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Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 23.9.2019
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla (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
11.9.2019 do 23.9.2019 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva a informací o konání zastupitelstva v zářijovém vydání novin Svoboda fórum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 13 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že dva členové zastupitelstva
jsou řádně omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ,
Mgr. JAN HAINIŠ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN
JANOUŠ, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Bc. MARTIN
VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Mgr. PETR TÝFA

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to paní Zdenku
Dvořákovou a pana Ing. Helmuta Ruseho. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu
Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Předsedající 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 připojení Města Pec pod Sněžkou a obce Malá Úpa do společného projektu Spolupráce v oblasti poskytování sociální služby (pečovatelské služby) včetně
poskytnutí dotace
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6.

Informace o podaném odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci
žaloby na zaplacení částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné
zdi a stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji

7.

Návrh na zavedení kamerového systému po obci

8.

Projednání technického posudku Ing. Šíra ohledně technického stavu mostu
Nepomuckého s variantami návrhu opravy

9.

Návrh na převzetí části komunikace v ulici K Muchomůrce od Správy KRNAP

10.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady Alzheimerového Centra

11.

Převod majetku ze správy příspěvkových organizací na výpůjčku majetku
příspěvkovým organizacím - nové zřizovací listiny

12.

Prodej části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou - znovuprojednání s ohledem
na zamítnutí návrhu vkladu do KN původní kupní smlouvy

13.

Nabídka bezúplatného převodu parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I od ÚZSVM

14.

Bezúplatný převod pozemků mezi Městem Svoboda nad Úpou a Královéhradeckým
krajem v k.ú. Svoboda nad Úpou

15.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I

16.

Žádost o prodej parcel p.p.č. 40/1, 40/6, 40/2 a 40/4, vše v k.ú. Maršov II

17.

Prodej části parcely p.p.č. 139 v k.ú. Maršov I dle GP č. 381-201/2018

18.

Kontrola rozpočtového hospodaření města a případné rozpočtové opatření

19.

Diskuse a schválení využití severní části objektu bývalého kina čp. 473 na náměstí
Svornosti

20.

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 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 23.9.2019.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/66/7/2019 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Martin David a pan Petr Horáček) z 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.7.2019, aby podali zprávu o ověření zápisu. Oba
pánové podali zprávu o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 9.7.2019, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj pak
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byla zveřejněna v srpnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal námitku, a
proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.7.2019 bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/67/7/2019 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 25.6.2019 do 23.9.2019, kdy proběhly
čtyři schůze rady a zápisy z nich jsou pravidelně zastupitelům zasílány, jsou zveřejněny na webu
města a usnesení z nich pak v novinách Svoboda fórum.
Starosta dále informoval podrobně o některých významných investičních akcích města, zejména:
- výstavba sociálních bytů v budově bývalého kina - práce probíhají, v současné době zejména bourací
práce a napojení na kanalizaci před domem na chodníku, do konce roku by měla být hotová střecha
+ stropy. Město se bude muset ještě zabývat věží a hodinami, kdy stávající hodinový stroj potřebuje
servis, který není součástí nabídky, případně je možností nahradit jej nějakým elektrickým, nabídky
se zpracovávají.
- rekonstrukce veřejného osvětlení 3 etapy (Lázeňská, Horská, Černohorská) - Horská ulice je
dokončena, nyní se realizuje Lázeňská, poté Černohorská. Dále se projektují další etapy, a to dvě
etapy na Rýchorském sídlišti + Maršovská ulice tak, aby bylo možné využít dotační prostředky v
maximální možné výši a do konce října se musí podat žádost.
- dětská hřiště – na obnovu prvků bylo vyčleněno 300 tis. Kč, bylo tedy využito spravedlivě polovina
na dětské hřiště na Rýchorském sídlišti a polovina na obnovu prvků v areálu městského stadionu.
Dodavatel byl vysoutěžen a výměna by měla být realizována do konce října.
Dále se starosta zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu):
- žádost o prodej pozemku na Novém světě – starosta informoval o aktuálním stavu nového územního
plánu, kdy se posuzují jednotlivé lokality z hlediska ochrany přírody a v současné době se
nejvýhodněji jeví pro účely výstavby RD lokalita nad bývalou zvláštní školou (je tam nejvíce parcel
a je nejlépe zasíťovaná) a uvidí se, zda bude město muset některé lokality vypustit či nikoliv. Byl
posunut termín dokončení na 31.12.2020
- plynovodní přípojka k nové požární zbrojnici – starosta informoval, že v současné době jsou
uzavřeny všechny potřebné smlouvy o věcných břemenech na ochranná pásma a nyní bude
připravovat kupní smlouvu společnost GasNet, které se bude plynovodní přípojka prodávat.
Společnost však uzavírá smlouvy pouze do konce listopadu každého roku, a proto starosta navrhl
delegovat pravomoc na uzavření kupní smlouvy na odprodej plynovodní přípojky na Radu města,
protože další pravidelné jednání zastupitelstva bude až 16.12. Po krátké vysvětlující diskusi v této
souvislosti tedy starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
a)
pravomoc k uzavření kupní smlouvy na prodej plynovodní přípojky k nové hasičské
zbrojnici na Radu města tak, aby mohla být kupní smlouva uzavřena do 30.11.2019.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/68/7/2019 písm. a) bylo přijato.
- pověření radě - podat podnět KÚ Královéhradeckého kraje k případné změně povolení provozu
společnosti KVK Parabit, a.s., spočívající ve stanovení specifických emisních limitů ve vztahu k
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zápachu – starosta informoval, že tento podnět byl zaslán dne 23.9.2019 poté, co jej zpracoval
městský právník Mgr. Huspek.
- pověření radě - prověřit možnosti a cenové dostupnosti provádění měření hluku prostřednictvím
autorizované osoby – zde rada delegovala tento úkol na pana Hovarda, který informoval, že poptal
emailem tři firmy, z nichž odpověděla pouze jediná - Akson, s.r.o. (viz příloha originálu zápisu),
nabídku předal všem zastupitelům a krátce ji okomentoval. Měření v rozsahu 1 hodiny v 1 bodě
vychází na cca 15.300 Kč bez DPH. Dále starosta předložil zastupitelům výsledky dalšího nového
měření z 31.7.2019, které provedla Krajská hygienická stanice a které bylo opět v limitu a bez
porušení hlukových limitů. Byla vedena hromadná diskuse, ze které vyplynul jednoznačný názor
všech členů zastupitelstva, že vynakládat finanční prostředky města na další měření je nesmysl.
Tajemnice dále doplnila, že v rámci stavebního řízení se společností KVK Parabit, a.s. bylo stejně
podáno odvolání dvou účastníků řízení a celý spis byl dne 23.9.2019 odeslán Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje včetně výše uvedeného protokolu o měření hluku z 31.7.2019, který tedy
povede odvolací řízení. Starosta nicméně vyzval zastupitele, aby se vyjádřili, zda má město objednat
měření hluku.
Pan Zelinský navrhl, aby se měření nedělalo s ohledem na provedené opakované měření dne
31.7.2019, které provedla Krajská hygienická stanice a protokol z něj byl zastupitelům předložen (viz
příloha originálu zápisu). Starosta vyzval přítomné, zda má někdo jiný návrh usnesení. Žádný nebyl
podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
b)
na základě protokolu o měření hluku z provozu KVK Parabit, a.s. z 31.7.2019, které
provedla Krajská hygienická stanice (viz příloha originálu zápisu), že nebude město
provádět další měření hluku na náklady města.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 1
Dvořáková Zdenka

