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Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 15.03.2021
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa (dále jen
také „předsedající“). V úvodu upozornil všechny přítomné, že ze zasedání bude pořízen zvukový
záznam pro potřeby zápisu. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby
informace o svolání zasedání včetně programu byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na
úřední desce Městského úřadu Svoboda nad Úpou včetně elektronické v souladu se zákonem o obcích
nejméně 7 dní předem a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nejméně 10 dní předem, a to od
3.3.2021 do 15.3.2021 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), 2 členové zastupitelstva jsou řádně
omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Dále přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA
DVOŘÁKOVÁ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN
JANOUŠ, Ing. HELMUT RUSE, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA,
Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. JAN HAINIŠ, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Tomáše
Hovarda a pana Milana Zelinského. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou
pořízením zápisu z tohoto zasedání.

2. Schválení programu jednání
Starosta seznámil přítomné s programem:
Poř.č. Název programu
1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
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5.

Architektonická studie a vizualizace akce "Svoboda nad Úpou - Společenské centrum,
dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad
Úpou"

6.

Návrh na založení lokální organizace destinačního managementu ("DMO") pro region
Východní Krkonoše

7.

Písemnost č.j. SVO/20/2021 od společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. s vyjádřením o
neochotě nést z poloviny náklady směny pozemků

8.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II

9.

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

10.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č.
19/2020

11.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č
02/2021

12.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 6/2, 6/9 a 373/2, vše v k.ú. Maršov II dle Záměru
města č. 03/2021

13.

Žádost o prodej části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města
č. 04/2021

14.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 - místní poplatek z pobytu

15.

Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody
nad Úpou

16.

Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2020 a návrhy smluvních dodatků pro
rok 2021 pro zapojené obce do projektu poskytování pečovatelské služby

17.

Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.

18.

Plnění rozpočtu města za rok 2020 - konečný výsledek plnění rozpočtu k 31.12.2020

19.

Rozpočtové opatření č. 1/2021

20.

Problematika parkování po obci

21.

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 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 15.3.2021.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/168/16/2021 bylo přijato.
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3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (paní Zdeňka Dvořáková a Ing. Jaroslav Chmelař) z 15.
veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.12.2020, aby podali zprávu o
ověření zápisu. Za oba podal zprávu Ing. Jaroslav Chmelař o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 16.12.2020, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v únorovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal námitku,
a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.12.2020 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/169/16/2021 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta v úvodu tohoto bodu ve věci zprávy o činnosti Rady města za období od 14.12.2020 do
14.3.2021 konstatoval, že zastupitelům jsou zasílány zápisy z jednání rady neprodleně po jednání.
Konstatoval, že rada se sešla v tomto období na pěti schůzích a projednala 71 bodů. Starosta vyzval
přítomné, zda mají k činnosti rady nějaké dotazy či připomínky. Nikdo z přítomných nepodal dotaz
či připomínku.
Dále se starosta zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva, kdy krátce okomentoval jejich
aktuální stav a vyzval přítomné k dotazům.
Žádný námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.12.2020 do 14.3.2021 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/170/16/2021 bylo přijato.
5. Architektonická studie a vizualizace akce "Svoboda nad Úpou - Společenské centrum,
dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou"
V úvodu tohoto bodu starosta představil Ing. arch. Michala Rosu, který je autorem architektonické
studie a předal mu slovo.
Pan architekt v úvodu konstatoval, že od prosince 2020, kdy se projednával koncept návrhu
rekonstrukce, jsou změny jen kosmetické a vyzval zastupitele, aby se spíše ptali. V současné době se
řeší akustika sálu a hledá se vhodný kompromis pro multifunkční sál, aby to fungovalo na všechny
varianty využití.
Dále pan architekt představil celou studii prostřednictvím promítané prezentace. Vstup do objektu je
řešen z nádvoří vzadu za radnicí, protože nechtěl rušit bytový dům vstupem do společenského centra.
Vstup je řešen turniketem a vedle pak vchodem do výtahu, který propojuje všechna tři podlaží a do
výtahu vedou troje dveře, což je trošku specifické, ale technicky proveditelné, což má již ověřené, že
takový výtah lze vyrobit. Vstup do výtahu je řešen v přízemí jak přímo z nádvoří, tak také z přízemního
foyer. Výstup z výtahu ve třetím nadzemním podlaží umožňuje propojení se sousedním městským
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úřadem, kdy ve 3. NP je počítáno s kontaktním místem pro potřeby úřadu, do kterého se povedlo
vymyslet vstup přes současnou zasedací místnost ve 2. patře radnice.
V přízemí (1. NP) je umístěno foyer se samoobslužnou šatnou (uzamykatelné skříňky), v prostoru
bývalé hasičské zbrojnice je navrhována klubovna pro klubovou činnost pro cca 20 osob a na ni pak
navazuje zázemí v podobě malé kuchyňky, která v případě potřeby bude sloužit i jako úložný prostor.
Dále je v přízemí prostor pro přípravu občerstvení, toalety (i pro imobilní), malý sklad, úklidová
komora a WC pro personál.
Ve druhém nadzemním podlaží je pak navržen na současném místě sál pro 80 diváků v současných
proporcích včetně pódia s oponou. Vedle sálu je navrženo malé zázemí pro účinkující, pro 3 – 4
účinkující. V případě potřeby většího zázemí (škola apod.) je možné využít zázemí ve třetím patře, kdy
je možné sjet výtahem do 2.NP a vyčkat v přilehlém proskleném foyer ve 2.NP.
Ve 3. NP se jedná o vestavbu do krovu, kde je navrhována technická místnost, místnost pro personál a
kancelář kontaktního místa městského úřadu, kam může přijít imobilní občan, maminka s kočárkem či
senior, pro které je zdolání dvou pater v současné radnici bez výtahu velmi problematické. Princip
přístupového systému přes zasedací místnost v současné radnici prostřednictvím přivolání si úředníka
bude předmětem dalšího propracování studie do podoby konečné projektové dokumentace. Dále jsou
v tomto 3. NP plánovány WC pro personál a WC pro imobilní.
Dále pan projektant přešel na vizualizaci budoucího objektu a vysvětlil, proč je stavba organizována
tak, že výhled do krajiny je řešen až z 2. NP prostřednictvím skleněné fasády, protože přízemí a pohled
do okolí není v zadním traktu úplně hezký. Tubus s výtahem bude ještě ozdoben nějakým prvkem,
logem společenského centra nebo třeba hodinami.
Pan David s panem Vláškem se dotázali, proč má střecha tubusu sklon dovnitř a aby tam nedělal
komplikace sníh. Pan architekt vysvětlil, že je tam plochá střecha a sešikmení je uděláno pouze v atice,
takže tam nebude ke sjíždění sněhu docházet.
Pan Vlášek se dále dotázal na skleněný prostor, kde se to napojuje na střechu, aby to rovněž nedělalo
neplechu jako třeba na nádraží. Pan architekt vysvětlil, že statika bude navržena tak, aby tam sníh zůstal
ležet, případně se tam budou muset dát zachytávače a bude zde instalován žlab vyvedený směrem
dovnitř. Jiné řešení tam možné není.
Paní Dvořáková se dotázala na střechu, zda je skleněná či plná. Pan architekt odpověděl, že střecha je
plná, jen okraje jsou skleněné.
Byla vedena krátká diskuse ohledně plochých střech a obavy ohledně sněhu, ledu. Nicméně bylo
konstatováno, že zastupitelstvo bude panu architektovi věřit, že má dostatečné zkušenosti. Toto doplnil
pan architekt konstatováním, že obecně ploché střechy mají špatnou pověst, ale bohužel je to tím, že
v minulosti byly realizovány z nevhodného materiálu a třeba tak, že se vzal vzor z jižních Čech, který
však na horách nesplňoval patřičné parametry. Pan architekt zastupitele ubezpečil, že stavby po horách
navrhuje a má dostatek zkušeností se sněhem, takže je přesvědčen o tom, že to bude fungovat, pokud
se použije správný materiál a bude to správně dimenzováno.
Další dotaz či připomínka již nebyly vzneseny, a proto pan starosta poděkoval panu architektovi za
prezentaci.
V rámci tohoto bodu pokračoval starosta tím, že seznámil zastupitele s procesem výběrového řízení na
interiéry, kdy rada schválila vítěznou nabídku, ale s tím, že s konečnou platností musí výsledek posvětit
zastupitelstvo.
Nikdo již neměl další námět do diskuse, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
architektonickou studii a vizualizaci akce "Svoboda nad Úpou - Společenské
centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú.
Svoboda nad Úpou", datum 12/2020, kterou zpracovala společnost ROSA –
ARCHITEKT s.r.o., IČ 05801141, se sídlem provozovny Spojenecká 1111, 541 01
Trutnov.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/171/16/2021 písm. a) bylo přijato.
4

