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Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 16.03.2020
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
26.2.2020 do 16.3.2020 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva a informací o konání zastupitelstva v březnovém 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, Ing. HELMUT RUSE, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR
TÝFA, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Bc. MARTIN VLÁŠEK

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Jana Janouše
a Mgr. Zdeňka Šafáře. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou pořízením
zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
V úvodu tohoto bodu starosta seznámil všechny přítomné s pokynem Ministerstva vnitra České
republiky pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16.3.2020, o přijetí krizového opatření
spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do
zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest, které bylo vydáno
Ministerstvem vnitra v odpoledních hodinách dne 16.3.2020. V tomto pokynu je stanoveno, že
přestože krizové opatření zakazující od 16.3.2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost svolat
jednání zastupitelstva obce a MV ČR sděluje, že se tak může konat pouze za podmínky, že je jednání
zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné. A protože je na programu jednání mimo jiné od počátku
rezignace starosty k 31.3.2020 a volba nového starosty s účinností od 1.4.2020, konstatoval, že toto
jednání výše uvedenou podmínku nezbytnosti a nevyhnutelnosti splňuje, a to zejména v době
nouzového stavu, kdy si město nemůže dovolit fungování bez starosty. Nicméně navrhl, aby se
zveřejněný program výrazně zredukoval na nezbytně nutné projednávané body a navrhl usnesení,
které bylo v odpoledních hodinách všem zastupitelům zasláno emailem:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s pokynem Ministerstva vnitra České republiky pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215
ze dne 16.3.2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území
České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších
nezbytných cest, že jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou je nezbytné a zcela
nevyhnutelné, a to s ohledem:
- na rezignaci starosty ke dni 31.3.2020 a volbu nového starosty s účinností od 1.4.2020 a s tím
souvisejícími body jednání,
- s ohledem na zajištění financování pečovatelské služby v příspěvkové organizaci města Dům
s pečovatelskou službou, která zajišťuje služby pro seniory a v době nouzového stavu a
vyhlášené karantény je nezbytně nutné zachovat její funkčnost a zajistit financování,
- s ohledem na potřebu schválení finančních prostředků na financování havarijního stavu
sociálního zařízení v budově základní školy (s ohledem na vypsané výběrové řízení a nutnost
zajistit opravu v době prázdnin) a havarijní opravy vodovodního a odpadního potrubí
v budově Městského úřadu (s ohledem na havarijní stav, kdy je nutno zajistit alespoň základní
chod úřadu coby složky veřejné správy v době stavu nouze a vyhlášeného zákazu pohybu).
s tím, že zveřejněný program zastupitelstva dne 26.2.2020:
PROGRAM
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
Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad
5. Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtegrün (Spolková republika
Německo, Sasko)
6. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů pro rok 2020
7.

Žádost SÚS Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod silničního pozemku p.p.č. 369/13 v
k.ú. Maršov II

8. Žádosti o prodej dvou částí p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
9.

Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby dodatky

10. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019
11. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2019 a rozpočtové opatření č. 2/2020
12. Zápisy z kontrolního a finančního výboru
13. Rezignace stávajícího starosty na funkci starosty k 31.3.2020
14. Volba nového starosty s funkcí starosty od 1.4.2020
15.

Delegace zástupce města na valnou hromadu a volba návrhu na zástupce města do
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s

16. Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena finančního výboru
17. Diskuse
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se mění takto:
PROGRAM
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
4.

Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby dodatky

5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
6. Rezignace stávajícího starosty na funkci starosty k 31.3.2020
7. Volba nového starosty s funkcí starosty od 1.4.2020
8.

