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č.j. SVO/1161/2022/Bal
Sp. znak: 101.2.1
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 13.06.2022
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa (dále jen
také „předsedající“). 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 1.6.2022 do
13.6.2022 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem
zastupitelstva.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 11 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), 3 členové zastupitelstva jsou řádně
omluveni, 1 člen zastupitelstva je neomluven, 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, Ing.
HELMUT RUSE, Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: JAN JANOUŠ, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing. JIŘÍ ŠPETLA
Neomluveni: Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Mgr. Pavla
Dvořáka a pana Tomáše Hovarda. 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.

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačních programů pro rok 2022

6.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 309/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
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7.

Nabídka prodeje objektu staré přečerpávací stanice pitné vody včetně parcely
st.p.č. 84 o výměře 20 m2 v k.ú. Maršov II od VAK Trutnov a nabídka SŽDC na
prodej nádražní budovy na vlakovém nádraží

8.

Inventarizační zpráva za rok 2021

9.

Závěrečný účet města za rok 2021

10.

Kontrola hospodaření města k 31.5.2022 a Rozpočtové opatření č. 2/2022

11.

Návrh nové OZV č. 1/2022, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitých věcí na základě výzvy Min. vnitra ČR

12.

Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019 se společností
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

13.

Zásady pro používání prostředků ze sociálního fondu Města Svobody nad Úpou

14.

Návrh na prodej stroje REFORM (schválení prodeje a návrhu kupní smlouvy a
pověření pro radu)

15.

Vydání Územního plánu Města Svobody nad Úpou

16.

Diskuse

Starosta na jednání přivítal hosta Ing. Josefa Moravce - ředitele společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., který všem přítomným vysvětlí osobně situaci ve společnosti a důvody, proč společnost
požádala o uzavření Dodatku č. 3 (viz bod 12 programu). Starosta upozornil zastupitele, že po bodě
4 bude následovat projednání bodu 12, aby Ing. Moravec nemusel čekat tak dlouho na projednání
bodu. Nejedná se tedy o změnu programu, ale pouze o drobnou změnu pořadí projednávaných bodů,
o které není nutné hlasovat.
Starosta vyzval přítomné, zda mají návrh na doplnění, změnu či jinou připomínku.
Nikdo z přítomných neměl žádný návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 13.6.2022.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/248/23/2022 bylo přijato.