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
s konečnou platností výsledek poptávkového řízení v rámci VZMR na služby Zpracování dílčích částí PD (interiéry) na akci "Svoboda nad Úpou - Společenské
centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú.
Svoboda nad Úpou", v rámci kterého byla vybrána nabídka od společnosti ROSA ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov v ceně
ve výši 450.000 Kč bez DPH, 544.500 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/171/16/2021 písm. b) bylo přijato.
6. Návrh na založení lokální organizace destinačního managementu ("DMO") pro region
Východní Krkonoše
V rámci tohoto bodu předal starosta slovo projektovému managerovi Svazku obcí Východní
Krkonoše panu Jakubovi Rusovi.
V rámci prezentace, která je přílohou zápisu, pan Rus vysvětlil princip fungování DMO s tím, že
cílem je zvýšit výběr poplatku z pobytu, snížit administrativní zátěž, potěšit místní obyvatele,
poskytnout profesionální marketingovou prezentaci regionu a zkvalitnit získávaná data.
V rámci těchto základních cílů pan Rus představil způsob, jak by jich DMO chtěla dosáhnout.
Představil Kartu hosta, která by měla představovat základní nástroj pro dosažení cílů a měla by
motivovat ubytovatele. Karta hosta s QR kódem bude pouze pro ubytovatele, kteří evidují poplatky
elektronicky, bude silně marketingově propagována tak, aby ji host od svého ubytovatele vyžadoval
a pokud ji ubytovatel nebude mít, host bude preferovat jiné ubytování tam, kde Kartu hosta nabízejí.
Dále bude zvýhodňovat turisty s delším pobytem, nabídne atraktivní slevy, ale nejen ty, zároveň
umožní např. vjezd do zón s dopravním omezením, prioritní vstup na vybraná místa, umožní online
prodej služeb jednotlivých atraktivit, a to nejen ve Východních Krkonoších.
S Kartou hosta úzce souvisí i Karta občana, která bude zvýhodňovat místní obyvatele (nabídne
místním slevy, nabídka může být rozšířena i o parkování a další služby).
Obecně Karta hosta je velmi vhodný marketingový nástroj, který již funguje v cizině a DMO chce
využít prověřený software od fy Cardberg či Feratel.
Základem je zapojit do projektu DMO všechny obce, a to nejen založením samosprávného a
dobrovolného spolku, ale také finanční spoluúčastí obcí, která je navrhována prostřednictvím odvodu
z vybraného poplatku z pobytu, konkrétně v případě Svobody se jedná o 20% ze zákonné maximální
hodnoty poplatku z pobytu, což je v současné době 10 Kč / osoba / za každý započatý den pobytu.
Od letošního roku je maximální možná výše poplatku z pobytu dle zákona 50 Kč, město Svoboda nad
Úpou má poplatek stanoven vyhláškou ve výši 21 Kč.
Pan Rus konstatoval, že je schopen již v tuto chvíli sebevědomě říci, že budou určovat styl a směr
destinačního managementu. Za rok a půl, co na tomto projektu pracují, tak se podařilo vzbudit o tento
projekt značný zájem v celé odborné sféře od Ministerstva pro místní rozvoj, Czechtourism, protože
je to první pilotní projekt, který to pojímá takto komplexně.
Starosta doplnil, že základním principem je fakt, aby si ubytovatelé uvědomili, že poplatek z pobytu
neplatí ubytovatel, ale host. Podle jeho zkušeností kamkoliv v cizině přijede, tak platí poplatek
z pobytu minimálně jedno euro a nikdo se nad tím nepozastavuje a takto je potřeba to vnímat i ze
strany ubytovatelů, kteří mnohdy argumentují, že jim to zdraží poskytované služby. Ale výběr
poplatku by měli striktně oddělit od úhrad za poskytnuté ubytovací služby. A tento projekt tedy vnímá
jako motivaci pro zapojení ubytovatelů do společného projektu.
Pan Rus potvrdil slova starosty, doplnil, že se konečně daří docílit i změn v rámci legislativy (zákon
o cestovním ruchu, změny zákona o místních poplatcích) a skutečně vidí DMO jako trend v budoucím
vývoji turismu v celé České republice.
Pan Zelinský se dotázal, jak chtějí donutit všechny ubytovatele se připojit do projektu. Na to reagoval
pan Rus, že to samozřejmě nelze donucovací metodou, ale tím, že právě hosté donutí ubytovatele se
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zapojit, protože nabídka v rámci Karty hosta bude natolik lákavá a exkluzivní, že host bude Kartu
hosta požadovat a vybere si ubytovatele, který takovou kartu nabízí.
Starosta shrnul tento bod, že se zatím jedná pouze o informace v rámci tohoto bodu, samotný návrh
na přistoupení do projektu DMO bude až na dalším jednání zastupitelstva.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval panu Rusovi za jeho čas a navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o připravovaném projektu založení lokální organizace destinačního managementu pro
region Východní Krkonoše s názvem „Krajina pod Sněžkou z.s.“.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/172/16/2021 bylo přijato.