USNESENÍ č. ZM/68/7/2019 písm. b) bylo přijato.
Tímto starosta ukončil zprávu o činnosti rady a zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a vyzval
přítomné, zda má někdo nějaké připomínky či dotaz. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl v
rámci tohoto bodu další usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
c)
zprávu o činnosti Rady města za období od 25.6.2019 do 23.9.2019 a dále zprávu o
plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/68/7/2019 písm. c) bylo přijato.
5. Žádost o připojení Města Pec pod Sněžkou a obce Malá Úpa do společného projektu Spolupráce v oblasti poskytování sociální služby (pečovatelské služby) včetně poskytnutí
dotace
Zastupitelstvu města byly předloženy žádosti o připojení do společného projektu spolupráce v oblasti
poskytování sociální služby (pečovatelské služby) včetně poskytnutí dotace, a to od Města Pec pod
Sněžkou a od Obce Malá Úpa (viz přílohy originálu zápisu). Starosta krátce představil tento již známý
projekt, který byl nastaven před čtyřmi roky, funguje bez problémů a všechny dosud zapojené obce
(Janské Lázně, Horní Maršov, Mladé Buky a Svoboda nad Úpou) jsou obsluhovány na úseku
pečovatelské služby příspěvkovou organizací Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.
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Zdůraznil zejména skutečnost, že rozšířením projektu o další území obcí příspěvková organizace
dosáhne na vyšší dotaci a zároveň konstatoval, že by bylo vhodné poskytovat tuto sociální službu
celému území v rámci meziobecní spolupráce. Tajemnice doplnila diskusi o další informace týkající
se dojezdových vzdáleností a dostatečné kapacity v DPS pro poskytování služby i v těchto obcích.
Dále informovala o tom, že obec Malá Úpa je připravena maximálně spolupracovat, pokud bude v
její obci tato služba potřeba, a to zejména v zimních měsících (zajištění dojezdu na skútru, mimořádný
příspěvek na dopravu apod.). Dále doplnila, že v současné době jsou požadavky na služby z daných
obcí minimální, protože se podařilo v rámci sociální práce umístit klienty do pobytových zařízení
(domov důchodců), ale samozřejmě celý projekt je velmi živý organismus, a nelze předem odhadnout
potřebnost pečovatelské služby právě s ohledem na věk a zdraví cílové skupiny seniorů. Nicméně jde
v principu o to, aby všechny obce měly pečovatelskou službu v případě potřeby smluvně zajištěnou.
Starosta dále informoval, že příspěvková organizace byla úspěšná v dotačním řízení na nákup čtyř
vozidel (90% dotace), která budou všechna ve čtyřkolce právě s ohledem na horské obce a nákup
vozidel by měl proběhnout v první polovině příštího roku.
Starosta vyzval přítomné k další diskusi, případně, zda je někdo výslovně proti tomu, aby se výše
uvedené obce zapojily do společného projektu. Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta
navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost Města Pec pod Sněžkou a obce Malá Úpa o připojení do společného projektu s účinností od
1.1.2020 s názvem Spolupráce v oblasti poskytování sociální služby (pečovatelské služby) včetně
poskytnutí dotace, jehož poskytovatelem je příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, IČ 49290738 a garantem projektu je zřizovatel příspěvkové organizace Město
Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/69/7/2019 bylo přijato.
6. Informace o podaném odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci žaloby
na zaplacení částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové
opěrné zdi ve Staré aleji
V rámci tohoto bodu starosta informoval stručně o historii této známé kauzy, která je podrobně
popsána v podkladovém materiálu. Zastupitelstvu města byl předložen Rozsudek Okresního soudu v
Trutnově ve věci žaloby na zaplacení částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné
zdi a stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji, kdy v prvoinstančním řízení byla žaloba města zamítnuta
(viz příloha originálu zápisu). Soudní spor se táhne již tři roky, a nakonec samosoudkyně Okresního
soudu v Trutnově rozhodla, že opěrná zeď je součástí místní komunikace.
Starosta informoval zastupitelstvo, že rada rozhodla o podání odvolání, a protože podání odvolání
muselo být učiněno do 25.8.2019 včetně úhrady soudního poplatku ve výši 20.508 Kč, usnesla se tak
na 17. schůzi dne 21.8.2019 usnesením číslo RM/220/17/2019. Tajemnice doplnila, že pokud by
nebyl soudní poplatek uhrazen, odvolací řízení by nebylo zahájeno.
Starosta tedy požádal zastupitelstvo o potvrzení tohoto rozhodnutí rady a doplnil, že považuje
rozsudek Okresního soudu v Trutnově za špatný, protože poskytuje návod všem obyvatelům, jak
nakládat s opěrnými zdmi po obci. Doplnil, že nejen ve Staré aleji je takových zdí několik a všichni
vlastníci zdí se o ně starají vyjma rodiny Zapadlových.
Pan Vlášek sdělil, že dle jeho osobního názoru odvolací Krajský soud rozhodne úplně stejně, a že by
se jednalo o další prosouzené peníze navíc.
Pan Zelinský oponoval, že když to takto město nechá, bude se jednat o precedens a všichni vlastníci
opěrných zdí budou prostřednictvím stavebního úřadu postupovat stejně a město to bude muset
zaplatit.
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Na základě toho byla vedena vzrušená debata, proč daná situace vznikla, dále o tom, že náklady
mohly být nižší, ale rodina Zapadlových trvala na zachování zdevastované stodoly nad opěrnou zdí,
což zvýšilo značně náklady atd.
Tajemnice vstoupila do debaty a doplnila, že město podalo žalobu na zaplacení dlužné částky, ale
paradoxně paní samosoudkyně v závěru rozsudku konstatuje, že opěrná zeď je součástí místní
komunikace a vlastníkem této zdi je tedy město, přičemž město nepodalo žalobu na určení vlastnictví.
Součástí vynaložených nákladů bylo i zajištění zdevastované stodoly, která je nezpochybnitelně ve
vlastnictví žalované strany a přitom ani tyto náklady nebyly městu přiznány. Doporučila, že by město
mělo podat žalobu na určení vlastnictví.
Dále byla vedena vzrušená debata o tom, co s tím dál. Do toho vstoupila tajemnice a shrnula možnosti
a varianty města ve věci dalšího postupu:
- vzhledem k tomu, že o podání odvolání rozhodla rada, požaduje po zastupitelstvu schválení tohoto
dalšího postupu s ohledem na závažnost daného soudního sporu a také s ohledem na skutečnost, že o
podání žaloby před třemi roky rozhodlo zastupitelstvo
- zastupitelstvo by mělo usnesením rozhodnout, zda v podaném odvolání pokračovat nebo jej tedy
stáhnout
- dále například rozhodnout, zda by město mělo podat žalobu na určení vlastnického práva k opěrné
zdi, případně rozšířit v rámci odvolacího řízení (pokud to však jde - to je nutno zjistit u právníka)
V rámci debaty bylo řešeno, že podání žaloby na určení vlastnictví by bylo vhodné. Zde tajemnice
upozornila na to, že případné podání žaloby se musí uskutečnit opět u Okresního soudu v Trutnově,
takže lze předpokládat, že soudní spor se opět potáhne roky, protože většina soudních sporů končí u
odvolacích soudů, které mohou nařídit nové projednávání a vrátit zpět Okresnímu soudu s nějakým
doporučením atd. A samozřejmě to bude znamenat další finanční náklady s výsledkem nejistým. Na
druhou stranu, pokud se strany nedomluví jiná cesta není, a protože se jedná o poměrně zásadní otázku
ve vztahu opěrkám po celé obci, je to na zvážení.
Opět byla vedena vzrušená debata, kterou ukončil starosta návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města
schvaluje
postup Rady města ve věci podání odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci
žaloby na zaplacení částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou
nové opěrné zdi ve Staré aleji, kdy v prvoinstančním řízení byla žaloba města zamítnuta (viz příloha
originálu zápisu), který učinila svým usnesením č. RM/220/17/2019 ze dne 21.8.2019.
Bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení takto:
PRO: 6 (Hainiš, Hovard, Chmelař, Ruse, Špetla, Zelinský)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 7 (David, Dvořák, Dvořáková, Horáček, Janouš, Oravec, Vlášek)
Usnesení nebylo přijato.
Starosta tedy vyzval k podání jiného usnesení, protože odvolání bylo podáno.
Pan David reagoval, že je těžké rozhodnout o něčem, o čem moc neví. Pan starosta reagoval, jak
dlouho má materiály k dispozici, nehledě na to, že v radě bylo usnesení přijato už 21.8.2019 a zápisy
jsou neprodleně zastupitelům zasílány, takže se kdokoliv z nových zastupitelů mohl s celou záležitostí
seznámit a přijít se zeptat. Starosta tedy opakovaně vyzval přítomné k jinému návrhu usnesení,
protože je potřeba stanovit postup.
Pan Vlášek tedy navrhl návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
schvaluje
stažení odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci žaloby na zaplacení částky
410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji
a tento rozsudek respektovat.
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Bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení takto:
PRO: 5 (David, Dvořák, Dvořáková, Oravec, Vlášek)
PROTI: 5 (Hainiš, Chmelař, Ruse, Špetla, Zelinský)
ZDRŽEL SE: 3 (Horáček, Hovard, Janouš)
Usnesení nebylo přijato.
Pan Hainiš sdělil, zda by nebylo vhodnější nejprve žalovat vlastnictví a teprve potom peníze.
Tajemnice na to reagovala, že určitě je to možnost, ale zase na druhou stranu, peníze jsou také
důležité, aby nedošlo k promlčení dluhu.
Starosta konstatoval, že když to nyní město stáhne, zaplatí v plné výši nejen oněch žalovaných
410.000 Kč, ale také všechny soudní poplatky a náklady advokáta druhé strany a samozřejmě náklady
našeho právníka, což činí již cca 200.000 Kč.
Pan Oravec reagoval, že finanční náklady související s tímto soudním sporem jsou už velké a z paní
Zapadlové ty peníze město stejně nedostane. Konstatoval, že po pročtení rozsudku dospěl k názoru,
že je důležité zjistit, čí ta zeď vlastně je a poté případně žalovat peníze.
Bylo konstatováno, že soudní spor je z hlediska financí pro město neefektivní a peníze z paní
Zapadlové město nedostane, nicméně jde o princip a budoucí vazbu ve vztahu k opěrkám po obci.
Tajemnice ještě doplnila, že kdyby bylo město v odvolacím řízení úspěšné a paní Zapadlová veškeré
dluhy neuhradila, pak nastupuje exekuční titul, který by v tomto případě zabavil nemovitost a
výnosem z exekuce by se umořily dluhy města. Ovšem otázkou je, zda technický stav této nemovitosti
by v budoucnu pokryl veškeré náklady při časové náročnosti soudních sporů v ČR.
Starosta znovu konstatoval, že v této patové situaci rada neví, co má tedy dělat. Opět se vedla diskuse
o historii opravy opěrné zdi, kdy součástí nákladů byla i stabilizace stodoly, což vysvětlil starosta, v
čem spočívala oprava a ze všeho jsou zápisy z jednání. Znovu konstatoval, že s odstraněním stodoly
paní Zapadlová nesouhlasila. Tajemnice dále doplnila, že tuto stavební akci nařídil stavební úřad v
souladu se stavebním zákonem stavebníkům (městu a paní Zapadlové), rozhodnutí stavebního úřadu
se stalo pravomocným, a protože paní Zapadlová nekonala, muselo vzít veškeré náklady na svá bedra
město. a protože podle zákona o obcích se musí město chovat jako správný hospodář, nemohlo nechat
celou situaci jen tak bez toho, aby nezačalo vymáhat poměrnou část vynaložených nákladů z této
nařízené stavební akce stavebním úřadem. Samozřejmě efektivita soudního sporu je jinou otázkou.
Pan Hovard se dotázal, zda by v rámci odvolání šla rozšířit žaloba o určení vlastnictví opěrné zdi.
Tajemnice odpověděla, že neví. Starosta doplnil, že vynaložené náklady se nyní nezvýší, protože
všechny náklady už město zaplatilo. Rozhodně je však dle jeho názoru nutné dovést danou věc do
spravedlivého konce a zastupitelé by se měli vžít do role města v tom smyslu, kdyby měli u svého
domu či cesty podobného souseda, jak by se zachovali.
Tajemnice navrhla, aby se členové zastupitelstva pokusili domluvit na svolání mimořádného
zastupitelstva, na které bude pozván městský právník, aby zastupitelům vše vysvětlil a shrnul vývoj
v dané kauze, nastínil možnosti města a míru úspěšnosti. Upozornila na to, že v dané věci se musí
zastupitelstvo nějak rozhodnout, protože kdyby rada odvolání nepodala, tak paradoxně na druhou
stranu ji mohou zastupitelé kritizovat, že nekonala a nehájí zájmy města, takže se nemohou divit, že
rada chce od zastupitelstva nějaký projev vůle. Všichni zastupitelé potvrdili, že ano, že to samozřejmě
chápou, a proto se tedy shodli na tom, že bude svoláno mimořádné jednání zastupitelstva. Byla vedena
diskuse o termínu, a nakonec starosta navrhl usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
ve věci podaného odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci žaloby na zaplacení
částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové opěrné zdi ve
Staré aleji o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.10.2019
s účastí městského právníka.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/70/7/2019 bylo přijato.
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7. Návrh na zavedení kamerového systému po obci
Starosta informoval zastupitelstvo, že by město chtělo zavést kamerový systém se záznamem po obci
s ohledem na zvýšený vandalismus po obci a také kvůli monitoringu kontejnerových stání. Dále po
konzultaci s vedením Policie ČR by bylo vhodné monitorovat také komunikace v obci kvůli