3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (panové Ing. Helmut Ruse a Ing. Jiří Špetla) z 22. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 17.5.2022, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Zprávu podal pan Ruse o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 18.5.2022, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v červnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 17.5.2022 bez námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/249/23/2022 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta v úvodu tohoto bodu ve věci zprávy o činnosti Rady města za období od 15.3.2022 do
13.6.2022 konstatoval, že zastupitelům jsou zasílány zápisy z jednání rady neprodleně po jednání.
V daném období se konalo pět schůzí rady a bylo projednáno 74 bodů.
Starosta v rámci zprávy o činnosti rady okomentoval nejhlavnější body činnosti rady za výše
zmiňované období:
- informace o vysoutěžené zakázce na akci školy - elektroinstalační práce v rámci rekonstrukce
učebny hudební výchovy
- zrealizovaný přesun autobusové zastávky v Maršově II
- dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení na Sluneční stráni
- v rámci vozového parku města došlo k výměně stroje Reform a k nákupu nového multifunkčního
vozidla, které bude dodáno na podzim
- příprava PD na rekonstrukci školní jídelny (projekt gastro je již hotový a bude součástí celé PD)
- je připraven restaurační záměr sousoší na náměstí, které je chráněnou památkou a nyní se hledá
vhodný dotační titul
- připravuje se oprava cesty na Muchomůrku, je však nutno posílit rozpočet s ohledem na růst cen ve
stavebnictví
- připravuje se oprava střechy včetně nátěru a okapů na radnici, jejímž cílem je mimo jiné zamezit
stékající vodě přímo nad schodištěm u vstupu do radnice, kde v zimě vzniká led a schody jsou
nebezpečné
- v DPS se chystá PD na opravu přístřešku nad zadním vchodem a dále izolace půdy, která je rovněž
předmětem rozpočtového opatření
- příprava Rudolfových slavností je v plném proudu a vše probíhá podle harmonogramu
- provoz parkovacích automatů, který je monitorován a průběžně vyhodnocován s tím, že na celkové
vyhodnocení je nutno mít v provozu parkovací automaty celý rok, aby se daly vyhodnotit všechny
měsíce, tj. v sezoně a mimo ni.
Dále se starosta zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva, které krátce okomentoval.
Starosta vyzval přítomné, zda mají k činnosti rady nějaké dotazy či připomínky. Nikdo z přítomných
nepodal dotaz či připomínku.
Žádný námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.3.2022 do 13.6.2022 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/250/23/2022 bylo přijato.
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12. Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019 se společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s.
Hostem jednání v rámci tohoto bodu byl Ing. Josef Moravec, ředitel společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. (dále jen "společnost VAK"), kterému starosta předal slovo. Pan ředitel
krátce shrnul historii kolem investiční akce vybudování kanalizce v Maršově II, kdy celkové náklady
činily 17 mil. Kč, dotace z fondů EU a ze SFŽP činila cca 9 mil. Kč a zbytek uhradilo město
půjčenými prostředky ve výši 5,4 mil Kč a společnost VAK. Předpokladem tohoto financování bylo
tak jako mnohokrát již v letech minulých, že po dokončení akce dojde k navýšení akciového podílu
města o hodnotu zapůjčených prostředků. Bohužel v té době začal problém s minoritními akcionáři
společnosti, a to zejména s Ing. Holečkem, který získal 6% kontrolní balík akcií a požaduje výplatu
dividend. Společnost VAK výplatu dividend zatím nikdy v rámci Valné hromady neschválila a
vytvořený zisk vždy investuje do dalších investičních akcí. Minoritní akcionáři však s tímto
nesouhlasí a celá záležitost je předmětem soudního sporu již několik let. Tato situace se netýká pouze
Svobody nad Úpou, ale i dalších čtyřech měst. Pan ředitel své vystoupení zakončil konstatováním, že
společnost VAK je připravena k jednání s minoritním akcionářem, aby došlo k nějaké dohodě, takže
doufá, že se jedná o poslední dodatek ke smlouvě.
Starosta města doplnil, že dle jeho názoru se nikdy nemělo stát, že se akcie společnosti VAK dostaly
do rukou soukromých akcionářů.
Ing. Ruse se dotázal pana ředitele, zda tento stav nečiní problém v auditní zprávě. Pan ředitel
odpověděl, že nikoliv, že ze strany auditorů je postup společnosti v pořádku.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019 (označené jako č.j. SVO/3034/2019,
SML000739 a doplněné dodatkem č. 1 ze dne 22.6.2020, označeným jako č.j. SVO/2014/2020 a
doplněné dodatkem č. 2 ze dne 21.6.2021, označeným jako č.j. SVO/2483/2021, viz příloha originálu
zápisu), který řeší prodloužení splatnosti zápůjčky ve výši 5.400.000 Kč do 30.9.2023, která byla
poskytnuta společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. v roce 2019 na investiční akci města.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/251/23/2022 bylo přijato.
5. Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačních programů pro rok 2022
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rady na rozdělení finančních příspěvků pro rok 2022 v
rámci jednotlivých dotačních programů (viz příloha originálu zápisu) a návrhy veřejnoprávních
smluv (viz přílohy originálu zápisu). Starosta krátce představil návrh rady a princip bodového
ohodnocení a vyzval přítomné k diskusi.
Žádný podnět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 29.334 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2022 č.j. SVO/558/2022 ze dne
9.2.2022 spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti
č.j. SVO/1868/2022 ze dne 11.5.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
poskytnutí dotace ve výši 29.334 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2022 č.j. SVO/558/2022 ze dne
9.2.2022 spolku TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti
č.j. SVO/1657/2022 ze dne 27.4.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
poskytnutí dotace ve výši 31.332 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2022 č.j. SVO/558/2022 ze dne
9.2.2022 spolku Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325,
542 25 Janské Lázně, IČ 642 01 333 na základě podané žádosti č.j. SVO/1896/2022
ze dne 16.5.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2022 č.j. SVO/558/2022 ze dne
9.2.2022 spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Maršov, se
sídlem Lysečinská 90, 542 26 Horní Maršov, IČ 135 86 181 na základě podané
žádosti č.j. SVO/1872/2022 ze dne 11.5.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz
příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2022 č.j. SVO/559/2022 ze dne 9.2.2022 spolku
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/1867/2022 ze dne 11.5.2022
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. e) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2022 č.j. SVO/559/2021 ze dne 9.2.2022 spolku
TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/1794/2022 ze dne
6.5.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. f) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
g)
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2022 č.j. SVO/560/2022 ze dne 9.2.2022 spolku Junák –
český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/1718/2022 ze dne
2.5.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. g) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
h)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2022 č.j. SVO/560/2022 ze dne 9.2.2022 spolku Myslivecký
spolek Rýchory, se sídlem čp. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě
podané žádosti č.j. SVO/1633/2022 ze dne 25.4.2022 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. h) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
i)
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2022 č.j. SVO/561/2022 ze dne 9.2.2022 Domovu
důchodců Lampertice, se sídlem Lampertice 204, 541 01 Trutnov, IČ 00195022 na
základě podané žádosti č.j. SVO/696/2022 ze dne 18.2.2022 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. i) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
j)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2022 č.j. SVO/561/2022 ze dne 9.2.2022 Oblastní
charitě Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, IČ 434 64 637 na základě podané žádosti č.j. SVO/1466/2022 ze dne
11.4.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. j) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
k)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2022 č.j. SVO/561/2022 ze dne 9.2.2022 Lince
bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 188 00 Praha 8, IČ 61383198 na základě podané
žádosti č.j. SVO/1658/2022 ze dne 27.4.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz
příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/252/23/2022 písm. k) bylo přijato.

6. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 309/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 247 o odkoupení části parcely
p.p.č. 309/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, dle zákresu v příloze žádosti. Rada města se na 67. schůzi dne
2.5.2022 danou lokalitou zabývala a konstatovala, že prodejem části parcely by došlo k rozdělení
parcely p.p.č. 309/1 a usoudila, že se jedná o zbytkový pozemek, který má tvar písmene U a obklopuje
sousední domy čp. 245 a 266. Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny inženýrských sítí.
S ohledem na výše uvedené rada navrhla zastupitelstvu prodej jednotlivých částí celého pozemku s
tím, že pokud by zastupitelstvo souhlasilo, město poté osloví vlastníky všech 3 domů a nabídne jim
k prodeji jednotlivé části.
Hostem jednání byl pan Balcar, vlastník domu čp. 247 v Lázeňské ulici, kterého pan starosta přivítal
na jednání. V rámci dataprojekce byl vysvětlen záměr rady a starosta se dotázal pana Balcara na názor
a zda mu pomůže zkontaktovat i jeho sousedy. Pan Balcar odpověděl, že s navrhovaným řešením
nemá problém a předal starostovi telefonní spojení na sebe.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Bylo krátce diskutováno o ceně (nelze určit, teprve znalecký
posudek ocení parcelu), dále o svažitosti pozemku, o vysokém napětí, o vlivu případného prodeje na
zimní údržbu. Všechny tyto negativní vlivy by měl zohlednit znalec va svém posudku ocenění
parcely, přestože je vedena v KN jako zahrada. Pokud se všichni tři vlastníci shodnou na koupi
parcely, která bude rozdělena geometrickým plánem na příslušné díly, rozdělí si mezi sebe i náklady
spojené s případnou koupí (náklady na vypracování geometrického plánu, vypracování znaleckého
posudku, správní poplatek za návrh na vklad), což je nespornou výhodou pro všechny případné
kupující. S návrhem rady všichni přítomní souhlasili a usoudili, že se jedná o dobré řešení, takže
starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Rady města Svobody nad Úpou ze dne 2.5.2022 ohledně prodeje parcely p.p.č. 309/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou a pověřuje starostu města, aby oslovil v rámci společného jednání vlastníky domů
čp. 266, 247 a 245 s nabídkou prodeje výše uvedeného zbytkového pozemku.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/253/23/2022 bylo přijato.
7. Nabídka prodeje objektu staré přečerpávací stanice pitné vody včetně parcely st.p.č. 84 o
výměře 20 m2 v k.ú. Maršov II od VAK Trutnov a nabídka SŽDC na prodej nádražní budovy
na vlakovém nádraží
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání nabídku prodeje objektu bývalé přečerpávací stanice
pitné vody včetně parcely st.p.č. 84 o výměře 20 m2 v k.ú. Maršov II od společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. a nabídku od Správy železnic, státní organizace na prodej nádražní budovy
čp. 447 na vlakovém nádraží na pozemku st.p.č. 284 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Obě nabídky byly
předmětem diskuse, zejména ve vztahu k využití objektů a jejich významu pro město.
U parcely st.p.č. 84 s objektem bývalé přečerpávacích stanice pitné vody (dnes již nefunkční a bez
zařízení) byl řešen přístup k parcele a objektu. Parcela je vnořena uvnitř pozemku města p.p.č. 81/8
v k.ú. Maršov II o výměře 185 m2. K této parcele nemá město přístup, protože mezi chodníkem a
parcelou p.p.č. 81/8 je pozemek Správy KRNAP p.p.č. 73/1. Správa KRNAP však pozemky
neprodává, pouze směňuje. Dále bylo diskutováno o využití objektu, který je ve zchátralém stavu a
návrh na smysluplné využití nebyl podán. Starosta doplnil, že v tuto chvíli je asi jedinou možností
investiční příležitost pro získání pozemku pro případné nějaké využití v budoucnu. Žádný další námět
do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku prodeje objektu bývalé přečerpávací stanice pitné vody včetně parcely st.p.č. 84 o výměře
20 m2 v k.ú. Maršov II od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Výsledek hlasování:
PRO: 4 (Dvořáková, Horáček, Hovard, Mgr. Týfa)
PROTI: 4 (David, Mgr. Dvořák, Mgr. Hainiš, Zelinský)
ZDRŽEL SE: 3 (Ing. Chmelař, Ing. Ruse, Bc. Vlášek)
Usnesení nebylo přijato.
Další nabídkou v rámci tohoto bodu byla nabídka od Správy železnic, státní organizace (dále jen
"SŽ") na prodej nádražní budovy čp. 447 na vlakovém nádraží na pozemku st.p.č. 284 v k.ú. Svoboda
nad Úpou. Starosta informoval zastupitele, že žádost o převod vlastnictví nemovitosti již byla podána
dne 30.5.2022 na základě jednání se zástupci SŽ, ale tato žádost je prvotním dokumentem, který není
nijak závazný. Informoval zastupitelstvo o tom, že SŽ nabízí nádražní budovy po celé republice
nejprve samosprávám a teprve poté (pokud odmítnou nabídku) jiným subjektům. Využití budovy v
této strategické lokalitě je poměrně multifunkční a město by zcela určitě našlo využití. Podle sdělení
SŽ to sice nemohou být byty, přestože v budově už nyní bydlí několik osob, ale nabízí se další možné
využití pro město (veřejné toalety, zázemí pro technickou četu, skladové prostory, případně
informační kiosek atd.). Doplnil, že budova by si z hlediska historického zasloužila rekonstrukci v
dobovém duchu. Z krátké diskuse nad touto nabídkou vyplynula jednoznačná shoda na tom využít
nabídku SŽ, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
projednalo
nabídku od Správy železnic, státní organizace na prodej nádražní budovy čp. 447 na vlakovém
nádraží na pozemku st.p.č. 284 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že využije tuto nabídku a pověřuje
starostu města dalším jednáním v dané záležitosti.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/254/23/2022 bylo přijato.
8. Inventarizační zpráva za rok 2021
Zastupitelstvu města byla předložena Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021 včetně příloh (vše
viz přílohy originálu zápisu). Tajemnice MěÚ konstatovala, že se jedná o každoroční zprávu a
vyzvala přítomné k diskusi, zda mají nějaké dotazy či potřebují něco vysvětlit. Žádný dotaz ani návrh
nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2021, přílohu č. 1 a přílohu č. 2 (vše viz přílohy originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/255/23/2022 bylo přijato.
9. Závěrečný účet města za rok 2021
V rámci tohoto bodu byl Zastupitelstvu města předložen návrh Závěrečného účtu města Svobody nad
Úpou za rok 2021 včetně Přílohy č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2021. Přílohy č. 2 – 6 byly k dispozici na webu města na elektronické úřední desce. Starosta předal
slovo tajemnici MěÚ, která jen stručně okomentovala každoroční podkladový materiál, konstatovala,
že k Závěrečnému účtu nebyla přijata ve lhůtě písemná připomínka a požádala přítomné o konkrétní
dotazy či připomínky. Nikdo z přítomných nepodal podnět, a proto předala slovo starostovi. Starosta
navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2021 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodaření bez výhrad.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/256/23/2022 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2021 sestavenou ke dni
31.12.2021 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2021.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/256/23/2022 písm. b) bylo přijato.
9

