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Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 13.09.2021
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa (dále jen
také „předsedající“). Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby informace o
svolání zasedání včetně programu byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Svoboda nad Úpou včetně elektronické v souladu se zákonem o obcích nejméně
7 dní předem a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nejméně 10 dní předem, a to od 1.9.2021 do
13.9.2021 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem
zastupitelstva.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 12 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), 3 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, Mgr. JAN HAINIŠ, PETR HORÁČEK, JAN JANOUŠ, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC,
Ing. HELMUT RUSE, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN
ZELINSKÝ
Omluveni: TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Martina Davida
a pana Jana Janouše. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou pořízením
zápisu z tohoto zasedání.

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

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva

5.

Žádost o koupi části parcely p.p.č. 12/6 v k.ú. Maršov I
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6.

Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku na parcely p.p.č.
565/8 v k.ú. Maršov I a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou od ÚZSVM

7.

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021,o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

8.

Rozpočtové opatření č. 4/2021 a zpráva o plnění rozpočtu pro rok 2021 dle kontroly
hospodaření

9.

Žádost o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze Smlouvy o dílo č.
SML000798 ze dne 27.3.2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin do
věže budovy čp. 473 ve Svobodě nad Úpou

10.

Návrhy na udělení medaile za Zásluhy o Svobodu nad Úpou

11.

Diskuse

Starosta oznámil zastupitelům, že obdržel ještě žádost od předsedy spolku TJ Krakonoš o souhlas
obce včetně prohlášení o spolufinancování dotačního projektu opravy a rekonstrukce sportoviště v
majetku TJ Krakonoš z dotačního titulu KABINA, který vypsala Národní sportovní agentura. Starosta
informoval zastupitele, že tuto žádost obdržel minulý týden po distribuci materiálů pro zastupitele a
nemá k němu více informací. Hostem jednání byl předseda spolku pan Pejos, který požádal o slovo.
Starosta mu předal slovo a pan Pejos začal komentovat daný projekt. Do toho vstoupil Ing. Špetla s
tím, že nyní se jedná pouze o návrh na doplnění programu a není třeba komentovat daný bod, protože
záleží na zastupitelstvu, zda umožní usnesením doplnění programu či nikoliv.
Starosta tedy podal návrh na doplnění programu o výše uvedený bod a vyzval přítomné, zda mají
návrh na další doplnění, změnu či jinou připomínku.
Nikdo z přítomných již neměl žádný návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 13.9.2021 s tím, že bude
do programu doplněn bod 11 - Žádost o souhlas obce k projektu opravy a rekonstrukce sportoviště v
majetku TJ Krakonoš z dotačního titulu KABINA a původní bod 11 - Diskuse bude přečíslován na
bod 12.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/208/19/2021 bylo přijato.

3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Mgr. Jan Hainiš a Mgr. Zdeněk Šafář z 18. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 26.7.2021, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Zprávu podal pan Mgr. Hainiš o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 28.7.2021, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v červencovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 26.7.2021 bez námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/209/19/2021 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 15.6.2021 do
13.9.2021 konstatoval, že zastupitelům jsou zasílány zápisy z jednání rady neprodleně po jednání. V
daném období se konaly tři schůze rady a bylo projednáno 57 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 15.6.2021 do 13.9.2021 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/210/19/2021 bylo přijato.