Delegace zástupce města na valnou hromadu a volba návrhu na zástupce města do
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s

9. Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena finančního výboru
10. Diskuse
Starosta vyzval přítomné, zda má někdo návrh na doplnění či změnu usnesení.
Mgr. Hainiš navrhl, aby se z nově navrhovaného programu ještě vypustili body 8 a 9.
Tajemnice MěÚ reagovala, že bod 9 by se projednat měl, protože navrhovaný nový starosta je členem
finančního výboru, a to by bylo v rozporu se zákonem o obcích.
Starosta reagoval, že chce také rezignovat na své členství v představenstvu společnosti, takže by bylo
dobré tento bod projednat, nicméně nechal hlasovat o návrhu Mgr. Hainiše:
PRO:
1 (Mgr. Hainiš)
PROTI:
12
ZDRŽEL SE: 0
Návrh Mgr. Hainiše na vypuštění bodů 8 a 9 nebyl přijat.
Starosta tedy znovu zopakoval svůj výše uvedený návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno s tímto
výsledkem:
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/108/11/2020 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Mgr. Petr Týfa a pan Mgr. Jan Hainiš) z 10. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 17.2.2020, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Za ověřovatele podal zprávu Mgr. Týfa o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 19.20.2020, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v březnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 17.2.2020 bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/109/11/2020 bylo přijato.
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4. Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby
- dodatky
Zastupitelstvu byl předložen samostatný podkladový materiál včetně příloh a smluvních dodatků (vše
viz příloha originálu zápisu). Tento materiál stručně okomentoval starosta s tím, že bylo již schváleno
v Mladých Bukách, v Horním Maršově, v Peci pod Sněžkou. V Janských Lázních se mělo schvalovat
dnes, ale Janské Lázně jednání zastupitelstva nakonec zrušili.
Starosta vyzval přítomné, zda má někdo námitky nebo připomínky. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 5 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené
s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s obcemi Mladé Buky, Horní Maršov a Janské Lázně
a Dodatků č. 1 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené
s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s obcemi Pec pod Sněžkou a Malá Úpa (viz přílohy
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/110/11/2020 bylo přijato.

5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu). Starosta představil rozpočtové opatření
č. 2/2020, přičemž rozpočtové změny jsou popsány podrobně v rozpisu rozpočtového opatření:

PŘÍJMY
Rozp. skladba
ODPA
POL
4122

č.
1

Text

Částka

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

941 720
941 720

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2020

941 720

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

č.

3113

2

6121

Text

Částka

ZŠ a MŠ - rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ včetně rozvodů, posílení
položky (na projektantský rozpočet stačí 1.580.000 Kč, ale počítat raději s
rezervou)

1 700 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351

5336

1

1 700 000

DPS - transfer dotace na pečovatelskou službu - vazba na příjem

941 720

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
6171

5171
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941 720

Havarijní oprava vodovodního a kanalizačního potrubí na radnici

150 000

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

150 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2020
CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2020
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2020
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 2/2020
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2 791 720