kriminalitě - monitoring průjezdu vozidel apod. (Lázeňská, Černohorská).
V podkladových materiálech byly zastupitelstvu předloženy informace ohledně ochrany osobních
údajů z Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde je konstatováno, že pokud jde o kamerový systém se
záznamem, pak město v postavení správce by ho za účelem ochrany před vandalizmem např. mohlo
provozovat v režimu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (GDPR), podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. V tomto
režimu tedy obec je oprávněna využít kamerový systém se záznamem např. při odhalování osob
způsobujících „černé skládky“, při ostraze opakovaně poškozovaného drahého mobiliáře obce atp. I
v těchto případech je při úvahách o instalaci kamer nebo fotopastí nezbytné vycházet z konkrétních
podmínek a zabezpečit vyváženost práva na ochranu majetku s právem na ochranu podoby a
soukromí fyzických osob.
Dále starosta informoval, že je možné získat dotaci na zavedení kamerového systému až do výše
1 mil. Kč nebo 90% vynaložených nákladů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni
2020. Dále informoval o navrhovaných místech rozmístění kamer (autobusové nádraží, DPS +
stadion, škola, náměstí Svornosti + parkoviště, Rýchorské sídliště + hřiště, kontejnerová stání u školní
jídelny, Stará alej, obě v Maršově II, případně další dle potřeby). Záznamy bude spravovat pověřená
osoba, která je bude oprávněna poskytnout pouze dotčeným orgánům na základě žádosti (zejména
Policie ČR nebo Městská policie Trutnov).
Starosta byl dotázán, kdo bude tou pověřenou osobou. Starosta odpověděl, že záleží, koho
zastupitelstvo určí, ale vhodnou osobou by podle jeho názoru byl IT technik města.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, v níž panovala všeobecná shoda na zavedení systému, zejména z
důvodu prevence. Starosta ještě doplnil, že bude nejprve instalována první pilotní sestava během
podzimu, pokud bude zavedení odsouhlaseno, bude celý projekt připraven, zapracován do rozpočtu
2020 a podána žádost o dotaci (leden - únor 2020). Další námět do diskuse nebyl podán, a proto
starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
vybudování městského kamerového dohlížecího systému (zkratka "MKDS") a podání žádosti o dotaci
na jeho realizaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/71/7/2019 bylo přijato.
8. Projednání technického posudku Ing. Šíra ohledně technického stavu mostu Nepomuckého
s variantami návrhu opravy
Zastupitelstvu města byl předložen technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty - objekt
Most Jana Nepomuckého (viz příloha originálu zápisu). Závěr technického posudku zní:
"Další oprava mostního objektu a udržení požadované zatížitelnosti není možné bez masívní výměny
prvků ocelové konstrukce. Náklady na opravu nosné konstrukce (vodorovná část mostu nad opěrami)
se blíží její výměně. Kompletní přestavba mostu včetně opěr by byla o cca 40% dražší:
· Oprava nosné konstrukce 7 500 tis. Kč
· Výměna nosné konstrukce 8 500 tis. Kč
· Kompletní přestavba 11 000 tis. Kč
Jako nejsmysluplnější se jeví varianta ponechání spodní stavby a přestavba nosné konstrukce."
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Starosta stručně shrnul historii kolem tohoto mostu, který město před cca 10 lety získalo darem od
Královéhradeckého kraje společně s milionovou dotací na jeho opravu a most se nějakým způsobem
opravil. Životnost mostu je však již na hraně, je tam omezená tonáž na 3 tuny, aby tam projela alespoň
městská technika, nicméně technický stav mostu je bohužel ve stavu, který popisuje technický
posudek, a proto rada požádala o stanovisko zastupitelstvo.
Starosta sdělil, že dle názoru rady by byla nejvhodnější střední varianta - výměna nosné konstrukce
(zdi mostu v nábřežní zdi jsou dle Ing. Šíra v pořádku), je třeba však stanovit, zda bude betonový,
nebo železný, nýtovaný most však je zcela v jiných cenových relacích. Starosta navrhl, aby se město
alespoň pustilo do projektování, aby bylo připraveno pro případ nějakého dotačního titulu.
Paní Dvořáková reagovala, že se poptávala u odborníků a ti jí sdělili, že most by se měl kompletně
vyměnit, že nějaká oprava nemá smysl, protože by to bylo třeba jen na 10 let. Dále se dotázala, že je
zde jedna nabídka, proč jich není víc.
Starosta reagoval, že to není cenová nabídka, ale technický posudek s orientačními cenami, tj.
předběžný nástřel cen bez DPH. Předpokládaný rozpočet zpracovává projektant až v rámci projektové
dokumentace pro provedení stavby a pak záleží také na tom, jak je stavební akce vysoutěžena. Nyní
je však třeba se zabývat projektováním a zadat projektantovi nějaké zadání.
Byla opět vedena diskuse nad způsobem opravy a také financováním této opravy. V současné době
nejsou k dispozici dotační tituly, ale starosta konstatoval, že si myslí, že s ohledem na stav mostů v
celé republice bude muset být nějaký vhodný dotační titul vypsán.
V rámci diskuse bylo také konstatováno, že v rámci projektování může být zjištěno, že nábřežní zdi
jsou špatné a bude se muset rozsah projektu přehodnotit. Dále bylo krátce diskutováno o volbě, zda
betonový, železný apod. Starosta navrhl, že je pro prostřední variantu (výměna nosné konstrukce) a
železo, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo později hlasováno.
Před hlasováním se ještě přihlásil do diskuse pan Pejos, který sdělil zastupitelům, že před dvěma lety
byla provedena výměna mostu u jezdeckého areálu - šířka 5 metrů včetně opravy mostovky, stálo to
2,6 mil. Kč a dle jeho názoru je pěkný. Most je kombinací železa s betonem, má nosnost 35 tun,
značení je ale jen 20 tun, aby tam nejezdila velká auta a možná by se na něj měli jít zastupitelé podívat.
Starosta reagoval, že ten most samozřejmě zná a že dle jeho názoru je moc ošklivý, a to by právě
nechtěl.
Poté vyzval starosta k jiným návrhům, žádný nebyl podán, a proto bylo hlasováno o původním
návrhu usnesení starosty:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty Ing. Šíra - objekt Most Jana Nepomuckého
(viz příloha originálu zápisu) a pověřuje Radu města, aby zajistila vypracování projektové
dokumentace nové nosné železné konstrukce mostu Nepomuckého.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Dvořáková Zdenka
USNESENÍ č. ZM/72/7/2019 bylo přijato.
9. Návrh na převzetí části komunikace v ulici K Muchomůrce od Správy KRNAP
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na převzetí části komunikace v ulici K Muchomůrce od
Správy KRNAP na pozemku p.p.č. 565/1 v k.ú. Maršov I (dle zákresu v příloze originálu zápisu pouze od spodní hranice za hotelem PROM po zatáčku nad čp. 140). Starosta informoval o dezolátním
stavu této komunikace, kdy po povodních v roce 2013 došlo k opravám komunikací ve vlastnictví
města v této lokalitě a tehdy Správa KRNAP nepřistoupila na opravu své komunikace. Na této
komunikaci již nelze provádět zimní údržbu, a přece jen tam bydlí obyvatelé Svobody, je to jeden z
přístupů na Muchomůrku z Maršova I, a proto tedy rada předala návrh na převzetí do majetku města
zastupitelstvu. Starosta informoval, že před samotným převzetím komunikace Správa KRNAP
přislíbila, že do opravy cesty investuje cca 200 tis. Kč ještě v letošním roce, nicméně s ohledem na
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stav zakázek a nedostatek firem není jisté, zda se jí to podaří. Starosta ještě doplnil, že do budoucna
by rekonstrukce této části cesty byla možná, je tam možné provést odvodnění, což bylo již technicky
prověřeno, záležet však bude na stavu finančních prostředků města.
Starosta tedy vyzval přítomné k diskusi.
Pan Zelinský se dotázal, zda pokud si město část cesty převezme, tam bude KRNAP jezdit velkými
auty a těžit dřevo. Starosta informoval, že tudy auta KRNAPu nejezdí, protože by se tam nevytočila.
Pan Oravec, se dotázal, zda se plánuje nějaká oprava stezky nad touto cestou od čp. 140 směrem k
Muchomůrce, protože se dočetl v podkladových materiálech, že rada uvažuje přivést návštěvníky
Muchomůrky od Duncanu tímto směrem a v současné době tudy jít například s kočárkem je takřka
nemožné. Zároveň opět upozornil na neoprávněné parkování směrem z Horské, vjíždění aut do
zákazu vjezdu a problémech ve směru od Svobody. Starosta reagoval, že si myslí, že ta stezka je
KRNAPu a že v současnosti nic takového v plánu není a potvrdil, že na kočárek to opravdu není.
Dále doplnil, že například Farmapark Muchomůrka se snaží navádět návštěvníky od Janských Lázní
od Lesního domu, kde je přístup naprosto v pohodě. Pan Janouš konstatoval, že právě zjistil, že ta
stezka je města. Starosta vyzval pana Oravce, když v tom pracuje a pana Horáčka, který navrhl tuto
akci, aby připravili pro město jednoduchý návrh opravy této stezky, protože by to bylo určitě vhodné.
Ing. Ruse připomněl, že je nutné prověřit koordinaci případné opravy cesty s realizací opravy
veřejného osvětlení v této lokalitě. Starosta potvrdil, že to se musí zcela jistě prověřit, přestože zatím
není jisté, že Správa KRNAP opravu cesty letos stihne.
Další návrh do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deklaruje
že po provedení oprav části komunikace na p.p.č. 565/1 v k.ú. Maršov I (dle zákresu v příloze
originálu zápisu) ve vlastnictví Správy KRNAP bude souhlasit s bezplatným převodem této části
komunikace do vlastnictví Města Svobody nad Úpou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/73/7/2019 bylo přijato.
10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady Alzheimerového Centra
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady
Alzheimerového Centra od provozovatele zařízení Léčebných lázní Bohdaneč a.s. Starosta
informoval, že ředitelka zařízení byla za ním s touto žádostí a se kterou obchází i jiné obce v okolí.
Starosta sdělil svůj názor v tom smyslu, že na tuto žádost pohlíží ve třech rovinách:
1) dotační programy pro sociální oblast v letošním roce jsou již uzavřeny
2) tyto sociální služby by neměla financovat města, ale stát
3) žadatel je soukromým subjektem, akciovou společností a není zařazen do Sítě poskytovatelů
sociálních služeb.
K jednotlivým rovinám dodal, že první bod je jasný. Co se týká druhého bodu, tak město financuje
vlastní sociální službu v podobě pečovatelské služby a dále výkon činnosti sociální pracovnice, která
tuto práci vykonává v rámci státní správy a ani za tuto činnost není stát schopen zaplatit 100% nákladů
(ponížení dotace na sociální práci v letošním roce z 264.000 na 180.000 Kč). Konstatoval, že
posláním obce není financovat tyto aktivity, o které se má postarat stát. Co se týká třetí roviny tak
informoval radu, že společně s ředitelkou připravuje nějaký způsob podpory, aby zařízení bylo
zařazeno do sítě poskytovatelů sociálních služeb tak, aby z toho samozřejmě nevyplynul závazek pro
město.
Starosta vyzval přítomné, zda je někdo, kdo by finanční příspěvek chtěl poskytnout. Nikdo z
přítomných nereagoval, a proto bylo společně zformulováno odůvodnění pro neposkytnutí finančního
příspěvku, které v závěru shrnula tajemnice v tomto znění:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s o poskytnutí finančního příspěvku na provozní
náklady Alzheimerového Centra, protože dotační programy pro sociální oblast jsou v letošním roce
již uzavřeny, posláním obce není financovat tyto aktivity, nicméně město je připraveno podpořit
snahu společnosti o zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb v rámci Královéhradeckého
kraje.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/74/7/2019 bylo přijato.
11. Převod majetku ze správy příspěvkových organizací na výpůjčku majetku příspěvkovým
organizacím - nové zřizovací listiny
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně výše uvedeného převodu majetku a
starosta předal slovo tajemnici.
Tajemnice MěÚ vysvětlila principy současného hospodaření s majetkem mezi městem a
příspěvkovými organizacemi a poté prezentovala výhody převodu majetku ve vazbě na jednoduchost
v účetnictví. Nemusí se dělat plán odpisů, dávat v rámci příspěvku zřizovatele na odpisy a poté
nařizovat odvody. Práce s majetkem se zjednoduší jak příspěvkovým organizacím, tak i zřizovateli
Jedná se pouze o účetní záležitost. Správa majetku se v podstatě nezmění i nadále jej budou
příspěvkové organizace (dále jen "PO") využívat, ale prostřednictvím smluv o výpůjčce.
Forma výpůjčky je právním vztahem, který vzniká na základě smlouvy, podle které obec přenechá
majetek příspěvkové organizaci do bezplatného a dočasného užívání v souladu s občanským
zákoníkem (§ 659-662). Vypůjčený majetek musí být ve smluvenou dobu a bez porušení podstaty
vrácen. Příspěvková organizace majetek nevlastní, nevede jej na majetkových účtech a ani jej
neodepisuje, výpůjčka je bezplatná. Ideálním termínem pro převod je datum k 1.1.2020 a s tím
související změna zřizovacích listin. Samotné smlouvy o výpůjčce schvaluje Rada města.
Převod majetku je zkonzultován s oběma řediteli příspěvkových organizací, kteří s převodem takto
souhlasí. Zároveň byly aktualizovány údaje v nových zřizovacích listinách tak, aby odpovídaly
aktuálnímu stavu obou příspěvkových organizací, zejména co se týká okruhu hlavních činností a
doplňkových činností.
Soupis majetku, kterého se převod týká, je následující:
Soupis svěřeného majetku ZŠ a MŠ:
Účet 021 – Budovy stavby – LV 924
Pořad.
Číslo LV
číslo
1
2
3
4
5
6
7