5. Žádost o koupi části parcely p.p.č. 12/6 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena podkladový materiál k žádosti o prodej části parcely p.p.č. 12/6 v k.ú.
Maršov I o výměře 22 m2 dle Záměru města č. 16/2021 (viz příloha originálu zápisu). Starosta
prezentoval danou žádost v rámci dataprojekce včetně záměru žadatele vybudovat u domu parkování
na svém pozemku. Starosta vyzval přítomné rovnou k diskusi. Ing. Špetla se dotázal na majetkové
poměry v dané lokalitě, které byly vysvětleny v rámci dataprojekce a bylo konstatováno, že záměr
žadatele a odprodej části parcely nebude mít vliv na okolní nemovitosti či parkovací plochy a ba
naopak vyřeší částečně problém s parkováním na Pietteho náměstí. 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. 12/6 v k.ú. Maršov I o výměře 22 m2, druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití zeleň (dle GP č.489-301/2021 ze dne 18.8.2021 od
geodeta Stanislav Nosek, Vrchlabí označen jako p.p.č. 12/8 v k.ú. Maršov I, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň) manželům
a
,
oba trvale bytem
, 542 24 Svoboda nad Úpou do společného
jmění manželů.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/211/19/2021 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 19.033.-Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 5.500,- Kč dle znaleckého posudku č.
7425/23/2021 ze dne 26.8.2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí
výše uvedené parcely v celkové výši 13.533,-Kč (2.700,-Kč za zpracování
znaleckého posudku, 8.833,-Kč 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/211/19/2021 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 31.10.2021.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/211/19/2021 písm. c) bylo přijato.
6. Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku na parcely p.p.č. 565/8
v k.ú. Maršov I a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou od ÚZSVM
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál k bezúplatnému převodu parcel p.p.č. 565/8
v k.ú. Maršov I, druh parcely ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o výměře
490 m2 a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely ostatní plocha se způsobem využití jiná
plocha o výměře 49 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který byl již schválen
na předposledním jednání zastupitelstva v červnu 17.6.2021.
Na základě tohoto usnesení město obdrželo průvodní dopisy s návrhy znění Smluv o bezúplatném
převodu na obě parcely, a to Smlouvu o bezúplatném převodu č. 47/512/2021 na parcelu p.p.č. 565/8
v k.ú. Maršov I a Smlouvu o bezúplatném převodu č. 48/512/2021 na parcelu p.p.č. 874/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (obě viz přílohy originálu zápisu).
Starosta vyzval přítomné k diskusi, v rámci dataprojekce připomněl, o které pozemky se jedná. Žádný
námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 47/512/2021 na
parcelu p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I s Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/212/19/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 48/512/2021 na
parcelu p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/212/19/2021 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

7. Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021,o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně změn odpadového hospodářství a
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
jejíž účinnost je navrhována od 1.11.2021 (viz příloha originálu zápisu). Starosta vyzval přítomné
k diskusi v rámci které nejprve předal slovo tajemnici MěÚ, která společně s Mgr. Schönem celou
systémovou změnu připravovala.
Tajemnice konstatovala, že všechny potřebné informace jsou popsány v průvodce k podkladovém
materiálu a jedná se o následující aktuální informace v rámci připravovaných změn odpadového
hospodářství:
- Návrh OZV č. 2/2021 byl konzultován s odborem dozoru MV ĆR a v této podobě vzájemně
odsouhlasen z hlediska platné legislativy. Veškeré konkrétní pokyny a postupy v rámci
odpadového hospodářství si máme zpracovat v rámci podrobných pokynů pro nakládání se
sběrnými nádobami a pytli, které se pak společně se svozovou trasou, kalendářem, seznam
stanovišť umístí na web města.
- Zvláštní sběrné nádoby (tj. popelnice na plasty a papír o objemu 240 litrů) jsou již u svozové
firmy k odebrání. Předběžné domluveno, že nám je dovezou 21.9.2021 (úterý po Rudolfkách).
- Byl odsouhlasen svozový kalendář od listopadu 2021 – prosince 2022 firmou Transport
- Koncem srpna byly svolány schůzky se zástupci SVJ na Rýchorském sídlišti a dále
s některými zástupci větších bytových domů – výstupy:
o na Rýchorském sídlišti došlo ke shodě v tom smyslu, že se jednotlivá kontejnerová
stanoviště vymezí pro konkrétní vchody (viz mapka č. 7). Dojde k přesunu
kontejnerového stání před čp. 127 a 128 dozadu za tento panelový dům – stanoviště č.
21. Bylo jim nabídnuto uzamykání kontejnerů na náklady města s tím, že si musí ale
najít člověka, který v den svozu zajistí, aby byly kontejnery odemčené. Tuto možnost
využil zatím pouze dům čp. 116 – 117 (stanoviště č. 19), protože bude nyní první na
„ráně“ při průjezdu Maršovskou ulicí směrem do Rýchorského sídliště, takže předseda
SVJ 116 a 117 slíbil, že si uzamykání a odemykání zajistí a přinese doklad
k proplacení. Ostatní počkají, jak se nový systém projeví na Rýchorském sídlišti a
začátkem příštího roku společně situaci vyhodnotíme opět na společné schůzce.
V rámci jednotlivých vymezených stanovišť je pro každý vchod počítáno s jedním
kontejnerem o objemu 1100 litrů na směsku, jedním na plast a jedním na papír.
Všechny kontejnery budou polepeny textem, pro který vchod jsou určeny. Rovněž
bude vyhodnoceno začátkem příštího roku, zda počet nádob takto bude stačit, protože
se snižuje četnost svozů.
o u ostatních bytových domů, jejichž zástupci byli pozváni na schůzku, byla projednána
systémová změna (v podstatě ji všichni kvitovali a zásadní připomínky k ní neměli).
byly jim nabídnuty velké kontejnery, ale s tím, že si je musí umístit na své pozemky,
aby se eliminovalo riziko, že jim do nich budou házet odpad cizí lidé. V den svozu
pak musí přistavit ke svozové trase. Některé domy nabídku využily, evidujeme jejich
požadavky. Ti, kteří se nezúčastnili schůzky, jsou postupně ještě oslovováni.
- Po schválení OZV bude následovat tento harmonogram:
o druhá polovina září – informační leták do všech domácností, resp. nemovitostí,
zavedení nové sekce na webu města s názvem ODPADOVÝ SYSTÉM, osvěta
v rámci říjnového vydání novin Svoboda fórum, výpovědi smluv s podnikatelskými
subjekty na využívání odpadového systému města s tím, že jim bude předána
metodika, jak mají dále postupovat (tj. s kým od listopadu uzavřít smlouvu, kde sehnat
nádoby atd.).
o první polovina října – distribuce zvláštních sběrných nádob na plasty a papír do
domácností, (výzva směrem k zastupitelům s žádostí o pomoc s distribucí v rámci
jejich bydliště - navést popelnice hromadně k nim + seznam, aby si je mohli sousedé
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u nich v okolí vyzvednout). Jedná se o 400 ks popelnic na plast a 400 na papír, takže
to bude taková menší „logistická“ operace.
o druhá polovina října:
 postupně v tomto období provedeme ve spolupráci s technickou četou
neprodleně po vývozu kontejnerů o objemu 1100 z jednotlivých
kontejnerových stání jejich stažení a přesun do areálu u Benziny. Bude
provedena kontrola funkčnosti kontejnerů, jejich polep.
 distribuce velkých kontejnerů k velkým bytovým domům, které projevily
zájem o tyto velké kontejnery namísto popelnic o objemu 240 litrů
 úprava smluvního vztahu s firmou Transport Trutnov s.r.o.
o start nového systému od 1.11.2021
o v prosinci 2021 pak bude nutné ještě schválit OZV na místní poplatek za využívání
odpadového systému – návrh je i pro příští rok zůstat u 500 Kč za rok, a to s ohledem
na zavedení nového systému, který bude vyžadovat od všech občanů aktivní změnu
dosavadních zvyklostí (princip door-to-door), takže takový „bonus“ či kompenzace za
zvýšené úsilí při likvidaci vlastních odpadů. Sazba poplatku se podle nové legislativy
již neodvíjí od skutečných nákladů, město ji může stanovit v libovolné výši až do výše
1.200 Kč za 1 poplatníka ročně.
Dále byly v rámci dataprojekce představeny mapové podklady pro lokality, kde budou různou letní a
zimní svozové trasy. V mapkách jsou vyznačeny trasy letní a zimní svozové trasy, dále stanoviště pro
odkládání sběrných nádob v letním i zimním období.
Dále byl představen odsouhlasený svozový kalendář od listopadu 2021 do prosince 2022.
Tajemnice vysvětlila, že všechny tyto dokumenty budou zveřejněny na webu města ve zvláštní sekci,
nebudou součástí obecně závazné vyhlášky, takže bude možné je rychle aktualizovat podle potřeby,
aniž by muselo zastupitelstvo měnit vyhlášku.
Dále doplnila, že se jedná o poměrně zásadní změnu v odpadovém systému města, takže účinnost
vyhlášky byla nastavena od 1. listopadu 2021, aby start nového systému nebyl v zimních měsících,
kdy lze očekávat sníh a další komplikace s tím spojené. Dále konstatovala, že změna bude
představovat poměrně zásadní změnu při práci s odpadem v domácnostech, takže je třeba se připravit
na to, že vše nebude fungovat optimálně hned od počátku a bude chvíli trvat, než se vychytají všechny
nedostatky a lidé si na nový systém zvyknou. Nicméně podle dosavadních zkušeností z jiných obcí a
rovněž podle zkušeností ze svozové firmy se jedná o vyzkoušený způsob, který funguje a vede
k potřebným cílům - snížení množství směsného komunálního odpadu a zejména k odstranění
nepořádku po obci.
Dále tajemnice informovala zastupitele, že podle doporučení svozové firmy nebude obecní systém
odpadového hospodářství sloužit podnikatelským subjektům, takže všechny podnikatelské subjekty
dostanou do konce září výpověď ze stávající smlouvy s městem a musí si zajistit smluvně svoz
odpadu z podnikatelské činnosti s oprávněnou osobou, dostanou pokyny, jak mají postupovat. Město
si ponechá pouze kontrolní činnost v tomto směru.
V rámci diskuse nad daným tématem nebyly vzneseny zásadní dotazy či připomínky, protože návrh
nového systému už byl nastíněn v rámci červnového jednání zastupitelstva a již tehdy byl
odsouhlasen tento základní koncept. Starosta tedy navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/213/19/2021 bylo přijato.
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8. Rozpočtové opatření č. 4/2021 a zpráva o plnění rozpočtu pro rok 2021 dle kontroly
hospodaření
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 6.9.2021 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 8/2021 ke dni 6.9.2021
2) Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021 + rozpis rozpočtového opatření
3) Průběžná stručná finanční analýza hospodaření města k 6.9.2021
Starosta opět předal slovo tajemnici MěÚ, která krátce okomentovala podkladový materiál a návrh
rozpočtového opatření č. 4/2021, který je přílohou rozpočtového opatření a obsahuje následující
položky dle rozpisu rozpočtového opatření:

P ŘÍJ MY
Rozp. skladba
ODPA
POL

Text

č.

4111

1

4116

2

4121
4121

3

Částka

Kompenzační bonus pro obce ke zmírnění negativních dopadů na daňové
příjmy za období od 1.2.2021 - 31.5.2021
Transfer neinvestiční dotace pro DPS na pečovatelskou službu pro rok 2021
(v rámci mimořádného dotačního řízení na financování zvýšených provozních
výdajů v souvislosti s epidemií Covid 19) - vazba na výdaj
Doplatek dotace na projekt Lubawská brána (Rudolf + lyž. závody)
Dotace od obce Malá Úpa na činnost stavebního úřadu

336 075
76 250
117 509
200 000
729 834

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 4/2021

729 834

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

č.

3612

6121

4

3639

5156

3639

Text

Částka

Instalace věžních hodin - doplatek dle SOD (penále je zahrnuto v příjmech
na položce 3612/2212)

134 500

Technická četa - posílení položky na PHM

5

5171

30 000

Technická četa - velká oprava stroje REFORM

200 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351

5336

364 500

DPS - transfer neinvestiční dotace pro pečovatelské služby v rámci
mimořádného dotačního řízení (vazba na příjem)

6

76 250

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
5311

5321

76 250

Bezpečnost a pořádek - MP Trutnov posílení položky (v Kč použito pro
účely zaokrouhlení ve vazbě na financování)

7

49 084

Skupina 5: Bezpečnost a právní ochrana
6114

5XXX - v

8

kompetenci
účetní

49 084

Podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - výdaje, bude
kompenzováno dotací ze SR

80 000

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

80 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 4/2021

569 834

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 4/2021
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 4/2021
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 4/2021