-

941 720
2 791 720
1 850 000

Informace o rekonstrukci sociálního zařízení ve škole byly zaslány všem zastupitelům předběžně
emailem dne 3.3.2020. Žádost o dotaci (možno žádat 90% celkových nákladů akce) byla podána dne
13.3.2020 na MF ČR.
Z investičního záměru:
Celkové náklady akce:
3.379.910,00 Kč
z toho:
Projektová dokumentace:
66.550,00 Kč
Náklady dle projektantského rozpočtu:
3.313.360,00 Kč
Rozpočet je nutno posílit o částku přesně o 1.580.000 Kč. Všechny ceny jsou včetně DPH. Do
rozpočtového opatření však je zapracována částka 1.700.000 Kč s určitou rezervou.
Havarijní oprava vody a odpadů na radnici:
V pondělí 3.3.2020 již poněkolikáté v rámci jednoho roku praskla voda a „vytopila“ knihovnu a
výlevku v přízemí. Stav potrubí na radnici v několika částech (stavební úřad – WC + kuchyňka,
obřadní síň – kuchyňka a potrubí v podhledu nad výlevkou, částí knihovny a WC v přízemí) je
v havarijním stavu, který již nelze odvrátit jinak než kompletní výměnou. Na noc je uzavírána voda,
aby se v noci něco nestalo. Stavební technik prověřil celý stav potrubí ve spolupráci s instalatérem a
navrhují kompletní výměnu potrubí (vodu + odpady) v daných částech, a to velmi rychle s ohledem
na stav. Zároveň byla prověřena volná kapacita firmy a mohla by vše opravit do konce března.
S ohledem na havarijní stav je navrhováno vyjmout stavební práce z režimu veřejných zakázek
malého rozsahu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016
ze dne 10.11.2016, která pamatuje na tyto nenadále události v Čl. 1 odst. 6 – citováno:
Tato směrnice se netýká veřejných zakázek v těchto případech:
a) havarijní události velkého rozsahu, řešící bezprostřední následky havarijních stavů, živelních
pohrom, odvracení možného obecného ohrožení, za předpokladu, že takový postup
v konkrétním případě odsouhlasí rada města,
b) havarijní události menšího rozsahu (např. opravy vozidel, zejména v zimním období, prasklé
potrubí vody, plynu, kalamitní klimatické události apod.)
Předběžně se jedná o částku cca 120.000 – 150.000 Kč podle propočtů stavebního technika, bude
záležet co se objeví, až se začne sekat. Stavební technik města byl přítomen na jednání zastupitelstva
a na základě dotazu Mgr. Šafáře vše vysvětlil.
Starosta požádal zastupitele o další dotazy, připomínky či jiné náměty do diskuse, žádný námět již
nebyl podán, a proto přednesl návrhy usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.2/2020 činí objem celkových příjmů 941.720,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 46.310.120,-Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2020 činí 2.791.720,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 60.270.320,-Kč) a financování
rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2020 činí 1.850.000,-Kč (celkové
financování rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšuje na 13.960.200,-Kč).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/111/11/2020 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
vyjmutí stavebních prací v rámci havarijní opravy vodovodního a odpadního
potrubí v budově Městského úřadu čp. 474 z režimu veřejných zakázek malého
rozsahu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/3338/2016 ze dne 10.11.2016, a to s odkazem na Čl. 1 odst. 6 této směrnice.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/111/11/2020 písm. b) bylo přijato.

6. Rezignace stávajícího starosty na funkci starosty k 31.3.2020
V rámci tohoto bodu nejprve stávající starosta sdělil všem přítomným, že bude navrhovat na funkci
starosty od 1.4.2020 Mgr. Petra Týfu. Vyzval jmenovitě všechny přítomné zastupitele, zda mají
s tímto návrhem nějaký problém, resp. zda pro něj zvednou v rámci hlasování ruku. Pokud by tento
návrh nyní nezískal potřebných 8 hlasů pro, tak samozřejmě funkci starosty nesloží, protože v době
nouzového stavu si takovou situaci neumí představit a nechce město do takové situace dostat. Na tuto
výzvu jednotliví zastupitelé reagovali a bylo zjištěno, že by Mgr. Týfa získá pravděpodobně všech
13 hlasů.
Na základě tohoto zjištění tedy stávající starosta Ing. Jiří Špetla oznámil ústně svou rezignaci na
funkci starosty ke dni 31.3.2020 s tím, že si mandát člena zastupitelstva ponechá. Stručně informoval
zastupitelstvo o svém novém profesním působení a poté navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ústní rezignaci stávajícího starosty Ing. Jiřího Špetly na funkci starosty ke dni 31.3.2020 s tím, že
mandát člena zastupitelstva si ponechává.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/112/11/2020 bylo přijato.

7. Volba nového starosty s funkcí starosty od 1.4.2020
V rámci tohoto bodu předsedající Ing. Jiří Špetla vyzval přítomné k podávání návrhů na funkci
starosty od 1.4.2020. Nikdo z přítomných žádný návrh nepodal, a proto navrhl usnesení, o kterém
bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
starostou Města Svobody nad Úpou Mgr. Petra Týfu s účinností od 1.4.2020.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/113/11/2020 bylo přijato.