924

Katastrální území
761095-Svoboda nad Úpou
761095-Svoboda nad Úpou
761095-Svoboda nad Úpou
761095-Svoboda nad Úpou
761095-Svoboda nad Úpou
761095-Svoboda nad Úpou
761095-Svoboda nad Úpou

Parcelní Výměra Pořizovací
číslo
v m2
cena v Kč
- 144
- 186
- 572
154/1
158
35/10
35/1

Celková hodnota pozemků

1704
1002
446
733
323
736
1427

127 800,00
75 600,00
33 075,00
21 990,00
9.690,00
27 600,00
16 650,00

Poznámka
pod čp.402
pod čp.560
pod čp.169
část zahrady u MŠ
část zahrady u MŠ
plocha hřiště u ZŠ
zahrada před ZŠ

312 405,00

Účet 031 – Pozemky – LV 924
Pořad.
Parcelní
Číslo LV
Katastrální území
číslo
číslo
1
761095-Svoboda nad Úpou
- 144
2
924
761095-Svoboda nad Úpou
- 186
3
761095-Svoboda nad Úpou
- 572
Celková hodnota staveb
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Číslo
budovy
402
560
169

Pořizovací cena v Kč
8 139 160,00
19 316 120,10
13 010 445,95
40 465 726,05

Účet 022 – Movitý majetek (odepisovaný)
Hřiště u ZŠ

745 781,10

Plot kolem školní zahrady + rozšíření parkovací plochy

389 434,00

Celková pořizovací cena v Kč

1 135 215,10

Účet 028 – movitý majetek (neodepisovaný)
inventární
číslo
DPS-12
DPS-47
DPS-56
DPS-57
DPS-50
DPS-63
DPS-64
DPS-65

název majetku

pořizovací cena

Kovový stůl nerez
Elektrický robot
Kovový stůl s roštem + dřevěná deska
Kovový stůl
Nářezový stroj
Regál nerez
Regál nerez
Regál nerez

7 576,00
13 940,00
12 669,00
8 204,00
18 397,00
13 222,00
13 222,00
13 222,00

Celková pořizovací cena v Kč

100 452,00

Soupis svěřeného majetku DPS:
Účet 021 – Budovy stavby – LV 925
Pořad.
Parcelní
Číslo LV
Katastrální území
číslo
číslo
1
925
761095-Svoboda nad Úpou
- 561
Celková hodnota staveb

Číslo
budovy
526

Pořizovací cena v Kč
41 040 010,15
41 040 010,15

Účet 031 – Pozemky – LV 925
Pořad.
Číslo LV
číslo
1
2

925
925

Katastrální území

Parcelní Výměra Pořizovací
číslo
v m2
cena v Kč

761095-Svoboda nad Úpou
761095-Svoboda nad Úpou

- 561
161/1

Celková hodnota pozemků

1433
2001

107 475,00
75 037,50

Poznámka
pod čp.526
dvůr u čp. 526

182 512,50

Účet 022 – Movitý majetek (odepisovaný)
inventární
název majetku
číslo
1005
Smažící elektrická pánev 601 MBM

pořizovací cena
96 947,00

Celková pořizovací cena v Kč

96 947,00

Účet 028 – movitý majetek (neodepisovaný)
inventární
číslo
DPS-06
DPS-07
DPS-09
DPS-10
DPS-11
DPS-13
DPS-14
DPS-15

název majetku

pořizovací cena

Kuchyňská linka
Lednice
Lednice
Dřez nerez
Řeznický špalek
Kovový stůl nerez
Kovový stůl nerez
Váha můstková

8 100,00
9 778,00
9 778,00
6 592,00
6 310,00
7 576,00
7 576,00
20 295,00

12

DPS-16
DPS-23
DPS-24
DPS-25
DPS-26
DPS-27
DPS-28
DPS-31
DPS-32
DPS-33
DPS-35
DPS-36
DPS-37
DPS-39
DPS-40
DPS-41
DPS-43
DPS-44
DPS-45
DPS-48
DPS-49
DPS-52
DPS-53
DPS-54
DPS-55
DPS-58
DPS-60
DPS-61
DPS-62
DPS-66
DPS-67
DPS-69
DPS-70
DPS-71
DPS-72