729 834
569 834
160 000

FINANCOVÁNÍ
8115

9

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení
položky

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 4/2021

-

-

160 000

160 000

Tajemnice požádala zastupitele o dotazy a připomínky k návrhu rozpočtového opatření či k
předloženému plnění rozpočtu k 7.6.2021.
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Nikdo z přítomných další dotaz nevznesl, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 6.9.2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2021 ze dne
6.9.2021 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 6.9.2021
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/214/19/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 4/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.4/2021 činí objem celkových příjmů 729.834,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na 43.844.059,-Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 4/2021 činí 569.834,-Kč (celkové výdaje
rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na 45.550.059,-Kč), financování
rozdílu činí mínus 160.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2021 se snižuje
na 1.706.000,-Kč).
Hlasování:
pro – 0
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/214/19/2021 písm. b) bylo přijato.
9. Žádost o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze Smlouvy o dílo č. SML000798
ze dne 27.3.2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin do věže budovy čp. 473
ve Svobodě nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze
Smlouvy o dílo č. SML000798 ze dne 27.3.2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin do
věže budovy čp. 473 ve Svobodě nad Úpou. K předání díla dle smlouvy mělo dojít nejpozději do
31.8.2020, ale došlo k němu až po mnoha urgencích dne 30.4.2021.
Bylo vyfakturováno penále ve výši 16.274,50 Kč a proveden vzájemný zápočet pohledávek.
Výpočet penále:
- dlužná částka k 30.4.2021 činí 134.500 Kč
- sjednaný úrok z prodlení 0,05% za každý den prodlení, činí 67,25 Kč
- počet dní prodlení – 242 dní (od 1.9.2020 do 30.4.2021)
- 67,25 x 242 dní = 16.274,50 Kč
Zhotovitel není plátce DPH.
Starosta okomentoval jednání s dodavatelem ohledně splnění dodávky díla, kdy dodavatel opakovaně
argumentoval krizí v dodavatelsko - odběratelských vztazích, která byla způsobena koronavirem,
uzavřením okresů v době vrcholící pandemie nemoci Covid-19 a v neposlední řadě pak zimní měsíce
neumožnily instalaci zařízení do věže, protože nebyla k dispozici plošina a zimní měsíce jsou
nevhodné na instalaci věžních hodin. Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Byla vedena nepřehledná diskuse o tom, zda tyto důvody stačí k prominutí penále, zda nebylo možné
uzavřít dodatek ke smlouvě apod. Na to reagovala tajemnice, že dodatek ke smlouvě by bylo možné
uzavřít v době plnění smlouvy, tj. do 31.8.2020, nikoliv dodatečně až po uplynutí termínu pro splnění
díla. Dále doplnila, že dodavateli nebyla uhrazena částka ve výši vypočteného penále a byla mu
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zaslána dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a faktura na vypočtené penále, na což reagoval
emailem dne 18.5.2021, který byl předložen nyní k projednání v zastupitelstvu.
Dále bylo diskutováno o tom, zda prominout či nikoliv. Ing. Špetla reagoval, že se jedná o malou
částku, ale bylo by vhodné usnesení doplnit o odůvodnění. Starosta diskusi ukončil a navrhl tedy
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost zhotovitele Dipl. Ing. Ivana Šmerdy, IČ 86809687, se sídlem Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou, o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze Smlouvy o dílo č. SML000798 ze
dne 27.3.2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin do věže budovy čp. 473 ve Svobodě
nad Úpou ve výši 16.274,50 Kč (podrobně viz zápis) s odůvodněním krize v dodavatelsko odběratelských vztazích, která byla způsobena koronavirem, uzavřením okresů v době vrcholící
pandemie nemoci Covid-19 a v neposlední řadě pak zimní měsíce neumožnily instalaci zařízení do
věže, protože nebyla k dispozici plošina a zimní měsíce nejsou vhodné pro instalaci věžních hodin.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/215/19/2021 bylo přijato.