7. Písemnost č.j. SVO/20/2021 od společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. s vyjádřením o
neochotě nést z poloviny náklady směny pozemků
Starosta uvedl tento bod konstatováním, že si v prosinci myslel, že tento bod už nebude zastupitelstvo
projednávat, ale realita je bohužel jiná. Doplnil, že komunikace města na tomto pozemku
p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, byla už v době, kdy tento pozemek
vlastnilo město na začátku 90. let. Co se týká odvodňovacího kanálu, tak ten byl vybudován až po
povodních v roce 2013 a někdy v té době se společnost Pod Černým vrchem s.r.o. stala teprve
vlastníkem pozemku. Dále doplnil, že paní
sice ve výše uvedené písemnosti uvádí, že město
začalo jednat až po výzvě z Katastrálního úřadu, ale to není zcela pravda, město se snažilo už dříve,
nicméně v rámci revize pozemků v k.ú. Maršov II v roce 2020 Katastrální úřad v Trutnově vyzval
k nápravě stavu vlastníka p.p.č. 154/12, nikoliv město. Na pozemku je totiž zapsán nesoulad druhu
pozemku se skutečným stavem číslo řízení ZDŘ 252/2020-610. Tento nesoulad musí vyřešit vlastník
pozemku, ale samozřejmě ve spolupráci s vlastníkem staveb na tomto pozemku.
Starosta předal slovo Ing. Chmelařovi, který zná danou lokalitu z historického hlediska nejlépe.
Pan Chmelař sdělil, že komunikace tam vznikla kdysi spontánně v 70. letech a pak se zlegalizovala
tím, že se zpevnila po revoluci v roce 1989 někdy na počátku 90. let. Dále zde byl vybudován
nevhodně sloup vysokého napětí v trase původní cesty dle katastrální mapy. Odvodňovací kanál tam
byl vybudován po povodňových škodách v roce 2013 a tehdy se skutečně společnost stala vlastníkem,
ale přechod vlastnictví se těsně míjel z časového hlediska. Do toho vstoupil Ing. Špetla, že v daném
místě už kanál byl, město jej nevybudovalo, kanál už tam byl, resp. podle staré silnice byl úvoz,
kterým odtékala voda a když se opravovala silnice po povodních, tak tam projektant navrhl v rámci
tohoto úžlabí vybudovat odkalovací kanál, protože se panu Marečkovi nelíbilo, že mu to teče do
náhonu. Takže jedině co se tam vybudovalo je odkalovací kanál, ale jinak tam už v minulosti odtékala
voda při deštích zmiňovaným úžlabím.
Starosta vstoupil do diskuse, že dle jeho názoru by směna byla vhodná zejména ve vztahu k zhoršující
se situaci v dané lokalitě, protože tam neustále padají podání na stavební úřad. Dle jeho názoru je pro
město směna ekonomicky výhodná. Pan Zelinský reagoval, že to si město ale nahrává. Starosta
pokračoval, že i přesto zastává názor, že z ekonomického hlediska je směna pro město výhodná a
argumentoval tím, že si nechal udělat ústní nezávazné ocenění od znalce obou částí pozemků, které
byly navrženy do směny. Orientační určení ceny směňovaných pozemků potvrdilo, že hodnota
pozemku, který získá směnou město je vyšší než hodnota pozemku získaného společností. Rozdíl
v ceně směňovaných pozemků přibližně odpovídá 50% nákladům na GP a správní vklad do KN.
(orientační hodnota části cca do 250 m2 p.p.č.154/12 je 200 Kč/m2, orientační hodnota části p.p.č.
380 cca do 650 m2 – cca 60 Kč/ m2). Starosta dodal, že z hlediska ekonomického by tedy směna pro
město neměla být nevýhodná a pro město má dále získání části pozemku strategický význam zejména
ve vztahu k celé územní lokalitě směrem k zahrádkám a pro jejich majitele. Z těchto důvodů apeloval
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na zastupitele, aby dalo směně ještě jednu šanci, která už ale bude určitě poslední, protože pokud
město na sebe vezme náklady směny a nedojde k uzavření směnné smlouvy, tak město nemá už jinou
možnost než soudní spor.
Pan Zelinský na to reagoval, že to není fér vůči ostatním, se kterými byla uzavřena směna a kteří se
podíleli na nákladech směny nebo tyto náklady uhradili zcela. Starosta reagoval, že s tím nelze než
souhlasit, ale přesto v tomto případě žádá zastupitele o přehodnocení, protože v písemnosti paní
jednoznačně deklaruje, že se směnou souhlasí a předmětem nesouhlasu jsou pouze náklady
směny odhadované v řádu několika tisícovek, přičemž soudní spor by byl pro město zcela určitě
dražší.
Pan Vlášek konstatoval, že jemu se to také nelíbí, ale zase na druhou stranu je pro město důležité část
pozemku pod komunikací a kanálem získat.
Byla vedena vzrušená debata o tom, zda celou záležitost neodložit a projednat s právníkem možnosti
soudního sporu, protože z hlediska přístupu k podobným procesům směny je to návod pro ostatní, jak
využít dané záležitosti a tlačit město v budoucnu ke stejnému postupu.
Do této vzrušené debaty vstoupila tajemnice MěÚ s hlasem poradním a konstatovala, že rozhodnutí
o celé záležitosti je samozřejmě na zastupitelích, ale požádala je, aby se na to podívali z druhé strany
z pozice vlastníků nemovitostí za cestou, kteří v rámci různých stavebních řízení mají problémy,
protože vlastník parcely p.p.č. 154/12 se oprávněně dožaduje být účastníkem stavebních řízení. Ta
jsou napadána v rámci odvolacích řízení a mezilidské vztahy v dané lokalitě vzaly za své. Krajský
úřad vrací vše k novým projednáváním. Apelovala tedy na zastupitele, aby směně dali šanci, protože
získání části parcely p.p.č. 154/12 o výměře cca 220 m2 pod komunikací a odkalovacím kanálem je
pro město zcela nepochybně důležité, ale ještě důležitější je pro vlastníky všech nemovitostí za
cestou.
Ing. Chmelař a Ing. Špetla reagovali, že dle jejich názoru ani na tento vstřícný krok města ve smyslu
úhrady nákladů směny městem paní
nepřistoupí. Ing. Špetla doplnil, že těch jednání a slibů
z jejich strany už bylo tolik, že jim nevěří. Pan Zelinský dodal, že město varuje, protože stejně na
směnu dle jeho názoru nedojde a paní
si zase vymyslí něco jiného.
Starosta znovu upozornil na to, že paní
ve svém dopise jednoznačně napsala tučně, že se
směnou souhlasí, pouze není ochotna nést náklady spojené se směnou pozemků. Požádal zastupitele,
aby se před samotným hlasováním vyjádřili k jeho návrhu na směnu pozemků včetně úhrady nákladů
spojených s touto směnou ze strany města. Osm zastupitelů se vyjádřilo kladně. Tajemnice ještě
doporučila, aby si zastupitelé do návrhu usnesení v písm. b) doplnili lhůtu pro uzavření směnné
smlouvy. I po tomto byla vedena nepřehledná vzrušená debata nad tím, odkdy tam cesta existuje,
když byl na počátku 90. let pozemek města, jak je možné, že v rámci záhadných státních převodů
zemědělského majetku či restitucí skončil v rukou soukromého vlastníka apod. Diskusi nakonec
ukončil starosta, který doplnil usnesení v písm. b) o termín pro uzavření směnné smlouvy do
31.5.2021 (aby byl časový prostor pro geodetické zaměření a vypracování geometrických plánů) a
navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)