zdržel se – 0

10. Kontrola hospodaření města k 31.5.2022 a Rozpočtové opatření č. 2/2022
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 31.5.2022 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 5/2022 ke dni 31.5.2022
2) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 + rozpis rozpočtového opatření
Starosta opět předal slovo tajemnici MěÚ, která krátce okomentovala podkladový materiál a návrh
rozpočtového opatření č. 2/2022, který je přílohou rozpočtového opatření a obsahuje následující
položky dle rozpisu rozpočtového opatření:
P Ř ÍJ MY
Rozp. skladba
Text
ODPA
POL roz pis č.
6221
2321
Výnos z prodeje stužek na pomoc Ukrajině - vazba na výdaje
1
6320
2322
Příjem z pojistných plnění (ostrůvek u AN, sklo na AN, hromosvod na AN, střecha hala)
3319

2111

2

3319

2321

1

6310

2141

3

Částka
3 581
240 000
200 000

Rudolfovy slavnosti 2022 - příjmy od sponzorů, vazba na výdaje

100 000
Příjem z úroků na účtech města včetně termínovaného vkladu - navýšení

199 802

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
4111
4116
4122
4122

4
5
6

743 383

Kompenzační bonus ze státního rozpočtu za ztráty na daňových výnosech
Dodace na výkon sociální práce na obci - vazba na výdaje
Dotace pro pečovatelskou službu v DPS (transfer) - vazba na výdaje
Dotace z kraje na bezplatné ubytování ukrajinských uprchlíků

121 852
384 943
1 121 222
129 600

Celkem třída 4 : Dotace

1 757 617

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2022

2 501 000

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

č.

2212

6121

7

2221

5169

2221

5171

8

Text

Částka

Oprava lesní cesty na Muchomůrku - posílení položky s oheldem na vývoj cen

50 000

Výměna skla na autobusovém nádraží - z pojistného plnění v příjmech

5 300

Autobusové nádraží oprava hromosvodu - z pojistného plnění v příjmech

89 100

Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví
3319

5169,
org 9

3319

5139

3412

5171

144 400

Rudolfovy slavnosti - navýšení výdajů s vazbou na příjem finančních darů od sponzorů
9

10

Divadlo S.N.Ú. (spolek bez právní subjektivity) - financování výdajů na činnost v
roce 2022

10 000

Sportovní hala - oprava střechy - z pojistného plnění v příjmech

109 854

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo

419 854

4351

6121

11

DPS - izolace půdy - nová investice

4351

5336

12

DPS - transfer dotace na pečovatelskou službu

550 000
1 121 222

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
5011
6171

5031

300 000

1 671 222

13

Výdaje v rámci čerpání každoroční dotace na sociální práci pro pověřený obecní
úřad - vazba na příjem dotace

287 943
71 000

5032

26 000

6171

5171

14

Radnice oprava a nátěr střechy včetně opravy okapů nad vchodem do radnice !!!!

6221

5169

15

Humanitární pomoc - výnos ze sbírky prodeje stužek do výdajů - úhrada obědů
pro ukrajinské děti ve školách Horní Maršov a Svoboda nad Úpou

180 000
3 581

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

568 524

2 804 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2022
CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2022
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2022
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 2/2022

2 501 000
2 804 000
-

303 000

FINANCOVÁNÍ
8115

16

8118

17

8115

16

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let
Převod prostředků ze spořícího účtu na termínovaný vklad