8. Delegace zástupce města na valnou hromadu a volba návrhu na zástupce města do
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Starosta v rámci tohoto bodu požádal zastupitelstvo o delegaci zástupce města na valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 25.5.2020. Starosta navrhl Ing.
Jaroslava Chmelaře, přičemž jiný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
a)
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s., konanou dne 25.5.2020. Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
určuje náhradníkem zástupce města na valné hromadě pana Ing. Helmuta Ruseho.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/114/11/2020 písm. a) bylo přijato.
V dalším kroku stávající starosta Ing. Jiří Špetla ústně rezignoval na funkci člena představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., a to ke dni, kdy tuto rezignaci vezme na vědomí
představenstvo společnosti na valné hromadě tak, aby členství mělo kontinuitu na volbu nového
zástupce Města Svobody nad Úpou.
Poté starosta vyzval přítomné k podávání návrhu na nového zástupce města společnosti. Žádný
takový návrh nebyl podán, a proto konstatoval, že tohoto zástupce vždy vykonával starosta města a
navrhl Mgr. Petra Týfu. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
navrhuje
b)
pana Mgr. Petra Týfu jako zástupce za člena ke zvolení za člena za člena představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., a to namísto dosavadního člena
představenstva Ing. Jiřího Špetly.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/114/11/2020 písm. b) bylo přijato.

9. Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena finančního výboru
V rámci tohoto bodu Mgr. Petr Týfa rezignoval na funkci člena finančního výboru ke dni 31.3.2020.
Starosta informoval přítomné, že navrhuje na doplnění finančního výboru paní Irenu Galambošovou.
Mgr. Šafář se dotázal, o koho se jedná, takže starosta a tajemnice MěÚ paní Galambošovou krátce
představili. Předseda finančního výboru Ing. Chmelař doplnil, že je s paní Galambošovou v kontaktu
a s nominací souhlasí. Žádný další návrh nebyl podán, a proto starosta navrhl postupně usnesení, o
kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) ústní rezignaci pana Mgr. Petra Týfy ke dni 31.3.2020 na funkci člena finančního výborz.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/115/11/2020 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
b)
paní Irenu Galambošovou za členku finančního výboru s účinností od 1.4.2020.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/115/11/2020 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