Vozík transportní
Kovový stůl nerez
Váha
Regál kovový
Regál kovový
Regál kovový
Regál kovový
Regál kovový
Regál kovový
Regál kovový
Dvoudřez nerez
Kovový stůl
Kovový stůl
Regál nerez
Regál nerez
Dvoudřez nerez
Elektrický sporák
Elektrický sporák
Elektrický kotel
Ohřevný pult
Ohřevný pult
Ohřívač taliřů
Ohřívač taliřů
Kovový stůl s policí
Kovový stůl s roštem
Kovový stůl pojízdný
Jednodřez nerez
Váha
Kovový stůl
Stůl obdélníkový nerez s roštem
Dvoudřez nerez
Stůl obdélníkový nerez s roštem
Kovový stůl
Jednodřez nerez
Řeznický špalek

3 075,00
8 204,00
5 633,00
1 722,00
1 722,00
1 722,00
1 722,00
1 722,00
1 722,00
1 722,00
11 020,00
8 204,00
8 204,00
13 222,00
13 222,00
11 020,00
29 680,00
29 680,00
28 302,00
18 323,00
18 323,00
27 911,00
27 911,00
11 352,00
19 003,50
11 070,00
6 432,00
5 630,00
8 794,00
19 003,50
11 020,00
6 592,00
8 204,00
8 204,00
6 310,00

Celková pořizovací cena v Kč

471 608,00

V závěru tajemnice požádala zastupitele o dotazy, námitky apod. Žádný podnět nebyl podán, a proto
byly předneseny jednotlivé návrhy usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
převod veškerého nemovitého majetku evidovaného na LV č. 924 pro k.ú. a obec
Svoboda nad Úpou (soupis viz zápis) ze svěřeného majetku příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, Kostelní 560,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 75017032 do majetku zřizovatele a vlastníka Města
Svobody nad Úpou, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335 na
LV č. 10001 pro k.ú. a obec Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/75/7/2019 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
převod veškerého nemovitého majetku evidovaného na LV č. 925 pro k.ú. a obec
Svoboda nad Úpou (soupis viz zápis) ze svěřeného majetku příspěvkové organizaci
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 49290738 do majetku zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad Úpou,
nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335 na LV č. 10001 pro
k.ú. a obec Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/75/7/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
převod movitého majetku (odepisovaného i neodepisovaného – soupis viz zápis) ze
svěřeného majetku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov, Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 75017032 do
majetku zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad Úpou, nám. Svornosti 474, 542
24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/75/7/2019 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
převod movitého majetku (odepisovaného i neodepisovaného - soupis viz zápis) ze
svěřeného majetku příspěvkové organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou, Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 49290738 do majetku
zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad Úpou, nám. Svornosti 474, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 00278335.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/75/7/2019 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) s platností od
1.1.2020.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/75/7/2019 písm. e) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s platností od 1.1.2020.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/75/7/2019 písm. f) bylo přijato.
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12. Prodej části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou - znovuprojednání s
ohledem na zamítnutí návrhu vkladu do KN původní kupní smlouvy
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně prodeje části parcely p.p.č. 746/5 v
k.ú. Svoboda nad Úpou - znovuprojednání s ohledem na zamítnutí návrhu vkladu do KN původní
kupní smlouvy. Tato záležitost je podrobně popsána v zápise ze 17. schůze Rady města (výtah ze
zápisu je součástí podkladového materiálu).
Tajemnice stručně shrnula historii a důvody, proč KN zamítl zapsat původní smlouvu č. SML000610.
V této souvislosti byl opět zveřejněn záměr č. 14/2019 na prodej části p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle GP č. 761-390/2018 ze dne 11.12.2018. Tento GP je stále stejný a rozsah části parcely
p.p.č. 746/5 k prodeji je rovněž stejný.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto starosta požádal tajemnici, aby
přednesla usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění kupní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na prodej části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře
78 m2 (dle GP č. 761-390/2018, vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Geodézie Krkonoše,
Trutnov, se jedná o část b) o výměře 56 m2 a část d) o výměře 23 m2) panu
, trvale
bytem Sluneční stráň
, Svoboda nad Úpou, jejímž předmětem je i zrušení kupní smlouvy
č. SML000610 ze dne 5.2.2019 .
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/76/7/2019 bylo přijato.