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 2/2022

303 000
-

30 000 000
30 000 000

303 000
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Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterých
bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.5.2022 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 5/2022 ze dne
3.6.2022 (vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/257/23/2022 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 2/2022 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.2/2022 činí objem celkových příjmů 2.501.000,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2022 po této změně se zvyšují na 40.056.000,-Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2022 činí 2.804.000,-Kč (celkové výdaje
rozpočtu na rok 2022 po této změně se zvyšují na 49.724.000,-Kč), financování
rozdílu činí 303.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2022 se zvyšuje na
9.668.000 Kč).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/257/23/2022 písm. b) bylo přijato.
11. Návrh nové OZV č. 1/2022, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
na základě výzvy Min. vnitra ČR
Starosta opět předal slovo tajemnici MěÚ, která vysvětlila, že byl zpracován návrh nové Obecně
závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1.1.2023
(viz příloha originálu zápisu), kterou se současně ruší Obecně závazná vyhláška Města Svobody nad
Úpou o stanovení koeficientu daně z nemovitostí ve Svobodě nad Úpou č. 3/1994 ze dne 25.1.1994
a Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ze dne
21.3.2012. Důvodem pro vydání nové OZV jsou zjištěné nedostatky ze strany Ministerstva vnitra ČR,
které obdrželo podnět k přezkoumání stávajících vyhlášek města č. 3/1994 a č. 1/2012 od Finančního
úřadu pro Královéhradecký kraj, oddělení majetkových daní. Nedostatky souvisí s novelou zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí od 1.1.2016, kdy byl zaveden pojem zdanitelná jednotka a
doplněn odst. 4 v § 7 zákona. Stávající koeficienty byly v nové vyhlášce zachovány beze změny.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vydává
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností
od 1.1.2023 (viz příloha originálu zápisu), kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Svobody
nad Úpou o stanovení koeficientu daně z nemovitostí ve Svobodě nad Úpou č. 3/1994 ze dne
25.1.1994 a Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti ze dne 21.3.2012.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/258/23/2022 bylo přijato.
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13. Zásady pro používání prostředků ze sociálního fondu Města Svobody nad Úpou
Starosta předal slovo tajemnici, která prezentovala, v čem spočívají změny Zásad pro používání
prostředků ze sociálního fondu (viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.7.2022. V návrhu
nových zásad je okruh poskytovaných benefitů stejný, nerozšiřuje se jejich okruh. Příspěvek na
stravování a odměny a dary při životních výročích zůstávají v nezměněné výši jen se upravily a
upřesnily texty. Změna je navrhována u příspěvku na penzijní nebo životní pojištění, kde od roku
2008 nedošlo k jeho změně a byl poskytován ve výši 700 Kč zaměstnancům města s uzavřenou
pracovní smlouvou na dobu neurčitou a po uplynutí 1 roku. S ohledem na to, že se veřejné správě pro
zaměstnance ÚSC již třetím rokem nezměnily platové poměry (platová tabulka vůbec nereaguje na
výši minimální mzdy ani zaručené mzdy pro jednotlivé platové třídy a ve veřejné správě se v
posledních 3 letech měnily pouze tabulky pro školství, zdravotnictví a sociální služby), a město nemá
zavedené žádné jiné benefity v podobě sickdays, ošatného, příspěvků na dovolenou či sportovní
aktivity apod., přičemž příspěvky na penzijní či životní pojištění jsou hojně využívaným benefitem
ve spoustě firem a ve většině měst a obcí, takže tajemnice podala návrh na zvýšení tohoto benefitu
od 1.7.2022 ze 700 Kč na 1.000 Kč a zkrácení lhůty 1 rok trvání pracovního poměru na uplynutí
zkušební lhůty (většinou 3M).
Starosta vyzval přítomné k diskusi. K návrhu nebyly žádné připomínky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Přílohu ke Statutu sociálního fondu Města Svobody nad Úpou – Zásady pro používání prostředků ze
sociálního fondu s účinností od 1.7.2022 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/259/23/2022 bylo přijato.
14. Návrh na prodej stroje REFORM (schválení prodeje a návrhu kupní smlouvy a pověření
pro radu)
Zastupitelstvu města byly předloženy aktuální informace o pořízení nového stroje Reform, k jehož