usnesení zastupitelstva č. ZM/158/15/2020 ze dne 14.12.2020, kterým byl schválen
návrh směny části pozemku p.p.č.154/12 (cca 220 m2), katastrální území Maršov II
(trvalý travní porost), ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. za část
pozemku p.p.č.380 (cca 630 m2), katastrální území Maršov II, s tím, že i když nejsou
ceny směňovaných pozemků stejné, budou po provedení směny smluvní strany zcela
vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové
nároky. Dále zastupitelstvo pověřuje Radu města, aby zajistila všechny náležitosti
nutné k této směně (zejména zpracování geometrických plánů plánu, zveřejnění
záměru směny, příprava návrhu směnné smlouvy pro zastupitelstvo ke schválení) s
tím, že znalecké posudky rada nemusí zajišťovat a zastupitelstvo požaduje po
společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. úhradu zálohy ve výši 10.000 Kč na náklady
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spojené se směnou (geometrické plány, správní poplatek za vklad do KN) a náklady
budou rozděleny rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní strany tak jako ve
všech ostatních případech.
Hlasování:
pro – 9
proti – 4
zdržel se – 0
Ing. Chmelař, Ing. Ruse
Ing. Špetla, p. Zelinský
USNESENÍ č. ZM/173/16/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh směny části pozemku p.p.č.154/12 (cca 220 m2), katastrální území Maršov II
(trvalý travní porost), ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. za část
pozemku p.p.č.380 (cca 630 m2), katastrální území Maršov II, s tím, že i když nejsou
ceny směňovaných pozemků stejné, budou po provedení směny smluvní strany zcela
vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové
nároky. Dále zastupitelstvo pověřuje Radu města, aby zajistila všechny náležitosti
nutné k této směně (zejména zpracování geometrických plánů plánu, zveřejnění
záměru směny, příprava návrhu směnné smlouvy pro zastupitelstvo ke schválení) s
tím, že znalecké posudky rada nemusí zajišťovat. Náklady spojené se směnou
(geometrické plány, správní poplatek za vklad do KN) uhradí město v plné výši,
s tím, že uzavření směnné smlouvy bude realizováno do 31.5.2021.
Hlasování:
pro – 9
proti – 4
zdržel se – 0
Ing. Chmelař, Ing. Ruse
Ing. Špetla, p. Zelinský
USNESENÍ č. ZM/173/16/2021 písm. a) bylo přijato.
8. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o odkoupení parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II o
výměře 650 m2, druh pozemku zahrada od vlastníka sousedního domu čp.22, který má v současnosti
pozemek pronajatý. Starosta konstatoval, že se jedná o opakovanou žádost, kterou v minulosti
zastupitelstvo nikdy neschválilo. Doplnil, že město má limitovaný počet parcel v rovině a tlak na
prodej pozemků ve Svobodě začíná sílit. Pozemky na hodnotě neztrácejí, ba naopak a podle jeho
názoru město nemá důvod k prodeji. Vyzval přítomné k diskusi.
Pan Šafář požádal o ortofotosnímek (v podkladových materiálech byl pouze černobílý). Na snímku
bylo vysvětleno, že se jedná o parcelu, která sousedí na jedné straně s domem čp. 22 a na druhé straně
na ni navazuje sousední p.p.č. 457 a obě tyto parcely byly zahrnuty do změny ÚP s využitím území
smíšené obytné – komerční (nyní se jedná o zeleň). V budoucnu by zde mohl vyrůst nějaký objekt
komerční provozovny, a změnou územního plánu parcela zcela určitě získá na hodnotě.
Paní Dvořáková se dotázala, že na kartě pozemku je napsáno někdy z roku 2011, že po tomto
pozemku by mohla vést cyklostezka. Ing. Špetla vysvětlil, že to byl projekt Svazku Východní
Krkonoše a že skutečně tam byla v té době plánovaná až do Pece, ale svazek tento projekt již
pravděpodobně opustil s ohledem na finanční nákladovost. Nicméně i on podpořil návrh neprodat
pozemek.
Žádný další návrh do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II, protože parcela je zahrnuta do změny v rámci nového
Územního plánu města společně se sousední parcelou p.p.č. 457 (před revizí pozemků ze strany KÚ
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se jednalo o stavební parcelu st.p.č. 73) a v návrhu nového ÚP je zde počítáno s územím smíšeným
obytným - komerčním (nyní se jedná o zeleň). Ze strany vlastníků objektu čp. 22 se jedná o
opakovanou žádost o prodej parcely, kdy opakovaně zastupitelstvo města prodej neschválilo s
odůvodněním, že ačkoliv je pozemek znehodnocen částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by
na něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční provozovny ve spojení se sousedním
pozemkem, protože se oba pozemky nacházejí podél hlavní silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Dále
bylo konstatováno, že pozemek město prozatím nepotřebuje prodat z finančních důvodů a do
budoucna budou mít podobné pozemky zcela jistě vyšší hodnotu.
Hlasování:
pro –13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/174/16/2021 bylo přijato.
9. Žádost o prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o odkoupení parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I o výměře
1126 m2, druh pozemku zahrada. Starosta vysvětlil, že se jedná o podobný příběh jako v předchozím
bodě. Podle ÚP však zde město nepočítá s žádnou výstavbou, podle nového ÚP se jedná o plochu
NZ1-plochy zemědělské produkční. Nyní je parcela vedena jako zahrada louka mimo zastavěná
území. Na pozemek je v současnosti zveřejněn záměr pronájmu na zahrádku. I zde starosta
konstatoval, že parcelu o takové rozloze město nepotřebuje prodat a do budoucna zcela určitě získá
na hodnotě. Přístup k parcele je podle mapy po p.p.č. 29, která je sice v majetku ČR – Státního
pozemkového úřadu, ale protože se jedná druhem o ostatní plochu se způsobem využití ostatní
komunikace, bylo by vhodné pokusit se i získání tohoto přístupového pozemku a o změnu v Pasportu
komunikací.
Pan Šafář se zeptal, kdo je vlastníkem sousední parcely p.p.č. 38/11, tajemnice odpověděla, že
vlastník domu čp. 62.
Paní Dvořáková se dotázala, zda město má v dané lokalitě ještě jiné pozemky, tajemnice odpověděla,
že v bezprostřední blízkosti ne.
Starosta dále doplnil, že tento pozemek by bylo možné využít i pro případnou směnu se Státním
pozemkovým úřadem.
Žádný další návrh do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 1126 m2, protože v
současné době město tento pozemek nepotřebuje prodat z finančních důvodů a na parcelu byl
zveřejněn záměr pronájmu za účelem zahrádek v této lokalitě, která je zahrádkářskou osadou.
Vzhledem k tomu, že k parcele je přístup po pozemku p.p.č. 29, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace, který je v majetku ČR - Státního pozemkového úřadu,
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města, aby prověřila stav komunikace v terénu a případně
zajistila změnu v Pasportu komunikací a následně podle výsledku prověření, aby za město starosta
požádal ČR - Státní pozemkový úřad o převod této parcely s ohledem na skutečnost, že se jedná
druhově o ostatní komunikaci.
Hlasování:
pro –13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/175/16/2021 bylo přijato.
10. Žádost o prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 19/2020
Starosta vysvětlil, o který pozemek se jedná, tajemnice jej doplnila v rámci dataprojekce. Pozemek
má výměru 561 m2 a jedná se druhem pozemku o zahradu. Starosta krátce shrnul historii, kdy na
základě zveřejněného Záměru města č. 19/2020 se sešli dva zájemci, a proto rada uplatnila obálkovou
metodu. Oba zájemci složili zálohu ve výši 5.000 Kč. Lhůta pro podání nabídek v zalepené obálce
byla do 15.3.2021 do 16,30 hodin. V této lhůtě podali nabídku pouze manželé
. Tajemnice
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informovala zastupitele, že druhý z uchazečů Ing.
se byl dnes odpoledne podívat na
pozemek fyzicky a usoudil, že tento pozemek je skutečně důležitý pro vlastníka sousedního domu
čp. 543 a od své žádosti o koupi parcely ústně odpoledne na radnici odstoupil. Jednání byl přítomen
rovněž starosta města, který potvrdil jednání s druhým žadatelem.
Zastupitelstvu tedy byla předložena pouze jediná zalepená obálka od manželů
.
Starosta obálku otevřel a místostarosta města Ing. Ruse z nabídky přečetl jejich nabídkovou cenu ve
výši 805 Kč/1 m2, tj. celkem 451.605 Kč. Znalecký posudek ocenil parcelu částkou 180.000 Kč a tato
částka byla stanovena v rámci obálkové metody jako nejnižší možná.
Ve vazbě na předloženou nabídku starosta konstatoval, že ceny pozemků ve Svobodě skutečně
stoupají, a pokud bude mít město v budoucnu k dispozici stavební parcelu, tak nepsané pravidlo o
ceně 400 Kč/1 m2 bude muset město zásadně přehodnotit.
Následně tedy navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada o výměře
561m2 manželům
a
, trvale bytem dle žádosti v příloze
originálu zápisu.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/176/16/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 457.005,-Kč,
která se skládá z úhrady za parcelu ve výši 451.605,- Kč dle podané nabídky
prostřednictvím obálkové metody a nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely
v celkové výši 5.400,-Kč (3.400,-Kč za zpracování znaleckého posudku, 2.000,-Kč
za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/176/16/2021 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 30.4.2021.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/176/16/2021 písm. c) bylo přijato.
11. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města
č. 02/2021
Před projednáváním tohoto bodu se zastupitel pan Jan Janouš vyloučil z projednávání i z hlasování.
Radě města byla předložena žádost o prodej části parcely p.p.č. 35/4 o výměře 28 m2 dle Záměru
města č. 02/2021. Starosta konstatoval, že se jedná o formalitu na základě minulých jednání, takže
vyzval přítomné rovnou k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o
kterých bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 28 m2, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha (dle GP č. 913/220/2020 ze
dne 14.1.2021 od geodeta Jan Vaněk, Rudník označen jako p.p.č. 35/11 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha) panu
, trvale bytem Rýchorské sídliště
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/177/16/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 22.650.-Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 11.200,- Kč dle znaleckého posudku č.
7406/4/2021-B ze dne 16.2.2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s
koupí výše uvedené parcely v celkové výši 11.450,-Kč (3.400,-Kč za zpracování
znaleckého posudku, 6.050 za zpracování GP, 2.000,-Kč za správní poplatek za vklad
do Katastru nemovitostí).
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/177/16/2021 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 30.4.2021.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/177/16/2021 písm. c) bylo přijato.
12. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 6/2, 6/9 a 373/2, vše v k.ú. Maršov II dle Záměru
města č. 03/2021
I zde starosta vysvětlil, že se jedná o známou záležitost. Doplnil, že po dokončení procesu tohoto
prodeje se město bude zabývat přípravou stavební parcely na zbývajících částech parcel p.p.č. 6/2 a
6/9. Prodej částí parcel byl zveřejněn v rámci Záměru města č. 03/2021. Starosta vyzval přítomné
rovnou k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II o výměře 239 m2, druh pozemku
zahrada a část parcely p.p.č. 6/9 v k.ú. Maršov II o výměře 4 m2, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha (dle GP č. 244/126/2020 ze dne
1.12.2020 od geodeta Jan Vaněk, Rudník označena jako nově vzniklá parcela p.p.č.
6/12 v k.ú. Maršov II, druh pozemku zahrada o celkové výměře 243 m2) manželům
a
, trvale bytem Pod Světlou Horou
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/178/16/2021 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej části parcely p.p.č. 373/2 v k.ú. Maršov II o výměře 2 m2, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace (dle GP č. 244/126/2020 ze
dne 1.12.2020 od geodeta Jan Vaněk, Rudník označena jako nově vzniklá parcela
p.p.č. 373/8 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná
plocha o celkové výměře 2 m2) panu
, trvale bytem Pod Světlou
Horou , Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/178/16/2021 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
prodej parcel dle bodu a) a bodu b) tohoto usnesení za částku v celkové výši
62.386,-Kč, která se skládá z úhrady za parcely ve výši 49.000,- Kč dle znaleckého
posudku č. 7406/4/2021-A ze dne 16.2.2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů
spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 13.386,-Kč (3.400,-Kč za
zpracování znaleckého posudku, 7.986 za zpracování GP, 2.000,-Kč za správní
poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/178/16/2021 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
lhůtu pro uzavření společné kupní smlouvy na prodej parcel dle bodu a) a b) tohoto
usnesení za cenu dle bodu c) tohoto usnesení do 31.5.2021.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/178/16/2021 písm. d) bylo přijato.