13. Nabídka bezúplatného převodu parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I od ÚZSVM
Zastupitelstvu města byla předložena nabídka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
ze dne 28.6.2019 s nabídkou na bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I – jedná se o
parcelu pod domy čp. 1 a čp. 156 na začátku Staré aleje. Rada doporučila zastupitelstvu tuto nabídku
přijmout. Starosta krátce představil tuto záležitost, kdy vloni téměř po třech letech město získalo část
parcely pod chodníčkem pod výše uvedenými domy a nyní ÚZSVM nabízí městu i zbývající část,
kterou město udržuje, v zimě je zde prováděna zimní údržba a pozemek bezprostředně sousedí s
místní komunikací.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, Źádný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
s nabídkou bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 102/1 v k.ú. Maršov I od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, protože pozemek bezprostředně sousedí s přilehlou
komunikací ve vlastnictví města a je využíván při zimní údržbě komunikací města.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/77/7/2019 bylo přijato.
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14. Bezúplatný převod pozemků mezi Městem Svoboda nad Úpou a Královéhradeckým
krajem v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně vzájemného bezúplatného převodu
pozemků v lokalitě náměstí Svornosti - vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s
rekonstrukcí komunikace směrem do Lázeňské ulice:
- Město Svoboda nad Úpou, převede do vlastnictví - daruje do vlastnictví Královéhradeckého kraje
parcely p.p.č. 679/15 o výměře 231 m2 a 679/17 o výměře 47 m2
- Královéhradecký kraj daruje - převede do vlastnictví Města Svobody nad Úpou parcely p.p.č. 706/3
o výměře 128 m2, p.p.č. 706/4 o výměře 35 m2 a p.p.č. 706/5 o výměře 34 m2.
Starosta prezentoval na pozemkových snímcích celou situaci, kdy v rámci rekonstrukce silnice
vznikly nějaké zálivy a bylo nutno připravit majetkoprávní vypořádání. Vše připravil
Královéhradecký kraj (viz podkladový materiál). Záměr města na darování nemovitostí byl zveřejněn
v rámci Záměru města č. 11/2019. Starosta vyzval přítomné k diskusi. Nikdo z přítomných nepodal
námět, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
1) Město Svoboda nad Úpou (strana darující) převede z LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého
kraje (strana obdarovaná) v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu č. 750-1294/2017 ze
dne 21.11.2017 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou
•p.p.č. 679/15 o výměře 231 m2 (ostatní plocha – silnice), vznikla z pozemkové parcely č. 679/2 o
výměře 1111 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
•p.p.č. 679/17 o výměře 47 m2 (ostatní plocha – silnice), vznikla z pozemkové parcely č. 679/1 o
výměře 1485 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
2) Královéhradecký kraj (strana darující) převede z LV 365 do vlastnictví Města Svobody nad Úpou
(strana obdarovaná) v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu č. 750-1294/2017 ze dne
21.11.2017 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou
•p.p.č. 706/3 o výměře 128 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vznikla z pozemkové parcely
č. 706/1 o výměře 10553 m2 (ostatní plocha – silnice)
•p.p.č. 706/4 o výměře 35 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vznikla z pozemkové parcely č.
706/1 o výměře 10553 m2 (ostatní plocha – silnice)
•p.p.č. 706/5 o výměře 34 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vznikla z pozemkové parcely č.
706/1 o výměře 10553 m2 (ostatní plocha – silnice)
3) Omezující podmínky – dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných
nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru
třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako veřejnou zeleň a místní komunikaci,
v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům a ani jej takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po
předchozím písemném souhlasu dárce.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/78/7/2019 bylo přijato.
15. Žádost o prodej parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost paní
.
o odprodej parcely
p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 33 m2. Rada města schválila
zveřejnění Záměru města č. 09/2019 na prodej této parcely, který byl zveřejněn dne 19.6.2019, sejmut
2.9.2019. Žadatelka uhradila požadovanou zálohu ve výši 5.000 Kč dne 29.6.2019, poté byl objednán
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znalecký posudek na ocenění parcely cenou obvyklou. Jiná žádost na koupi tohoto pozemku nebyla
přijata.
Starosta prezentoval danou záležitost v rámci dataprojekce, shrnul finanční údaje z návrhu prodejní
ceny a vyzval přítomné k diskusi.
Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 33 m2
paní
.
, trvale bytem Nový Svět
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/79/7/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 11.100 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 7.300 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7318/29/2019 ze dne 22.7.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí
výše uvedené parcely v celkové výši 3.800 Kč (2.800 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/79/7/2019 písm. b) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 30.11.2019.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/79/7/2019 písm. c) bylo přijato.
16. Žádost o prodej parcel p.p.č. 40/1, 40/6, 40/2 a 40/4, vše v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně prodeje parcel p.p.č. 40/1, 40/6, 40/2
a 40/4, vše v k.ú. Maršov II v souladu se Záměrem města č. 13/2019, který byl zveřejněn dne
27.8.2019. O prodej výše uvedených parcel požádali manželé
, rada žádost projednala a
schválila zveřejnění záměru prodeje, žadatelé uhradili požadovanou zálohu ve výši 5.000 Kč, poté
byl objednán znalecký posudek. Na základě zveřejněného záměru č. 13/2019 požádal o koupi souboru
parcel dne 19.9.2019 také pan
.
V rámci tohoto bodu požádala o slovo paní
, která zastupitelstvu sdělila, že s manželem
celou záležitost přehodnotili na základě přijaté další žádosti a nehodlají se účastnit nějakého
výběrového řízení a vynakládat nepřiměřeně vysoké finanční částky za pozemky, které jsou ve značně
zanedbaném stavu, město se o ně nestará, na části pozemku jsou vlivem pastvy koz a ovcí ohlodané
nálety a celý protilehlý břeh naproti domu čp. 136 je ve značně zanedbaném stavu. Záměrem žadatelů
bylo udržovat pozemky i nadále jako zeleň, ale dát je do pořádku, aby pohled z protějšího břehu nebyl
tak smutný. Nicméně navrhla, že podle projeveného zájmu o pozemky má daná lokalita určitý
potenciál a dá se zde uvažovat jako o pozemku, na kterém by mohl vyrůst rodinný dům (podmínkou
je však změna územního plánu, protože nyní jsou pozemky vedené jako zeleň) a protože město nemá
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příliš parcel pro výstavbu rodinných domů, rozhodli se s manželem od své žádosti ustoupit, aby mohlo
město daný pozemek nabídnout mladším zájemcům, kteří by se o daný pozemek starali lépe, pokud
tam budou mít nemovitost v podobě rodinného domu. Každopádně však chtějí dořešit s městem
umístění místní komunikace na částech jejich parcely p.p.č. 39/4 a 39/1, obě v k.ú. Maršov II (celková
výměra cca 80 - 90 m2) a navrhují městu směnu za část parcely p.p.č. 40/6 (výměra cca 180 m2) dle
zákresu v pozemkovém snímku, který byl v rámci dataprojekce prezentován. Jedná se o část parcely
p.p.č. 40/6 podél levého břehu Modrokamenného potoka, který bezprostředně sousedí s jejich
parcelami a která kopíruje hranici potoka.
Starosta okomentoval daný bod v tom smyslu, že se směnou z jeho pohledu by město nemělo mít
problém, protože město by mělo mít komunikace na svých pozemcích. Co se týká prodeje pozemků,
tak si město v rámci projednávání nového územního plánu nevšimlo, že by toto místo mohlo být
využito pro výstavbu rodinného domu. Žadatelé v rámci nového územního plánu mají požádáno o
změnu ÚP na svých pozemcích p.p.č. 37/2 a 39/1 za domem čp. 136 na území pro výstavbu rodinných
domů, a proto starosta navrhl celou lokalitu v zastavěném území scelit a soubor pozemků dle záměru
města č. 13/2019 zahrnout do změny ÚP a připravit tuto lokalitu pro výstavbu rodinného domu. S
tímto návrhem už předběžně seznámil zpracovatele ÚP společnost SURPMO, aby danou lokalitu
ještě zahrnuli do změn.
Starosta vyzval zastupitele k diskusi. Pan Vlášek se dotázal, zda město může prodávat, když je tam
nájemní smlouva na dobu určitou do roku 2027. Tajemnice reagovala, že nájemní smlouva obsahuje
ujednání o výpovědní lhůtě 3 měsíců bez udání důvodu nebo lze kupní smlouvou nájemní vztah
převzít. Zastupitelé reagovali, že ta směna by se rozhodně měla provést. Tajemnice ještě doplnila, že
by se nejprve měli vypořádat s oběma žádostmi a poté řešit směnu. Starosta tedy navrhl usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej parcel p.p.č. 40/1, druh pozemku zahrada, o výměře 1214 m2, p.p.č. 40/6, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 842 m2, p.p.č. 40/2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 406 m2, p.p.č.
40/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 325 m2,
vše v k.ú. Maršov II na základě podaných žádostí a ruší Záměr města č. 13/2019,
protože město zařadí pozemky v rámci nového územního plánu do území pro
výstavbu rodinného domu.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/80/7/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
zveřejnění záměru směny části parcely p.p.č. 40/6, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda, o výměře cca 180 m2 (ve vlastnictví města) za části
parcel p.p.č. 39/1 a 39/4 o celkové výměře cca 80 m2, po kterých vede místní
komunikace, vše v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/80/7/2019 písm. b) bylo přijato.
17. Prodej části parcely p.p.č. 139 v k.ú. Maršov I dle GP č. 381-201/2018
Zastupitelstvu města byla předložena žádost společnosti MVE Svoboda-PIETE s.r.o., IČ 059 99 197,
se sídlem Úpská 83, 542 24 Svoboda nad Úpou o prodej části parcely p.p.č. 139 v k.ú. Maršov I, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, o výměře 25 m2, vymezené
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geometrickým plánem č. 11/2018 ze dne 8.1.2018 jako st. p. č. 342 (viz příloha originálu zápisu).
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje této části, Záměr města č. 15/2019 byl zveřejněn dne
27.8.2019. Žadatel uhradil požadovanou zálohu ve výši 5.000 Kč dne 27.8.2019, poté byl objednán
znalecký posudek. Geometrický plán si zajišťovala společnost na své náklady.
Starosta prezentoval vše na pozemkovém snímku v rámci dataprojekce, konstatoval, že se jedná o
část pozemku, na kterém je nábřežní zeď a náhon, nejedná se o část, kde je místní komunikace.
Tajemnice ještě doplnila, že na této části mají stavební dílo, které potřebuje společnost zkolaudovat.
Starosta ještě doplnil, že společnost čerpá dotace na tyto aktivity a logicky by měla mít majetek na
svých pozemcích. Starosta tedy vyzval přítomné k diskusi, žádný další námět nebyl podán, a proto
přednesl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 139 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití neplodná půda, o výměře 25 m2, vymezené geometrickým plánem
č. 11/2018 ze dne 8.1.2018 jako st. p. č. 342 (viz příloha originálu zápisu), společnosti
MVE Svoboda-PIETE s.r.o., IČ 059 99 197, se sídlem Úpská 83, 542 24 Svoboda
nad Úpou.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/81/7/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 9.450 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 6.250 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7329/40/2019 ze dne 28.8.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí
výše uvedené parcely v celkové výši 3.200 Kč (2.200 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/81/7/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 30.11.2019.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/81/7/2019 písm. c) bylo přijato.
18. Kontrola rozpočtového hospodaření města a případné rozpočtové opatření
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 7/2019 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu) a dále kontrola čerpání rozpočtu k datu
17.9.2019, kterou provedla tajemnice MěÚ, včetně stručné finanční analýzy hospodaření města k
17.9.2019 (viz přílohy originálu zápisu). Tajemnice MěÚ nejprve okomentovala provedenou kontrolu
plnění rozpočtu ke dni 17.9.2019 včetně analýzy a vyzvala přítomné k dotazům. Nikdo z přítomných
nepodal dotaz či připomínku. Dále tajemnice představila rozpočtové opatření č. 7/2019, přičemž
rozpočtové změny jsou popsány podrobně v rozpisu rozpočtového opatření:
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P Ř ÍJ MY
Rozp. skladba
ODPA
POL
4351

2321

Text

č.
1

Částka

Prijaté neinvestiční dary za přidělení bytu v DPS občanovi bez TP ve
Svobodě

10 000

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy

10 000
7 595

4111

2

Dotace na sčítání lidu - vazba na výdaj

4122

3

Dotace pro DPS (transfer) na pečovatelskou službu - vazba na výdaj

4122

4

280 676

Dotace z kraje pro ZŠ na financování projektu "Potravinová pomoc

32 810

dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol" - vazba na výdaje

Celkem třída 4 : Dotace

321 081

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 7/2019

331 081

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

Text

č.

3113

5336

5

3631

6121

6

Částka

ZŠ financování projektu "Potravinová pomoc dětem v
Královéhradeckéím kraji III - obědy do škol" - vazba na příjmy
Veřejné osvětlení - projektová dokumentace pro další etapu
rekonstrukce (podání žádosti - Rýchorské sídliště (převod z položky
6171/6119)

32 810
231 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351

5336

7

263 810

DPS - transfer dotace na pečovatelskou službu - vazba na příjem

280 676

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
6171

6119

8

6171

6119

9

6171

5011
5031

10

5032

280 676

Implementace subsystému EKO IS GINIS - upgrade ekonomického
systému do databáze GINIS, nebude v letošním roce realizováno s
ohledem na zjištěné skutečnosti
Projekční činnost obecně (např. rekonstrukce školní jídelny zpracování PD na optimalizaci dispozičního řešení, PD na využití kuchyňských a skladových prostor v DPS na lékařské ordinace)

700 000

231 000
5 600
1 400

Místní správa - platy zam. v pracovním poměru, navýšení v souvislosti
s účelovou dotací na sčítání lidu v příjmech, celkem 7.595 Kč

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

595
-

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 7/2019
CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 7/2019
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 7/2019
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 7/2019