10. Diskuse
Starosta před samotnou diskusí nejprve předal slovo řediteli ZŠ, který informoval přítomné o stavu
dětí v mateřské školce. Pan ředitel oznámil všem přítomným, že ještě v pátek 12.3.2020 měl do
školky přihlášeným 54 dětí, ale dnes (16.3.2020) dorazilo jen 13 dětí, přičemž nechal otevřená
všechna 3 oddělení, aby skupiny dětí byly co nejmenší. Dnes pověřil vedoucí učitelku MŠ, aby zjistila
u rodičů těchto dětí, zda by měli problém, kdyby se školka uzavřela. bylo zjištěno, že všichni rodiče
jsou schopni si zajistit hlídání a nemají s tím problém. Na základě toho by tedy doporučil uzavřít
školku a požádal zřizovatele tedy o rozhodnutí o uzavření školky, a to od středy 18.3.2020 s ohledem
na podvečerní čas konání zastupitelstva, aby rodiče byli seznámeni s tímto rozhodnutím během úterý
17.3.2020. Starosta vyzval přítomné k diskusi na dané téma.
Mgr. Hainiš reagoval, aby tam bylo stanovena na jak dlouho bude školka uzavřena. Na to reagovali
všichni přítomní, že to nelze v současné situaci stanovit, a proto došlo ke shodě, že v usnesení bude
tedy do odvolání. Tajemnice upozornila, že pokud to bude v usnesení takto stanoveno, tak by bylo
vhodné pověřit radu, aby případné odvolání mohla udělat rada a nemuselo se k tomu scházet
zastupitelstvo, které přijme usnesení o uzavření.
Starosta na základě výše uvedeného tedy zformulovat návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov uzavření provozu mateřské školky od 18.3.2020 do odvolání s tím, že o případném otevření
provozu školky rozhodne Rada města Svobody nad Úpou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/116/11/2020 bylo přijato.
Starosta konstatoval, že on program vyčerpal a vyzval přítomné k další diskusi.
Mgr. Týfa si vzal slovo a konstatoval, že by rád za zastupitelstvo rád poděkoval Ing. Jiřímu Špetlovi
za práci, kterou pro město udělal v průběhu nějakých 14 let života, kdy před samotným starostováním
fungoval i jako místostarosta. Řekl, že komunální politika je řemeslo a že když člověk chce, tak se
dá pracovat tak, aby z toho mělo prospěch celé město a bylo vidět, že mu na rozvoji města záleželo a
dělal to z nezištných důvodů. Ocenil jeho přístup k dotacím, kdy jich město získalo a získává velké
množství, překlenul čas povodní, kdy rovněž dokázal zajistit obnovu města s pomocí výrazné
prezentace města v médiích. Rozjel kulturní a sportovní akce, které tady předtím nebyly. Ocenil
samozřejmě spolupráci s tajemnicí MěÚ, což mu určitě pomohlo. Popřál mu tedy za všechny mnoho
úspěchů v nové práci s tím, že doufá, že mu neudělá ostudu jako nový starosta.
Všichni přítomní poděkovali odcházejícímu starostovi potleskem.
Ing. Jiří Špetla poděkoval všem a dodal, že už se těší na novou profesní kariéru, ale samozřejmě
všechny rád uvidí na různých setkáních nebo jednáních jako řadový zastupitel.
O slovo ještě požádal pan Pejos, který rovněž ocenil práci pana starosty, kdy zejména v době povodní
pomohl jezdeckému oddílu a na to nezapomínají.
Starosta dodal, že dotace budou rozdělovány až na dalším jednání zastupitelstvo s ohledem současnou
situaci s koronavirem.
Mgr. Šafář ještě v závěru oznámil všem, že jeho žena a paní Uxová nabídli pomoc městu v tom
smyslu, že budou šít roušky zdarma pro seniory a DPS, pro všechny ostatní (pokud zbude nějaká
kapacita) za nějakou symbolickou cenu. Nabídka už je zveřejněna na facebooku.
Tajemnice MěÚ reagovala, že s paní Uxovou už je v kontaktu. Starosta dodal, že už město jedná
s firmou JAPIO, kde děvčata sama z vlastní iniciativy už začala šít také roušky. Stručně okomentoval
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současnou situaci, poděkoval za nabídku, kterou určitě město využije. Doplnil, že když nefunguje
stát, musí si prostě město pomoci samo.
Žádný další námět nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a jednání zastupitelstva
ukončil v 18,32 hodin.
Zápis byl dokončen dne 18.3.2020
.
Ing. Jiří Špetla, v. r. dne 18.3.2020
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Jan Janouš, v.r. dne 19.3.2020
Mgr. Zdeněk Šafář, v.r. dne 20.3.2020
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Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 16.03.2020
USNESENÍ č. ZM/108/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s pokynem Ministerstva vnitra České republiky pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215
ze dne 16.3.2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území
České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších
nezbytných cest, že jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou je nezbytné a zcela
nevyhnutelné, a to s ohledem:
- na rezignaci starosty ke dni 31.3.2020 a volbu nového starosty s účinností od 1.4.2020 a s tím
souvisejícími body jednání,
- s ohledem na zajištění financování pečovatelské služby v příspěvkové organizaci města Dům
s pečovatelskou službou, která zajišťuje služby pro seniory a v době nouzového stavu a
vyhlášené karantény je nezbytně nutné zachovat její funkčnost a zajistit financování,
- s ohledem na potřebu schválení finančních prostředků na financování havarijního stavu
sociálního zařízení v budově základní školy (s ohledem na vypsané výběrové řízení a nutnost
zajistit opravu v době prázdnin) a havarijní opravy vodovodního a odpadního potrubí
v budově Městského úřadu (s ohledem na havarijní stav, kdy je nutno zajistit alespoň základní
chod úřadu coby složky veřejné správy v době stavu nouze a vyhlášeného zákazu pohybu).
s tím, že zveřejněný program zastupitelstva dne 26.2.2020:
PROGRAM
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
Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad
5. Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtegrün (Spolková republika
Německo, Sasko)
6. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů pro rok 2020
7.