13. Žádost o prodej části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města
č. 04/2021
I zde starosta vysvětlil, že se jedná o známou záležitost. Prodej části parcely byl zveřejněn v rámci
Záměru města č. 04/2021. Starosta vyzval přítomné rovnou k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a
proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 37 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří pod garáží žadatele (dle GP č. 912/211/2020 ze
dne 11.11.2020 od geodeta Jan Vaněk, Rudník) panu
, trvale
bytem Luční
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Špetla
USNESENÍ č. ZM/179/16/2021 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 22.550.-Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 11.100,- Kč dle znaleckého posudku č.
7406/4/2021-C ze dne 16.2.2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s
koupí výše uvedené parcely v celkové výši 11.450,-Kč (3.400,-Kč za zpracování
znaleckého posudku, 6.050 za zpracování GP, 2.000,-Kč za správní poplatek za vklad
do Katastru nemovitostí).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Špetla
USNESENÍ č. ZM/179/16/2021 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 30.4.2021.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Špetla
USNESENÍ č. ZM/179/16/2021 písm. c) bylo přijato.
14. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 - místní poplatek z pobytu
V rámci tohoto bodu předal starosta slovo Mgr. Schönovi, aby stručně okomentoval návrh vyhlášky.
Mgr. Schön konstatoval, že koncem prosince 2020 došlo k legislativním změnám, na které města a
obce už nestihly reagovat a jedná se pouze o kosmetické úpravy v oblasti terminologie, sazby jsou
stejné, nemění se.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Nikdo neměl připomínky, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/180/16/2021 bylo přijato.

15. Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města
Svobody nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena přepracovaná Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o
Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) na základě diskuse
z minulého jednání zastupitelstva. Starosta předal slovu Ing. Rusemu, který krátce okomentoval
změny v názvu ocenění a vyzval přítomné k diskusi.
Nikdo neměl k návrhu připomínky, a proto Ing. Ruse navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/181/16/2021 bylo přijato.
16. Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2020 a návrhy smluvních dodatků
pro rok 2021 pro zapojené obce do projektu poskytování pečovatelské služby
V rámci tohoto bodu předal starosta slovo tajemnici MěÚ. Tajemnice reagovala, že se jedná o
každoroční záležitost, kterou projednávají i okolní obce v rámci svých zastupitelstev. V rámci
podkladových materiálů je vše podrobně vysvětleno, a proto vyzvala zastupitele k dotazům. Žádný
nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 6 s obcemi Horní Maršov, Janské Lázně a Mladé Buky a Dodatků č. 2 s obcemi
Pec pod Sněžkou a Malá Úpa ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené
s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro –13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/182/16/2021 bylo přijato.
17. Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
Starosta uvedl tento bod, že se jedná o každoroční bod a rovněž se opakuje i návrh delegátů. Vyzval
přítomné k diskusi, případně k podání jiného návrhu. Žádný nebyl podán, proto starosta navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s., konanou dne 31.5.2021. Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou určuje
náhradníkem zástupce města na valné hromadě pana Ing. Helmuta Ruseho.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Chmelař
USNESENÍ č. ZM/183/16/2021 bylo přijato.
18. Plnění rozpočtu města za rok 2020 - konečný výsledek plnění rozpočtu k 31.12.2020
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Kontrola plnění Rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2020 k 31.12.2020 včetně výkazu FIN
2-12 M sestaveného k 12/2020 (vytištěno dne 4.2.2021)
2) Roční vyrovnání vůči spořícímu účtu za rok 2020
Zůstatky na běžných účtech k 31.12.2020 činily celkem 5.549.049,44 Kč. Tyto zůstatky tvoří
přebytek rozpočtu za rok 2020 v důsledku překročení některých příjmů nebo nedočerpání některých
výdajů – viz podrobně v přílohách. Stav spořícího účtu po převodech činí zaokrouhleně 45 mil. Kč.
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která krátce okomentovala dokumenty a současnou
ekonomickou situaci města a obcí a vyzvala přítomné k dotazům. Žádný nebyl podán, a proto starosta
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navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
provedenou finální kontrolu plnění rozpočtu k 31.12.2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2020 (vytištěno 4.2.2021) včetně
ročního vyrovnání vůči spořícímu účtu za rok 2020 (vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/184/16/2021 bylo přijato.
19. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Starosta opět předal slovo tajemnici MěÚ. Tajemnice představila návrh rozpočtového opatření a
požádala zastupitelstvo o doplnění na položce 3639/6123 o 27.000 Kč na základě průzkumu trhu,
který provedl vedoucí technické čety. Rozpis rozpočtového opatření:

PŘÍJMY
Rozp. skladba
ODPA
POL

Text

č.

4122

1

4216

2

Částka

Transfer neinvestičnídotace pro DPS na pečovatelskou službu pro rok 2021 vazba na výdaj
Transfer investiční dotace pro DPS na nákup vozidel z IROP (jde přes
zřizovatele) - vazba na výdaj

1 068 720
2 061 321

Celkem třída 4 : Dotace

3 130 041

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 1/2021

3 130 041

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
3319

6119

3639

6123

Text

č.

3

Částka

Rekonstrukce druhé části objektu bývalého kina na víceúčelový sál projektová dokumentace na stavební část (vysoutěženo za 1.379.400 Kč) a
PD na interéry (vysoutěženo za 544.500 Kč, posílení položky (v rozpočtu
1.684.000 Kč, potřeba navýšení je o 240.000 Kč
Sekací traktor typu Husquarna - požadavek vedoucího technické čety,
posílení položky podle poptávky na trhu

240 000

27 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351
4351

5331
5336

4
5

4351

6351

6

4351

6356

7

267 000
3 000
1 068 720

DPS - příspěvek na činnost, ponížení s vazbou na schválenou úoravu rozpočtuDPS - transfer dotace na výkon pečovatelské služby (vazba na příjem)
Investiční příspěvek pro DPS na nákup 4 nových vozidel, úspora, protože
platby dodavateli byly realizovány v roce 2020

1 387 000

DPS - transfer investiční dotace na výkon pečovatelské služby (vazba na příjem

2 061 321

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
6171

6119

8

1 740 041

Projekční činnost obecně bez konkrétní specifikace priorit viz zápis RM ze
dne 19.10.2020 - bod 12, přesun na položku 3319/6119, kde je podrobný
komentář

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

-

240 000

-

240 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 1/2021

1 767 041

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 1/2021
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 1/2021
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 1/2021

3 130 041
1 767 041
1 363 000

FINANCOVÁNÍ
8124
8115

9
10

Splátky účelového investičního úvěru (prac. název "3 v 1") - podle smlouvy od roku 2021 činí splátky 12 x
257.724 Kč (v rozpočtu bylo počítáno 12 x 266.000 Kč), takže se jedná o úsporu 99.000 Kč
Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 1/2021
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99 000
-