923 405

-

378 919

331 081
378 919
710 000

-

FINANCOVÁNÍ
8115

11

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 7/2019

-

-

710 000

710 000

Tajemnice požádala zastupitele o dotazy, připomínky či jiné náměty do diskuse, žádný námět nebyl
podán, a proto přednesla návrhy usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 17.9.2019 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 9/2019 ze dne
17.9.2019 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 17.9.2019
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/82/7/2019 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 7/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.7/2019 činí objem celkových příjmů 331.081,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 49.551.898 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 7/2019 činí mínus 378.919,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižují na 61.015.349 Kč),
přičemž financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 7/2019 činí mínus
710.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 se snižuje na
11.463.451 Kč).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/82/7/2019 písm. b) bylo přijato.
19. Diskuse a schválení využití severní části objektu bývalého kina čp. 473 na náměstí
Svornosti
Posledním bodem jednání byla diskuse nad využitím druhé poloviny objektu bývalého kina. Starosta
opět zopakoval, že v polovině směrem do náměstí probíhá od července výstavba 6 sociálních bytů a
zároveň uvedl, že již minulé zastupitelstvo deklarovalo, že ve druhé polovině by měl vzniknout
multifunkční sál. Rada se již využitím zabývala a navrhuje, aby v podkroví nad kulturním sálem bylo
zázemí pro sál (šatny, skladovací prostory, případně kancelář pro kulturního referenta), dole v přízemí
pak klubovna např. pro potřeby Klubu důchodců a dalších spolků, pro které by samotný kulturní sál
byl příliš velký. V rámci cca půlhodinové debaty bylo diskutováno o možnosti bezbariérového
přístupu do objektu a zda by bylo možné bezbariérově vyřešit i radnici. Starosta i tajemnice
konstatovali, že obě budovy (radnice i bývalé kino) jsou v rámci pater tak výškově rozdílné, že si
prozatím žádný projektant s tímto problémem neporadil. Starosta pokračoval, že proto aby mohli
projektanti začít projektovat, musí mít nějaké zadání.
Z diskuse vyplynula shoda na tom, že uprostřed určitě by měl vzniknout multifunkční sál minimálně
s bezbariérovým přístupem přímo do sálu, další návrhy jsou popsány v zápise z rady.
Tajemnice dále upozornila na požadavek divadelníků, jestli by se v kině (sále) mohlo udělat větší
pódium, to původní bylo hrozně malé, určitě by bylo fajn centrální ozvučení a osvětlení pódia na
rampách a ještě alespoň mechanicky roztažitelná opona.
Dále byla vedena diskuse ohledně parametrů multifunkčního sálu, kterých je rovněž nespočet a záleží
na tom, jak si město představuje budoucí využití.
Z diskuse příliš nových napadů nevyplynulo, a proto starosta vše shrnul a zformuloval do usnesení,
o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
toto dispoziční zadání zadního (severního) traktu budovy čp. 473 - v přízemí sociální
zařízení pro návštěvníky, zázemí pro posezení návštěvníků (klubovna) včetně
kuchyňky, v 1. patře multifunkční kulturní sál, ve 2. patře zázemí pro fungování sálu
(šatny, kancelář, sklady, WC) a dále vyřešit bezbariérový přístup do obou objektů
(bývalé kino a radnice), prioritně alespoň do multifunkčního sálu.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/83/7/2019 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
složení pracovního týmu, který bude spolupracovat na projektu rekonstrukce severní
části objektu bývalého kina v čp. 473, a to všichni členové rady, dále Mgr. Ondřej
Oravec, pan Martin David a Mgr. Pavel Dvořák, přičemž v případě zájmu je možné
kdykoliv tento tým rozšířit o další členy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/83/7/2019 písm. b) bylo přijato.
20. Diskuse
V rámci diskuse požádali o slovo:
- pan
- upozornil na neúměrnou dopravní vytíženost Horské ulice a podal podnět k
optimalizaci dopravní vytíženosti Horské ulice, kritizoval zejména jízdy traktorů z lesnické
akademie, dále zásobovací nákladní vozy pro firmu Japio, rychlé jízdy osobních aut, která nedodržují
30km rychlost. Upozornil na fakt, že neúměrná doprava mu poškozuje opěrnou zeď, která se mu
rozpadá. Dále upozornil na to, že zmizelo dopravní značení omezující tonáž na 3,5 tuny. Starosta
přislíbil součinnost s městskou policí i se státní policií, dopravní značení prověří tak, aby se vrátilo
na místo a kontaktuje vedení lesnické akademie za účelem projednání stížností obyvatel Horské ulice.
- pan
- požádal o dořešení kolaudačního řízení objektu Skihotelu v ulici 5. května,
protože se dočetl z novin Svoboda fórum, že daná záležitost byla řešena na Radě města, aniž by byl
třeba pozván, a proto shrnul krátce historii v dané záležitosti. Pan
konstatoval, že má daleko
víc parkovacích míst, než mu přikazuje stavební povolení, sdělil, že zaměstnává pouze svobodské
občany, sponzoruje fotbalisty, platí nemalé místní poplatky, sídlo firmy přehlásil do Svobody nad
Úpou a snaží se tedy vyjít městu vstříc. Starosta na to reagoval, že město pouze požaduje studii
potřebnosti parkovacích míst na kapacitu celého objektu, ve kterém je provozována restaurace a hotel.
Pan
dal podnět na vybudování bezplatné parkovací zóny pro místní občany v ulici 5. května.
Starosta reagoval, že město mu nikdy nechtělo dělat problémy v podnikání a znovu zopakoval, že
prostě chce jen studii potřebnosti. Pan
se dotázal, že studii nechá zpracovat, ale jen pokud ji
zaplatí město, protože dle jeho právníka na to město nemá právo. Na to starosta reagoval, že to
rozhodně město nezaplatí. Pan
oponoval, že město neoprávněně zasahuje do kolaudačního
řízení a zvažuje soudní spor s městem. Pan
sdělil, že má platné stavební povolení, které
stanovuje 45 míst v hotelu s vazbou na to mít 19 parkovacích míst, což dnes má. Starosta reagoval,
že pan
nerozlišuje státní správu a samosprávu, a že pokud splňuje všechny podmínky
stavebního povolení, nechápe, proč tedy stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí. Město je pouze
jedním z účastníků řízení, a stavební úřad musí vyhodnotit, zda je požadavek města přípustný či
nikoliv.
Do tohoto ústního sporu mezi starostou a panem
vstoupila tajemnice a požádala o vyjádření
Ing. Hůrku, který vede kolaudační řízení, aby vše vysvětlil. Ing. Hůrka konstatoval, že bylo vydáno
řádné stavební povolení na 45 míst v hotelu s vazbou na 19 parkovacích míst. Tajemnice se dotázala,
že nyní ale pan
provozuje a reklamuje 55 míst, což pan
potvrdil. Pan
reagoval,
že platné stavební povolení je z roku 2006 a tehdy platily jiné normy než dnes, takže opět konstatoval,
že z jeho pohledu je studie nesmysl. Tajemnice se tedy dotázala, proč stavební úřad nevydal
kolaudační rozhodnutí a nevypořádal se s požadavkem města na vypracování studie? Na to Ing. Hůrka
odpověděl, že může kolaudační rozhodnutí vydat třeba zítra. Pan Zelinský se dotázal, že stavební
povolení je na 45 míst, ale nyní je jich 55, jak se s tím tedy stavební úřad vypořádá? Ing. Hůrka
konstatoval, že pokud pan
doloží parkovací místa k 55 lůžkům, tak mu to zkolauduje na
55 míst. Na to reagovala tajemnice, že přece není možné, když je stavební povolení vydáno na
45 míst, aby kolaudace proběhla na 55 míst bez nějakého procesního mezikroku (například žádost o
změnu stavby před dokončením). Ing. Hůrka reagoval, že pan
může požádat o změnu stavby
před dokončením. Na dotaz, zda požádal, Ing. Hůrka odpověděl, že nikoliv. Pan
reagoval, že
tolik lidí tam nikdy nebylo. Tajemnice se znovu zeptala Ing. Hůrky, když tedy zítra vydá kolaudační
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rozhodnutí, tak na jakou kapacitu? Ing. Hůrka odpověděl, že na 45 lůžek + 19 parkovacích míst.
Teprve poté může pan
požádat o změnu stavby po dokončení, tzv. rekolaudaci na 55 míst.
Dále Ing. Hůrka sdělil, že kolaudaci provede formou kolaudačního souhlasu, proti kterému se nelze
odvolat. Pan Zelinský se dotázal, jak tedy lze docílit nápravy toho, že je ve skutečnosti v objektu
55 míst. Na to tajemnice odpověděla, že jedině tak, že stavební úřad v rámci kontrolních prohlídek
bude kontrolovat obsazenost hotelu v souladu s kolaudačním souhlasem. Pan
reagoval, že
nemá problém regulovat kapacitu hotelu na 45 míst. Starosta se znovu zeptal, zda stavební povolení
z roku 2006 je tedy vydáno na provoz hotelu i restaurace? Na to reagoval pan
, že ano, což
potvrdil i Ing. Hůrka. Tajemnice se dále dotázala, jak je možné, že stavební povolení z roku 2006 je
stále platné, když má platnost pouze dva roky. Bylo pravidelně žádáno o prodloužení? Na to Ing.
Hůrka reagoval, že kolaudační řízení bylo zahájeno již v roce 2008 tehdejšími vlastníky, ale protože
jim v rámci řízení stále něco chybělo bylo v prosinci roku 2008 přerušeno. Až teprve v roce 2016
požádal nový vlastník (paní
o pokračování v kolaudačním řízení, které dosud nebylo
ukončeno. Pan
na obranu stavebního úřadu doplnil, že zpočátku opravdu nebylo vše v
pořádku, protože požadovaných 19 parkovacích míst skutečně neměli, ale nyní již mají vše včetně
všech kladných stanovisek dotčených orgánů. Starosta se dotázal, jak přišli na těch 19 parkovacích
míst. Na to pan
reagoval, že ta byla stanovena platným stavebním povolením. Starosta
oponoval, že studii město požadovalo, protože bylo zjištěno, že je provozováno a nabízeno celkem
55 míst. Tajemnice diskusi uzavřela konstatováním, že pokud to dobře chápe, v tuto chvíli je možné
vydat kolaudační doklad na kapacitu 45 lůžek + 19 parkovacích míst s podmínkou, že pokud vlastník
objektu přijde o nějaká parkovací místa (např. z důvodu ukončení nájemní smlouvy) sníží se
poměrným způsobem i kapacita hotelu. Toto souhlasně potvrdil Ing. Hůrka. Starosta stále trval na
tom, že požadavek města na studii vznikl na základě zjištění, že nabízená kapacita hotelu je 55 míst.
Pan
reagoval, že podle jeho právníka nelze takto retroaktivně vstoupit do již zahájeného
kolaudačního řízení. Tajemnice ukončila debatu, že bude na stavebním úřadě, jak bude kontrolovat
dodržování povolené kapacity hotelu a samozřejmě samospráva je oprávněna podávat podněty
stavebnímu úřadu na nedovolené užívání objektu, pokud bude přesvědčena o tom, že k tomu dochází.
- pan Vlášek se dotázal na nedostatečné značení výkopových prací před bývalým kinem - starosta
odpověděl, že se jedná o mimořádnou situaci, protože bylo potřeba urychleně napojit kuchyňku a
sociální zařízení z druhého patra radnice na kanalizaci, protože bylo zjištěno, že odpady z této části
radnice nikam nevedou a splašky končily v kanalizaci objektu bývalého kina, která je nyní v
rekonstrukci.
Žádný další námět nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a jednání zastupitelstva
ukončil v 21:50 hodin.
Zápis byl dokončen dne 27.9.2019.
Ing. Jiří Špetla, v r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Zdenka Dvořáková, v.r. dne 27.9.2019
Ing. Helmut Ruse, v.r. dne 30.9.2019
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Výpis usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 23.09.2019
USNESENÍ č. ZM/66/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 23.9.2019.
USNESENÍ č. ZM/67/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.7.2019 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/68/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
a)
pravomoc k uzavření kupní smlouvy na prodej plynovodní přípojky k nové hasičské
zbrojnici na Radu města tak, aby mohla být kupní smlouva uzavřena do 30.11.2019.
rozhodlo
b)
na základě protokolu o měření hluku z provozu KVK Parabit, a.s. z 31.7.2019, které
provedla Krajská hygienická stanice (viz příloha originálu zápisu), že nebude město
provádět další měření hluku na náklady města.
bere na vědomí
c)
zprávu o činnosti Rady města za období od 25.6.2019 do 23.9.2019 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/69/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost Města Pec pod Sněžkou a obce Malá Úpa o připojení do společného projektu s účinností od
1.1.2020 s názvem Spolupráce v oblasti poskytování sociální služby (pečovatelské služby) včetně
poskytnutí dotace, jehož poskytovatelem je příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, IČ 49290738 a garantem projektu je zřizovatel příspěvkové organizace Město
Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. ZM/70/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
ve věci podaného odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci žaloby na zaplacení
částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové opěrné zdi ve
Staré aleji o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.10.2019
s účastí městského právníka.
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USNESENÍ č. ZM/71/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
vybudování městského kamerového dohlížecího systému (zkratka "MKDS") a podání žádosti o dotaci
na jeho realizaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020.
USNESENÍ č. ZM/72/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty Ing. Šíra - objekt Most Jana Nepomuckého
(viz příloha originálu zápisu) a pověřuje Radu města, aby zajistila vypracování projektové
dokumentace nové nosné železné konstrukce mostu Nepomuckého.
USNESENÍ č. ZM/73/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deklaruje
že po provedení oprav části komunikace na p.p.č. 565/1 v k.ú. Maršov I (dle zákresu v příloze
originálu zápisu) ve vlastnictví Správy KRNAP bude souhlasit s bezplatným převodem této části
komunikace do vlastnictví Města Svobody nad Úpou.
USNESENÍ č. ZM/74/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s o poskytnutí finančního příspěvku na provozní
náklady Alzheimerového Centra, protože dotační programy pro sociální oblast jsou v letošním roce
již uzavřeny, posláním obce není financovat tyto aktivity, nicméně město je připraveno podpořit
snahu společnosti o zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb v rámci Královéhradeckého
kraje.
USNESENÍ č. ZM/75/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
převod veškerého nemovitého majetku evidovaného na LV č. 924 pro k.ú. a obec Svoboda
nad Úpou (soupis viz zápis) ze svěřeného majetku příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 75017032 do majetku zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad Úpou, nám.
Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335 na LV č. 10001 pro k.ú. a obec
Svoboda nad Úpou.
b)