Žádost SÚS Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod silničního pozemku p.p.č. 369/13 v
k.ú. Maršov II

8. Žádosti o prodej dvou částí p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
9.

Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby dodatky

10. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019
11. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2019 a rozpočtové opatření č. 2/2020
12. Zápisy z kontrolního a finančního výboru
13. Rezignace stávajícího starosty na funkci starosty k 31.3.2020
14. Volba nového starosty s funkcí starosty od 1.4.2020
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15.

Delegace zástupce města na valnou hromadu a volba návrhu na zástupce města do
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s

16. Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena finančního výboru
17. Diskuse
se mění takto:
PROGRAM
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
4.

Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby dodatky

5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
6. Rezignace stávajícího starosty na funkci starosty k 31.3.2020
7. Volba nového starosty s funkcí starosty od 1.4.2020
8.

Delegace zástupce města na valnou hromadu a volba návrhu na zástupce města do
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s

9. Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena finančního výboru
10. Diskuse
USNESENÍ č. ZM/109/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 17.2.2020 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/110/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 5 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s obcemi Mladé Buky, Horní Maršov a Janské Lázně a
Dodatků č. 1 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí dotace s obcemi Pec pod Sněžkou a Malá Úpa (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/111/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.2/2020 činí objem celkových příjmů 941.720,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 46.310.120,-Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2020 činí 2.791.720,-Kč (celkové výdaje
rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 60.270.320,-Kč) a financování rozdílu
v rámci rozpočtového opatření č. 2/2020 činí 1.850.000,-Kč (celkové financování rozpočtu
na rok 2020 po této změně se zvyšuje na 13.960.200,-Kč).
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b)

vyjmutí stavebních prací v rámci havarijní opravy vodovodního a odpadního potrubí v
budově Městského úřadu čp. 474 z režimu veřejných zakázek malého rozsahu dle
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016 ze dne
10.11.2016, a to s odkazem na Čl. 1 odst. 6 této směrnice.

USNESENÍ č. ZM/112/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ústní rezignaci stávajícího starosty Ing. Jiřího Špetly na funkci starosty ke dni 31.3.2020 s tím, že
mandát člena zastupitelstva si ponechává.
USNESENÍ č. ZM/113/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
starostou Města Svobody nad Úpou Mgr. Petra Týfu s účinností od 1.4.2020.
USNESENÍ č. ZM/114/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
a)
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., konanou dne 25.5.2020. Zastupitelstvo města
Svobody nad Úpou určuje náhradníkem zástupce města na valné hromadě pana Ing.
Helmuta Ruseho.
navrhuje
b)
pana Mgr. Petra Týfu jako zástupce za člena ke zvolení za člena za člena představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., a to namísto dosavadního člena
představenstva Ing. Jiřího Špetly.
USNESENÍ č. ZM/115/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
ústní rezignaci pana Mgr. Petra Týfy ke dni 31.3.2020 na funkci člena finančního výboru.
volí
b)

paní Irenu Galambošovou za členku finančního výboru s účinností od 1.4.2020.

USNESENÍ č. ZM/116/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov uzavření provozu mateřské školky od 18.3.2020 do odvolání s tím, že o případném otevření
provozu školky rozhodne Rada města Svobody nad Úpou.
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