-

1 462 000

1 363 000

Na základě doplnění položky na řádku 3639/6123 bylo upraven návrh usnesení, který tajemnice
přednesla a starosta vyzval k hlasování:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.1/2021
činí objem celkových příjmů 3.130.041,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2021 po této změně se
zvyšují na 38.699.641,-Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2021 činí
1.767.041,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na 42.643.641,-Kč),
financování rozdílu činí mínus 1.363.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2021 se snižuje
na 3.944.000 Kč).
Hlasování:
pro –13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/185/16/2021 bylo přijato.
20. Problematika parkování po obci
V úvodu tohoto bodu starosta konstatoval, že se jedná pouze o informační bod. Starosta nejprve
okomentoval přílohu Základní socio-ekonomický profil SO ORP Trutnov, ze kterého vyplývá počet
hostů v jednotlivých obcích.
Svoboda nad Úpou řeší řadu let parkování vozidel po obci. Problém se týká turistů, nových vlastníků
apartmánových bytů i rostoucího počtu vozidel občanů, viz náměstí Svornosti, Rýchorské sídliště,
apod. V době pandemie není tento problém tolik patrný, ale zvýšený tlak na parkovací místa bude
muset město do budoucna řešit komplexně. Dříve to byl problém zimní sezóny, ale výstavbou Stezky
korunami stromů v Janských Lázních se provoz ve městě zvýšil celoročně. Město má zájem na
rozvoji turistiky, zvelebování stávajících nemovitostí i pro potřeby apartmánového bydlení a provoz
kvalitních stravovacích a ubytovacích služeb, ale vše musí být spojeno s promyšlenou, pokud možno
spravedlivou a ucelenou strategií parkování ve městě. S tím souvisí i výběr vhodných lokalit a
způsobu řešení s cílem samoudržitelnosti takových ploch.
Starosta oslovil předběžně dvě společnosti, které se řešením parkování v obcích v turistických
střediscích zabývají (APRECO a SABA). Je nutné o parametrech zadání studie vést širší diskusi a
samozřejmě o realizaci studie soutěžit. Do koncepce parkování by se mělo začlenit plánované
vybudování společenského centra.
V rámci tohoto bodu starosta vyzval přítomné, aby se aktivně podíleli na předkládání návrhů. Je si
vědom toho, že to bude dlouhodobá záležitost, ale začít se musí.
Starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktivní přístup Rady města a Komise pro rozvoj města ve věci řešení problematiky parkování po obci
(dopravy v klidu) a pověřuje starostu, aby na příštím zasedání zastupitelstva prezentoval výsledky
této činnosti.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/186/16/2021 bylo přijato.
21. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
 Ing. Chmelař v rámci diskuse seznámil radu se svým stanoviskem k emailu paní
, který
zaslala všem zastupitelům, a ve kterém ho označila mimo spousty dalších občanů Maršova II jako
člena rady za vlastníka přístřešku na jeho pozemku, který nemá řádně povolen. Ing. Chmelař
konstatoval, že přístřešek má, vybudoval ho na přelomu 93/94 za platnosti starého stavebního
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zákona a podmínky byly jiné, takže to, co v emailu uvádí paní
se nezakládá na pravdě. Vše
konzultoval se stavebním úřadem a je připraven vše předložit k případné kontrole.
 Ing. Špetla se dotázal ve vztahu k sociálnímu bydlení, jak dopadla konzultace s dotačním orgánem
ve věci sankcí. Starosta odpověděl, že sankce tam nejsou. Do toho vstoupila tajemnice, že sankce
ve smyslu pokut tam nejsou, ale samozřejmě případné korekce dotace nelze vyloučit ve smyslu
plnění indikátorů. V rámci projektu sociálního bydlení jsou stanoveny závazné tři indikátory,
prvním je vznik 6 sociálních bytů – toto město splnilo, druhým indikátorem je vznik 13 lůžek – i
tento parametr město splnilo, posledním třetím indikátorem je pak obsazenost lůžek a s tím
doposud město „bojuje“. Sociální byty se obsadit dosud nepodařilo, přestože se snaží pravidelně
oslovovat instituce a byty nabízet. Byty byly nabídnuty již několika klientům v rámci sociálního
bydlení, ale žádný z nich nesplnil podmínky případně nedodal potřebné dokumenty. Dotační orgán
doporučil městu byty co možná nejdříve prostě obsadit. Od dubna se do jednoho z bytů stěhuje
první nájemník, nicméně v režimu nájemního bydlení, které schválilo prosincové jednání
zastupitelstva. Hodnocení plnění posledního indikátoru tedy spočívá v tom, jak dalece dotační
orgán v rámci první zprávy o udržitelnosti projektu příští rok vyhodnotí snahu města o obsazenost
bytů sociálními klienty a zda uplatní nějakou korekci dotace či nikoliv v rámci hodnocení, zda pro
to město udělalo maximum možného.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a ukončil
jednání zastupitelstva ve 20,35 hodin.

Mgr. Petr Týfa, v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Hovard, v.r.

dne 17.3.2021

Milan Zelinský, v.r. dne 18.3.2021
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dne 17.3.2021

Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 15.03.2021
USNESENÍ č. ZM/168/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 15.3.2021.
USNESENÍ č. ZM/169/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.12.2020 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/170/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.12.2020 do 14.3.2021 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/171/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
architektonickou studii a vizualizaci akce "Svoboda nad Úpou - Společenské centrum,
dostavba a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad
Úpou", datum 12/2020, kterou zpracovala společnost ROSA – ARCHITEKT s.r.o., IČ
05801141, se sídlem Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov.
b)
s konečnou platností výsledek poptávkového řízení v rámci VZMR na služby - Zpracování
dílčích částí PD (interiéry) na akci "Svoboda nad Úpou - Společenské centrum, dostavba
a rekonstrukce objektu č.p. 473 na st.p.č. 109 a p.p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou", v
rámci kterého byla vybrána nabídka od společnosti ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058
01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov v ceně ve výši 450.000 Kč bez DPH,
544.500 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. ZM/172/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o připravovaném projektu založení lokální organizace destinačního managementu pro
region Východní Krkonoše s názvem „Krajina pod Sněžkou z.s.“.
USNESENÍ č. ZM/173/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)

