. za
normální tržní nájemné a bez dotačních podmínek. Takovým pronájmem bytů by městu nehrozila
devastace objektu, řešení dluhů z neplacení nájemného a za služby s nájmem souvisejících či sociální
problémy v centru města s klienty z cílových skupin dotačního programu pro sociální bydlení.
Na základě výše uvedeného požádala tedy tajemnice MěÚ, že když v rámci zastupitelstva panuje
shoda na tom opustit myšlenku sociálního bydlení, bylo by dobré tuto shodu zformulovat do nějakého
návrhu usnesení tak, aby z toho vyplývalo určité pověření pro radu, jak má postupovat při přidělování
bytů v čp. 473. Společně tedy byly zformulovány následující návrhy usnesení, o kterých bylo
postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
že nově vybudované byty v čp. 473 nebudou obsazovány klienty z cílových skupin
dle dotačního programu Sociální bydlení z důvodů popsaných v zápise.
Hlasování:

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/165/15/2020 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
b)
Radu města, aby zpracovala nová Pravidla pro přidělování bytů v čp. 473 mimo režim
dotačního sociálního bydlení.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/165/15/2020 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
c)
starostu města, aby neprodleně zjistil u dotačního managera způsob či výpočet sankcí,
korekcí, případně postup při vrácení dotace za neplnění podmínek dotačního titulu
Sociální bydlení.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/165/15/2020 písm. c) bylo přijato.
14. Rozpočtové opatření č. 6/2020
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Průběžná stručná finanční analýza hospodaření města k 7.12.2020
2) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 7.12.2020 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 12/2020 ke dni 7.12.2020
3) Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 + rozpis rozpočtového opatření
Dále byla zastupitelstvu předložena informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 5/2020, které bylo
schváleno na 40. schůzi dne 9.11.2020 a bylo zasláno zastupitelům v rámci zápisu z jednání rady.
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která konstatovala, že se jedná o standardní dokumenty, kdy na
základě kontroly plnění rozpočtu je připraven návrh rozpočtového opatření č. 6/2020, jehož obsah je
podrobně popsán v rozpisu, který je přílohou rozpočtového opatření a obsahuje následující položky:
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P ŘÍJ MY
Rozp. skladba
ODPA
POL
6171
2122

č.
1

Text

Částka

DPS - nařízený odvod z investice (LAN síť a rozvody) - vazba změnu ve výdajích

55 430

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
4116

2

4116
4216

3

55 430

DPS - dotace na zvýšené provozní výdaje v souvislosti s Covidem od MPSV (vazba na výdaje)

61 020

Dotace od kraje pro hasiče - JSDH (vazba na výdaje)

73 900
8 833 930
8 968 850

Investiční dotace z IROP na sociální bydlení

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 6/2020

9 024 280

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
2212
5171
2212

6119

Text
Místní komunikace - opravy a udržování, úspora na položce

-

1 000 000

5

Rekonstrukce mostu Nepomického, úspora na položce, přesun do roku 2021

-

670 000

-

1 670 000

-

300 000

-

7 000

Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví
3113

5331

6

5222

ZŠ příspěvek na činnost - úspora na položce, zejména na položce energetických nákladů a
materiálových - škola byla převážnou většinu roku zavřená
Finanční spoluúčast při opravě rozcestníku na Rýchorách - schválenou Radou města s

5169
3319

Částka

č.
4

7

finacováním z rozpočtu kultury (investorem byla Správa KRNAP), převod na správnou

7 000

položku rozpočtové skladby

3326

6119

8

Rekonstrukce druhé části objektu bývalého kina na víceúčelový sál - úspora na položce,
převedeno do roku 2021

3349

5169

9

Vydávání městských novin - navýšení položky dle skutečnosti

3745

5137

10

Veřejná zeleň - parkové lavičky, koše, položka nečerpána

-

50 000

3745

5171

11

Veřejná zeleň - opravy a udržování, položka nečerpána

-

300 000

-

2 301 000

-

55 430

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351

6351

4351

6121

4351

6351

4351

5336

12

13

DPS - investice LAN síť a rozvody, převod z investičního příspěvku na investici
města (vazba na příjem - nařízený odvod poskytnutého investičního příspěvku)

5137

14

1 658 000
7 000

55 430

DPS - investiční příspěvek, úspora na položce, zůstane zde pouze částka 2.097.860
Kč na nákup nových aut

75 143

DPS - převod dotace z MPSV na zvýšené provozní výdaje, vazba na příjmy pol. 4116

61 020

Skupina 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti
5512

-

-

14 123
73 900
73 900

JSDH - DHDM do 40.000 Kč pořízené z dotace (vazba na příjem)

Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana
6171

5222
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MAS Krkonoše finanční podpora dle usnesení rady č. RM/478/37/2020 z 29.9.2020

20 620

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

20 620

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 6/2020
CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 6/2020
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 6/2020
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 6/2020