c)

převod veškerého nemovitého majetku evidovaného na LV č. 925 pro k.ú. a obec Svoboda
nad Úpou (soupis viz zápis) ze svěřeného majetku příspěvkové organizaci Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ
49290738 do majetku zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad Úpou, nám. Svornosti
474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335 na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Svoboda
nad Úpou.
převod movitého majetku (odepisovaného i neodepisovaného – soupis viz zápis) ze
svěřeného majetku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov, Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 75017032 do majetku
zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad Úpou, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 00278335.
25

d)

e)
f)

převod movitého majetku (odepisovaného i neodepisovaného - soupis viz zápis) ze
svěřeného majetku příspěvkové organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou, Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 49290738 do majetku zřizovatele a
vlastníka Města Svobody nad Úpou, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ
00278335.
novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) s platností od 1.1.2020.
novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s platností od 1.1.2020.

USNESENÍ č. ZM/76/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění kupní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na prodej části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 78
m2 (dle GP č. 761-390/2018, vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Geodézie Krkonoše,
Trutnov, se jedná o část b) o výměře 56 m2 a část d) o výměře 23 m2) panu
, trvale
bytem Sluneční stráň
, Svoboda nad Úpou, jejímž předmětem je i zrušení kupní smlouvy č.
SML000610 ze dne 5.2.2019 .
USNESENÍ č. ZM/77/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
s nabídkou b0ezúplatného převodu pozemkové parcely č. 102/1 v k.ú. Maršov I od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, protože pozemek bezprostředně sousedí s přilehlou
komunikací ve vlastnictví města a je využíván při zimní údržbě komunikací města.
USNESENÍ č. ZM/78/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
1) Město Svoboda nad Úpou (strana darující) převede z LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého
kraje (strana obdarovaná) v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu č. 750-1294/2017 ze
dne 21.11.2017 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou
•p.p.č. 679/15 o výměře 231 m2 (ostatní plocha – silnice), vznikla z pozemkové parcely č. 679/2 o
výměře 1111 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
•p.p.č. 679/17 o výměře 47 m2 (ostatní plocha – silnice), vznikla z pozemkové parcely č. 679/1 o
výměře 1485 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
2) Královéhradecký kraj (strana darující) převede z LV 365 do vlastnictví Města Svobody nad Úpou
(strana obdarovaná) v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu č. 750-1294/2017 ze dne
21.11.2017 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou
•p.p.č. 706/3 o výměře 128 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vznikla z pozemkové parcely
č. 706/1 o výměře 10553 m2 (ostatní plocha – silnice)
•p.p.č. 706/4 o výměře 35 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vznikla z pozemkové parcely č.
706/1 o výměře 10553 m2 (ostatní plocha – silnice)
•p.p.č. 706/5 o výměře 34 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vznikla z pozemkové parcely č.
706/1 o výměře 10553 m2 (ostatní plocha – silnice)
3) Omezující podmínky – dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných
nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru
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třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako veřejnou zeleň a místní komunikaci,
v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům a ani jej takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po
předchozím písemném souhlasu dárce.
USNESENÍ č. ZM/79/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 33 m2 paní
.
, trvale bytem Nový Svět
, Svoboda nad Úpou.
b)

c)

prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 11.100 Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 7.300 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7318/29/2019 ze dne 22.7.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše
uvedené parcely v celkové výši 3.800 Kč (2.800 Kč za zpracování výše uvedeného
znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu
b) tohoto usnesení do 30.11.2019.

USNESENÍ č. ZM/80/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej parcel p.p.č. 40/1, druh pozemku zahrada, o výměře 1214 m2, p.p.č. 40/6, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 842 m2, p.p.č. 40/2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 406 m2, p.p.č. 40/4, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 325 m2, vše v k.ú.
Maršov II na základě podaných žádostí a ruší Záměr města č. 13/2019, protože město
zařadí pozemky v rámci nového územního plánu do území pro výstavbu rodinného domu.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru směny části parcely p.p.č. 40/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití neplodná půda, o výměře cca 180 m2 (ve vlastnictví města) za části parcel p.p.č.
39/1 a 39/4 o celkové výměře cca 80 m2, po kterých vede místní komunikace, vše v k.ú.
Maršov II dle zákresu v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. ZM/81/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 139 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití neplodná půda, o výměře 25 m2, vymezené geometrickým plánem č. 11/2018 ze
dne 8.1.2018 jako st. p. č. 342 (viz příloha originálu zápisu), společnosti MVE SvobodaPIETE s.r.o., IČ 059 99 197, se sídlem Úpská 83, 542 24 Svoboda nad Úpou.
b)

c)

prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 9.450 Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 6.250 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7329/40/2019 ze dne 28.8.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše
uvedené parcely v celkové výši 3.200 Kč (2.200 Kč za zpracování výše uvedeného
znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu
b) tohoto usnesení do 30.11.2019.
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USNESENÍ č. ZM/82/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 17.9.2019 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 9/2019 ze dne 17.9.2019
včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 17.9.2019 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 7/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.7/2019 činí objem celkových příjmů 331.081,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 49.551.898 Kč), objem celkových výdajů
v rámci rozpočtového opatření č. 7/2019 činí mínus 378.919,-Kč (celkové výdaje rozpočtu
na rok 2019 po této změně se snižují na 61.015.349 Kč), přičemž financování rozdílu v
rámci rozpočtového opatření č. 7/2019 činí mínus 710.000,-Kč (celkové financování
rozpočtu na rok 2019 se snižuje na 11.463.451 Kč).
USNESENÍ č. ZM/83/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
toto dispoziční zadání zadního (severního) traktu budovy čp. 473 - v přízemí sociální
zařízení pro návštěvníky, zázemí pro posezení návštěvníků (klubovna) včetně kuchyňky,
v 1. patře multifunkční kulturní sál, ve 2. patře zázemí pro fungování sálu (šatny, kancelář,
sklady, WC) a dále vyřešit bezbariérový přístup do obou objektů (bývalé kino a radnice),
prioritně alespoň do multifunkčního sálu.
b)

složení pracovního týmu, který bude spolupracovat na projektu rekonstrukce severní části
objektu bývalého kina v čp. 473, a to všichni členové rady, dále Mgr. Ondřej Oravec, pan
Martin David a Mgr. Pavel Dvořák, přičemž v případě zájmu je možné kdykoliv tento tým
rozšířit o další členy.
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