usnesení zastupitelstva č. ZM/158/15/2020 ze dne 14.12.2020, kterým byl schválen návrh
směny části pozemku p.p.č.154/12 (cca 220 m2), katastrální území Maršov II (trvalý travní
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porost), ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. za část pozemku p.p.č.380
(cca 630 m2), katastrální území Maršov II, s tím, že i když nejsou ceny směňovaných
pozemků stejné, budou po provedení směny smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou
mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové nároky. Dále zastupitelstvo
pověřuje Radu města, aby zajistila všechny náležitosti nutné k této směně (zejména
zpracování geometrických plánů plánu, zveřejnění záměru směny, příprava návrhu směnné
smlouvy pro zastupitelstvo ke schválení) s tím, že znalecké posudky rada nemusí
zajišťovat a zastupitelstvo požaduje po společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. úhradu
zálohy ve výši 10.000 Kč na náklady spojené se směnou (geometrické plány, správní
poplatek za vklad do KN) a náklady budou rozděleny rovnou polovinou mezi obě budoucí
smluvní strany tak jako ve všech ostatních případech.
schvaluje
b)
návrh směny části pozemku p.p.č.154/12 (cca 220 m2), katastrální území Maršov II (trvalý
travní porost), ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. za část pozemku
p.p.č.380 (cca 630 m2), katastrální území Maršov II, s tím, že i když nejsou ceny
směňovaných pozemků stejné, budou po provedení směny smluvní strany zcela vyrovnány
a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové nároky. Dále
zastupitelstvo pověřuje Radu města, aby zajistila všechny náležitosti nutné k této směně
(zejména zpracování geometrických plánů plánu, zveřejnění záměru směny, příprava
návrhu směnné smlouvy pro zastupitelstvo ke schválení) s tím, že znalecké posudky rada
nemusí zajišťovat. Náklady spojené se směnou (geometrické plány, správní poplatek za
vklad do KN) uhradí město v plné výši, s tím, že uzavření směnné smlouvy bude
realizováno do 31.5.2021.
USNESENÍ č. ZM/174/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II, protože parcela je zahrnuta do změny v rámci nového
Územního plánu města společně se sousední parcelou p.p.č. 457 (před revizí pozemků ze strany KÚ
se jednalo o stavební parcelu st.p.č. 73) a v návrhu nového ÚP je zde počítáno s územím smíšeným
obytným - komerčním (nyní se jedná o zeleň). Ze strany vlastníků objektu čp. 22 se jedná o
opakovanou žádost o prodej parcely, kdy opakovaně zastupitelstvo města prodej neschválilo s
odůvodněním, že ačkoliv je pozemek znehodnocen částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by
na něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční provozovny ve spojení se sousedním
pozemkem, protože se oba pozemky nacházejí podél hlavní silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Dále
bylo konstatováno, že pozemek město prozatím nepotřebuje prodat z finančních důvodů a do
budoucna budou mít podobné pozemky zcela jistě vyšší hodnotu.
USNESENÍ č. ZM/175/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 1126 m2, protože v
současné době město tento pozemek nepotřebuje prodat z finančních důvodů a na parcelu byl
zveřejněn záměr pronájmu za účelem zahrádek v této lokalitě, která je zahrádkářskou osadou.
Vzhledem k tomu, že k parcele je přístup po pozemku p.p.č. 29, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace, který je v majetku ČR - Státního pozemkového úřadu,
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města, aby prověřila stav komunikace v terénu a případně
zajistila změnu v Pasportu komunikací a následně podle výsledku prověření, aby za město starosta
požádal ČR - Státní pozemkový úřad o převod této parcely s ohledem na skutečnost, že se jedná
druhově o ostatní komunikaci.
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USNESENÍ č. ZM/176/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada o výměře
561m2 manželům
a
, trvale bytem dle žádosti v příloze
originálu zápisu.
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 457.005,-Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 451.605,- Kč dle podané nabídky prostřednictvím
obálkové metody a nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 5.400,Kč (3.400,-Kč za zpracování znaleckého posudku, 2.000,-Kč za správní poplatek za vklad
do Katastru nemovitostí).
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu
b) tohoto usnesení do 30.4.2021.
USNESENÍ č. ZM/177/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 28 m2, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha (dle GP č. 913/220/2020 ze dne 14.1.2021
od geodeta Jan Vaněk, Rudník označen jako p.p.č. 35/11 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha) panu
, trvale bytem
Rýchorské sídliště
, Svoboda nad Úpou.
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 22.650.-Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 11.200,- Kč dle znaleckého posudku č. 7406/4/2021-B
ze dne 16.2.2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí výše uvedené
parcely v celkové výši 11.450,-Kč (3.400,-Kč za zpracování znaleckého posudku, 6.050
za zpracování GP, 2.000,-Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu
b) tohoto usnesení do 30.4.2021.
USNESENÍ č. ZM/178/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II o výměře 239 m2, druh pozemku zahrada
a část parcely p.p.č. 6/9 v k.ú. Maršov II o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití jiná plocha (dle GP č. 244/126/2020 ze dne 1.12.2020 od geodeta Jan
Vaněk, Rudník označena jako nově vzniklá parcela p.p.č. 6/12 v k.ú. Maršov II, druh
pozemku zahrada o celkové výměře 243 m2) manželům
a
, trvale
bytem Pod Světlou Horou
, Svoboda nad Úpou.
b)
prodej části parcely p.p.č. 373/2 v k.ú. Maršov II o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití ostatní komunikace (dle GP č. 244/126/2020 ze dne 1.12.2020
od geodeta Jan Vaněk, Rudník označena jako nově vzniklá parcela p.p.č. 373/8 v k.ú.
Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o celkové výměře
2 m2) Panu
, trvale bytem Pod Světlou Horou , Svoboda nad Úpou.
c)
prodej parcel dle bodu a) a bodu b) tohoto usnesení za částku v celkové výši 62.386.-Kč,
která se skládá z úhrady za parcely ve výši 49.000,- Kč dle znaleckého posudku č.
7406/4/2021-A ze dne 16.2.2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí
výše uvedené parcely v celkové výši 13.386,-Kč (3.400,-Kč za zpracování znaleckého
20

d)

posudku, 7.986 za zpracování GP, 2.000,-Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
lhůtu pro uzavření společné kupní smlouvy na prodej parcel dle bodu a) a b) tohoto
usnesení za cenu dle bodu c) tohoto usnesení do 31.5.2021.

USNESENÍ č. ZM/179/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 37 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří pod garáží žadatele (dle GP č. 912/211/2020 ze dne 11.11.2020
od geodeta Jan Vaněk, Rudník) panu
, trvale bytem Luční
, Svoboda
nad Úpou.
b)

c)

prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 22.550.-Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 11.100,- Kč dle znaleckého posudku č. 7406/4/2021-C
ze dne 16.2.2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí výše uvedené
parcely v celkové výši 11.450,-Kč (3.400,-Kč za zpracování znaleckého posudku, 6.050
za zpracování GP, 2.000,-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 30.4.2021.

USNESENÍ č. ZM/180/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/181/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/182/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 6 s obcemi Horní Maršov, Janské Lázně a Mladé Buky a Dodatků č. 2 s obcemi
Pec pod Sněžkou a Malá Úpa ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené
s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/183/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s., konanou dne 31.5.2021. Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou určuje
náhradníkem zástupce města na valné hromadě pana Ing. Helmuta Ruseho.
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USNESENÍ č. ZM/184/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
provedenou finální kontrolu plnění rozpočtu k 31.12.2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2020 (vytištěno 4.2.2021) včetně
ročního vyrovnání vůči spořícímu účtu za rok 2020 (vše viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/185/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.1/2021
činí objem celkových příjmů 3.130.041,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2021 po této změně se
zvyšují na 38.699.641,-Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2021 činí
1.767.041,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na 42.643.641,-Kč),
financování rozdílu činí mínus 1.363.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2021 se snižuje
na 3.944.000 Kč).
USNESENÍ č. ZM/186/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktivní přístup Rady města a Komise pro rozvoj města ve věci řešení problematiky parkování po obci
(dopravy v klidu) a pověřuje starostu, aby na příštím zasedání zastupitelstva prezentoval výsledky
této činnosti.
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