-

3 890 603

9 024 280
3 890 603
12 914 883

-

FINANCOVÁNÍ
8115

16

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 6/2020

-

-

12 914 883

12 914 883

Tajemnice se dotázala, zda má někdo nějaké dotazy, nebo potřebuje nějakou položku podrobně
vysvětlit.
Čas 21:10

jednací sál opustil pan Martin David

Žádný dotaz nebyl vznesen, a proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 7.12.2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2020 ze dne
7.12.2020 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 7.12.2020
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/166/15/2020 písm. a) bylo přijato.
Čas 21:12

do jednacího sálu se vrátil pan Martin David.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 6/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.6/2020 činí objem celkových příjmů 9.024.280,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 58.227.017,-Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2020 činí mínus 3.890.603,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně se snižují na 54.430.773,-Kč),
financování rozdílu činí mínus 12.914.883 Kč (celkové financování rozpočtu na rok
2020 se snižuje na mínus 3.796.244 Kč).
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/166/15/2020 písm. b) bylo přijato.
15. Rozpočet města Svobody nad Úpou na rok 2021
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, který obsahoval (vše viz přílohy originálu
zápisu):
Průvodku k tomuto bodu s návrhy usnesení a s přílohami:
1) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021
2) Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2021
3) Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2021
4) Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2021 PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou
5) Příloha č. 4 – Návrh rozpočtu – plán nákladů a výnosů na rok 2021 PO DPS
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která konstatovala, že písemné připomínky ve lhůtě k návrhu
nebyly přijaty, vyzvala všechny přítomné, zda mají k návrhu rozpočtu nějaké připomínky, dotazy či
námitky. Doplnila, že návrh rozpočtu je podrobně okomentován v příloze č. 2. Žádný námět nebyl
podán, a proto předsedající navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočet města pro rok 2021 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši
běžné výdaje ve výši
kapitálové výdaje ve výši
celkové výdaje rozpočtu ve výši
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35.569.600 Kč
5.307.000 Kč
40.876.600 Kč
27.547.600 Kč
13.329.000 Kč
40.876.600 Kč

závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody
nad Úpou na rok 2021“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo
města stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými
příkazci operací (odpovědnými orgány obce) překročen jim stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů a souboru položek
schváleného rozpočtu roku 2021 ve výše uvedeném dokumentu. V rámci
paragrafů se změna v jednotlivých položkách (vyjma mzdových položek) a
včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak,
povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby
dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
Hlasování:

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/167/15/2020 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech:
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky
na akci, která je již zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada může takto
přidělené finanční prostředky zapojit pouze do financování na položku
8115 (zejména dotace ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních
prostředků z jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě
není zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit
do výdajů přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí
spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace ex
post apod.),
 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných
stavebních akcí započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení
smluvních termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech
vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby
energií…)
 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na
rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování
jednotlivých rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření
schválená radou budou zasílána zastupitelům neprodleně emailem.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/167/15/2020 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
si vyhrazuje
c)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/167/15/2020 písm. a) bylo přijato.
16. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za
účast, popřál všem hezké vánoční svátky a ukončil jednání zastupitelstva ve 21:20 hodin.

Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 16.12.2020
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Zdena Dvořáková, v.r. dne 16.12.2020
Ing. Jaroslav Chmelař , v.r. dne 16.12.2020
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Výpis usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 14.12.2020
USNESENÍ č. ZM/154/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.12.2020.
USNESENÍ č. ZM/155/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15.12.2020 bez
námitek
USNESENÍ č. ZM/156/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.9.2020 do 14.12.2020 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
schvaluje
b)
návrh koncepce řešení rekonstrukce druhé části objektu čp. 473 na víceúčelový sál a
zázemí od Ing. arch. Michala Rosy tak, jak byl prezentován na jednání zastupitelstva dne
14.12.2020 (viz příloha originálu zápisu - 4 výkresy: půdorys 1.NP, půdorys 2.NP,
půdorys 3. NP, řez A-A).
USNESENÍ č. ZM/157/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost o odstranění nebezpečných toxických karcinogenních zapáchajících látek z ovzduší města
Svoboda nad Úpou v souvislosti s výrobou v závodě KVK PARABIT, a.s. s tím, že zastupitelstvo
pověřuje Radu města, aby se zabývala zřízením komise pro životní prostředí.
USNESENÍ č. ZM/158/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh směny části pozemku p.p.č.154/12 (cca 220 m2), katastrální území Maršov II (trvalý travní
porost), ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. za část pozemku p.p.č.380 (cca 630 m2),
katastrální území Maršov II, s tím, že i když nejsou ceny směňovaných pozemků stejné, budou po
provedení směny smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto
smlouvou žádné majetkové nároky. Dále zastupitelstvo pověřuje Radu města, aby zajistila všechny
náležitosti nutné k této směně (zejména zpracování geometrických plánů plánu, zveřejnění záměru
směny, příprava návrhu směnné smlouvy pro zastupitelstvo ke schválení) s tím, že znalecké posudky
rada nemusí zajišťovat a zastupitelstvo požaduje po společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. úhradu
zálohy ve výši 10.000 Kč na náklady spojené se směnou (geometrické plány, správní poplatek za
vklad do KN) a náklady budou rozděleny rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní strany tak
jako ve všech ostatních případech.
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USNESENÍ č. ZM/159/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 8 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost o výměře
385 m2 (dle GP č. 234-397/2019 nově vymezen jako p.p.č. 8/1)
, trvale
bytem
, Horní Maršov.
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 168.454,-Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 154.000,- Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7386/35/2020 ze dne 26.10.2020 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše
uvedené parcely v celkové výši 14.454,-Kč (3.500,-Kč za zpracování výše uvedeného
znaleckého posudku, 8.954,-Kč za zpracování GP č. 253-361/2020 a 2.000,-Kč za správní
poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c)
návrh kupní smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha originálu
zápisu).
d)

lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu
b) tohoto usnesení do 31.12.2020.

USNESENÍ č. ZM/160/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 625, která je v současné době v pronájmu za účelem předzahrádky
společnosti R BURGER s.r.o., protože daná část parcely má veřejný charakter, navazuje na veřejné
plochy před objektem Rýchorka, takže zastupitelstvo ctí i nadále předchozí usnesení orgánů města,
kterým nebyl prodej této části parcely schválen.
USNESENÍ č. ZM/161/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
že město nebude zvyšovat sazby pro rok 2021 u místních poplatků z pobytu (i v roce 2021 zůstane
sazba 21 Kč/osoba/den) a za odpad (pro rok 2021 zůstane sazba 500 Kč/osoba/rok).
USNESENÍ č. ZM/162/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 22 Cdo 1546/2020-405 ze dne 14.8.2020 (viz příloha originálu
zápisu) ve věci žaloby o uložení povinnosti žalované zaplatit žalobci (Městu Svoboda nad Úpou)
částku 300 224,50 Kč (jedná se o 50 % nákladů za opravu opěrné zdi ve Staré aleji) s úrokem z
prodlení 8,05% ročně z této částky, kterým se zamítavý rozsudek Krajského soudu v Králové zrušil
a Nejvyšší soud ČR vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
USNESENÍ č. ZM/163/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
aktualizaci č.2 Strategického rozvojového dokumentu na období 2020 - 2024 (viz příloha originálu
zápisu).
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USNESENÍ č. ZM/164/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vrací
Radě města k přepracování Pravidla pro udělování čestného občanství města Svobody nad Úpou a
Ceny města Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním dle zápisu.
USNESENÍ č. ZM/165/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
že nově vybudované byty v čp. 473 nebudou obsazovány klienty z cílových skupin dle
dotačního programu Sociální bydlení z důvodů popsaných v zápise.
pověřuje
b)
Radu města, aby zpracovala nová Pravidla pro přidělování bytů v čp. 473 mimo režim
dotačního sociálního bydlení.
c)
starostu města, aby neprodleně zjistil u dotačního managera způsob či výpočet sankcí,
korekcí, případně postup při vrácení dotace za neplnění podmínek dotačního titulu Sociální
bydlení.
USNESENÍ č. ZM/166/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 7.12.2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2020 ze dne
7.12.2020 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 7.12.2020 (vše
viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 6/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.6/2020 činí objem celkových příjmů 9.024.280,-Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2020 po této změně se zvyšují na 58.227.017,-Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 6/2020 činí mínus 3.890.603,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na
rok 2020 po této změně se snižují na 54.430.773,-Kč), financování rozdílu činí mínus
12.914.883 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2020 se snižuje na mínus
3.796.244 Kč).
USNESENÍ č. ZM/167/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočet města pro rok 2021 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
35.569.600 Kč
financování ve výši
5.307.000 Kč
celkové zdroje ve výši
40.876.600 Kč
běžné výdaje ve výši
27.547.600 Kč
kapitálové výdaje ve výši
13.329.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
40.876.600 Kč
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody
nad Úpou na rok 2021“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo
města stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými
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b)

příkazci operací (odpovědnými orgány obce) překročen jim stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů a souboru položek
schváleného rozpočtu roku 2021 ve výše uvedeném dokumentu. V rámci
paragrafů se změna v jednotlivých položkách (vyjma mzdových položek) a
včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak,
povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby
dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech:
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky
na akci, která je již zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada může takto
přidělené finanční prostředky zapojit pouze do financování na položku
8115 (zejména dotace ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních
prostředků z jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě
není zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit
do výdajů přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí
spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace ex
post apod.),
 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných
stavebních akcí započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení
smluvních termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech
vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby
energií…)
 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na
rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování
jednotlivých rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření
schválená radou budou zasílána zastupitelům neprodleně emailem.

si vyhrazuje
c)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
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