dodání dojde 15.6.2022. V souvislosti s tím Rada města schválila zveřejnění Záměru města č. 5/2022
na prodej starého stroje Reform, který byl zveřejněn dne 7.6.2022, a to včetně závazného vzoru kupní
smlouvy. Zastupitelstvu byl rovněž předložen znalecký posudek č. 15-1094/2022 od znalce Ing.
Viktora Pecena, Bulharská 65/3, 541 01 Trutnov ze dne 1.6.2022), kterým byla stanovena minimální
vyvolávací cena ve výši 327.600,-Kč včetně DPH.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém
bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pracovního stroje samojízdného, nosiče nářadí značky REFORM, typ
METRAC H6 S (minimální vyvolávací cena 327.600,-Kč včetně DPH je stanovena
znaleckým posudkem č. 15-1094/2022 od znalce Ing. Viktora Pecena, Bulharská
65/3, 541 01 Trutnov ze dne 1.6.2022), a to prostřednictvím kupní smlouvy, která je
přílohou Záměru města č. 5/2022, zájemci, jenž nabídne nejvyšší cenu (nesmí být
nižší, než výše stanovená minimální vyvolávací cena).
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pověřuje
b)
Radu města dokončením procesu prodeje v rámci zveřejněného Záměru města
č. 5/2022 při splnění podmínek stanovených v bodě a) tohoto usnesení včetně
uzavření kupní smlouvy.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/260/23/2022 bylo přijato.
15. Vydání Územního plánu Města Svobody nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen komplexní elaborát s názvem Územní plán, Odůvodnění
Územního plánu Svoboda nad Úpou, který zpracovala společnost SURPMO a.s., IČ 01807935, se
sídlem Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, zakázkové číslo 03873214, účelový stupeň: ÚPD, datum
06/2022. Starosta informoval zastupitelstvo, že se město konečně po letech dočkalo a má k dispozici
zpracovaný nový Územní plán, který prošel projednáváním s dotčenými orgány státní správy a se
širokou veřejností a je připraven k vydání. Starosta vyzval přítomné k diskusi. Tajemnice doplnila
informace starosty o procesních úkonech spojených s vydáním nového územního plánu, kdy po přijetí
usnesení na tomto zastupitelstvu dojde k vydání veřejné vyhlášky, která bude zveřejněna po dobu
15ti dní a teprve poté bude vydání nového ÚP platné a pravomocné. Žádný další námět do diskuse
nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ověřilo
a)
že Územní plán Svoboda nad Úpou není v rozporu s Politikou rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 4 a se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého
kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 4 a 3 nebo s výsledkem řešení rozporů a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/261/23/2022 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vydává
b)
opatření obecné povahy Územního plánu Svoboda nad Úpou dle ustanovení § 43
odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, jehož součástí je rozhodnutí o námitkách včetně jejich
odůvodnění a vypořádání připomínky.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/261/23/2022 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ukládá
c)
Bc. Martinovi Vláškovi, zajistit, ve spolupráci s pořizovatelem ÚPD, oznámení podle
§ 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vydání Územního plánu Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/261/23/2022 písm. c) bylo přijato.
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16. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
 p. Hainiš navrhl, aby se město začalo zabývat změnou vytápění ve svých budovách, resp., aby
byly prověřeny možnosti s ohledem na stoupající ceny energií. Starosta odpověděl, že tento
problém vnímá také a že se město bude muset tímto tématem zabývat.
 p. Zelinský požádal, zda by nebylo možné vytyčit hranice obecní cesty a soukromého
pozemku v lokalitě Pod Rýchorami, aby zde bylo možné udržovat bez problémů veřejnou
zeleň. Starosta přislíbil, že to prověří.
 p. Hainiš se dotázal na stav soudního sporu ve věci opěrné zdi ve Staré aleji. Starosta
odpověděl, že podle očekávání Okresní soud v Trutnově opět nevyhověl žalobě města, takže
celá záležitost půjde přes odvolání na Krajský soud v Hradci Králové.
 p. Dvořák se podivoval nad tím, že parkovací plocha na autobusovém nádraží je po zavedení
parkovacích automatů většinou prázdná. Starosta reagoval, že to tak skutečně je, protože zde
parkující auta se prostě přesunula jinam. Ale až po celém roce provozu parkovacích automatů
se uvidí, jak v dané lokalitě parkování zorganizovat.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta všem poděkoval za účast a ve 19:55 hodin
zasedání zastupitelstva ukončil.

Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 14.6.2022
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavel Dvořák, v.r.

dne 15.6.2022

Tomáš Hovard, v.r.

dne 15.6.2022
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Výpis usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 13.06.2022
USNESENÍ č. ZM/248/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 13.6.2022.
USNESENÍ č. ZM/249/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 17.5.2022 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/250/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.3.2022 do 13.6.2022 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/251/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019 (označené jako č.j. SVO/3034/2019,
SML000739 a doplněné dodatkem č. 1 ze dne 22.6.2020, označeným jako č.j. SVO/2014/2020 a
doplněné dodatkem č. 2 ze dne 21.6.2021, označeným jako č.j. SVO/2483/2021, viz příloha originálu
zápisu), který řeší prodloužení splatnosti zápůjčky ve výši 5.400.000 Kč do 30.9.2023, která byla
poskytnuta společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. v roce 2019 na investiční akci města.
USNESENÍ č. ZM/252/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 29.334 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2022 č.j. SVO/558/2022 ze dne 9.2.2022 spolku
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/1868/2022 ze dne 11.5.2022 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
b)
poskytnutí dotace ve výši 29.334 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2022 č.j. SVO/558/2022 ze dne 9.2.2022 spolku
TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/1657/2022 ze dne 27.4.2022
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

poskytnutí dotace ve výši 31.332 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2022 č.j. SVO/558/2022 ze dne 9.2.2022 spolku
Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325, 542 25 Janské Lázně, IČ 642
01 333 na základě podané žádosti č.j. SVO/1896/2022 ze dne 16.5.2022 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2022 č.j. SVO/558/2022 ze dne 9.2.2022 spolku
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Maršov, se sídlem Lysečinská 90, 542
26 Horní Maršov, IČ 135 86 181 na základě podané žádosti č.j. SVO/1872/2022 ze dne
11.5.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený
touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dospělých v roce 2022 č.j. SVO/559/2022 ze dne 9.2.2022 spolku Sportovní klub
MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885
na základě podané žádosti č.j. SVO/1867/2022 ze dne 11.5.2022 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dospělých v roce 2022 č.j. SVO/559/2021 ze dne 9.2.2022 spolku TJ Krakonoš
Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474
63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/1794/2022 ze dne 6.5.2022 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní
aktivity v roce 2022 č.j. SVO/560/2022 ze dne 9.2.2022 spolku Junák – český skaut,
středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 601
53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/1718/2022 ze dne 2.5.2022 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní
aktivity v roce 2022 č.j. SVO/560/2022 ze dne 9.2.2022 spolku Myslivecký spolek
Rýchory, se sídlem čp. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě podané žádosti
č.j. SVO/1633/2022 ze dne 25.4.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální
služby a aktivity v roce 2022 č.j. SVO/561/2022 ze dne 9.2.2022 Domovu důchodců
Lampertice, se sídlem Lampertice 204, 541 01 Trutnov, IČ 00195022 na základě podané
žádosti č.j. SVO/696/2022 ze dne 18.2.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální
služby a aktivity v roce 2022 č.j. SVO/561/2022 ze dne 9.2.2022 Oblastní charitě Dvůr
Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 434 64
637 na základě podané žádosti č.j. SVO/1466/2022 ze dne 11.4.2022 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
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k)

poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální
služby a aktivity v roce 2022 č.j. SVO/561/2022 ze dne 9.2.2022 Lince bezpečí, z.s., se
sídlem Ústavní 95, 188 00 Praha 8, IČ 61383198 na základě podané žádosti č.j.
SVO/1658/2022 ze dne 27.4.2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu
zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

USNESENÍ č. ZM/253/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Rady města Svobody nad Úpou ze dne 2.5.2022 ohledně prodeje parcely p.p.č. 309/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou a pověřuje starostu města, aby oslovil v rámci společného jednání vlastníky domů
čp. 266, 247 a 245 s nabídkou prodeje výše uvedeného zbytkového pozemku.
USNESENÍ č. ZM/254/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
projednala
nabídku od Správy železnic, státní organizace na prodej nádražní budovy čp. 447 na vlakovém
nádraží na pozemku st.p.č. 284 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že využije tuto nabídku a pověřuje
starostu města dalším jednáním v dané záležitosti.
USNESENÍ č. ZM/255/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2021, přílohu č. 1 a přílohu č. 2 (vše viz přílohy originálu
zápisu).
USNESENÍ č. ZM/256/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2021 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodaření bez výhrad.
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2021 sestavenou ke dni
31.12.2021 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2021.
USNESENÍ č. ZM/257/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.5.2022 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 5/2022 ze dne 3.6.2022
(vše viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 2/2022 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.2/2022 činí objem celkových příjmů 2.501.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2022 po této změně se zvyšují na 40.056.000,-Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 2/2022 činí 2.804.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2022
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po této změně se zvyšují na 49.724.000,-Kč), financování rozdílu činí 303.000 Kč (celkové
financování rozpočtu na rok 2022 se zvyšuje na 9.668.000 Kč).
USNESENÍ č. ZM/258/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vydává
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností
od 1.1.2023 (viz příloha originálu zápisu), kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Svobody
nad Úpou o stanovení koeficientu daně z nemovitostí ve Svobodě nad Úpou č. 3/1994 ze dne
25.1.1994 a Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti ze dne 21.3.2012.
USNESENÍ č. ZM/259/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Přílohu ke Statutu sociálního fondu Města Svobody nad Úpou – Zásady pro používání prostředků ze
sociálního fondu s účinností od 1.7.2022 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/260/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pracovního stroje samojízdného, nosiče nářadí značky REFORM, typ METRAC
H6 S (minimální vyvolávací cena 327.600,-Kč včetně DPH je stanovena znaleckým
posudkem č. 15-1094/2022 od znalce Ing. Viktora Pecena, Bulharská 65/3, 541 01 Trutnov
ze dne 1.6.2022), a to prostřednictvím kupní smlouvy, která je přílohou Záměru města č.
5/2022, zájemci, jenž nabídne nejvyšší cenu (nesmí být nižší, než výše stanovená
minimální vyvolávací cena).
pověřuje
b)
Radu města dokončením procesu prodeje v rámci zveřejněného Záměru města č. 5/2022
při splnění podmínek stanovených v bodě a) tohoto usnesení včetně uzavření kupní
smlouvy.
USNESENÍ č. ZM/261/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ověřilo
a)
že Územní plán Svoboda nad Úpou není v rozporu s Politikou rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 4 a se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve
znění Aktualizace č. 1, 2, 4 a 3 nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
vydává
b)
opatření obecné povahy Územního plánu Svoboda nad Úpou dle ustanovení § 43 odst. 4)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jehož součástí je rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění a vypořádání
připomínky.
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ukládá
c)
Bc. Martinovi Vláškovi, zajistit, ve spolupráci s pořizovatelem ÚPD, oznámení podle §
173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání
Územního plánu Svoboda nad Úpou.
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