10. Návrhy na udělení medaile za Zásluhy o Svobodu nad Úpou
Zastupitelstvo města Svoboda nad Úpou dne 15.3.2021 na svém 16. veřejném zasedání schválilo
Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou
(dále jen „Pravidla“). Na základě těchto schválených Pravidel jsou předloženy zastupitelstvu dva
návrhy na udělení medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou:
1) Návrh na udělení medaile Za zásluhy o Svobodu na Úpou, navrhovatel: Mgr. Vojtěch Jiránek,
navrhovaný: Mgr. Stanislav Ondráček
2) Návrh na udělení medaile Za zásluhy o Svobodu na Úpou, navrhovatel: Rada města Svoboda nad
Úpou, navrhovaný: Antonín Tichý
Starosta vyzval přítomné k diskusi a ukázal zastupitelům, jak vypadá pamětní medaile. Poděkoval
místostarostovi za iniciativu při řešení této agendy, protože jak Pravidla pro udělování ocenění, tak
zpracování medaile je jeho zásluha.
Zastupitelé se jednoznačně shodli na tom, že tito dva pánové si ocenění zcela určitě zaslouží, o čemž
není pochyb.
Ing. Špetla navrhl, aby na medaili byl vyryt ještě nějaký text v podobě evidenčního čísla medaile,
jména oceněného.
Dále bylo diskutováno o termínu a způsobu předání, kdy starosta konstatoval, že k medaili dostane
ještě oceněny pamětní list, který musí nechat ještě město zpracovat a samozřejmě předání by mělo
proběhnout v rámci slavnostní aktu s malým pohoštěním například v obřadní síni radnice, a to co
možná nejdříve, předběžně nastínil měsíc říjen 2021.
Paní Dvořáková se dotázala, jak se mohou navrhovat další osoby na ocenění. Tajemnice reagovala,
že postup je stanoven v Pravidlech a kontrolou těchto Pravidel bylo zjištěno, že zde není stanoven
nějaký termín, takže lze v průběhu roku kdykoliv podat návrh a může jej podat kterýkoliv občan
našeho města prostřednictvím podatelny městského úřadu.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
udělení medaile Za zásluhy o Svobodu panu Mgr. Stanislavu Ondráčkovi.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/216/19/2021 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
udělení medaile Za zásluhy o Svobodu panu Antonínu Tichému.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/216/19/2021 písm. b) bylo přijato.
11. Žádost o souhlas obce k projektu opravy a rekonstrukce sportoviště v majetku TJ
Krakonoš z dotačního titulu KABINA
V rámci tohoto doplněného bodu předal starosta slovo předsedovi spolku TJ Krakonoš panu Pejosovi,
aby zastupitele informoval o projektu. Pan Pejos informoval zastupitele o dotačním programu
KABINA, která vypsala Národní sportovní agentura, kdy v rámci příloh musí předložit vyjádření
obce, resp. souhlas obce s projektem. Jedná se o dotaci pro obce do 3000 obyvatel, kdy kromě obcí
mohou žádat i spolky, ale v dané obci může podat žádost pouze jeden subjekt. Starosta informoval
zastupitele, že by rád z tohoto dotačního titulu opravil hřiště na Rýchorském sídlišti naproti domu
čp. 127 a 128, ale až v příštím roce. Zastupitelé k tomuto bodu nedostali žádný podkladový materiál,
žádost nebyla projednána v radě, která by provedla analýzu žádosti a připravila doporučující usnesení
pro zastupitelstvo. Dále bylo diskutováno o tom, co vlastně má být předmětem vyjádření a které obce,
protože sportoviště se nachází na území Městyse Mladé Buky a sídlo spolku ve Svobodě nad Úpou,
takže zastupitelé nechápou, proč by se mělo vyjadřovat město Svoboda nad Úpou k projektu, který
by měl být realizován na území Mladých Buků. Pan Pejos vysvětlil, že toto také nechápe, ale tak je
to v dotačních podmínkách. Někteří zastupitelé se online připojili k dotačnímu titulu a zjistili, že
vyjádření obce má být od té obce, na jejímž území je projekt realizován. Dále v podmínkách bylo
zjištěno, že se daná obec má podílet 10% finanční spoluúčastí na projektu. Pan Pejos reagoval, že po
obci žádné peníze nechce. Na to zastupitelé reagovali, že to tak ale v podmínkách je, ale mělo by se
jednat o Mladé Buky. Zastupitelé se shodli na tom, že případná finanční spoluúčast obce je problém
a s takovým spolufinancováním spíše nesouhlasí, protože by mohlo být v budoucnosti nárokováno i
jinými subjekty. Pan Pejos reagoval, že jednal se starostkou Mladých Buků, která prý konstatovala,
že pro obec je daný dotační titul příliš složitý. Tajemnice se dotázala, zda veškerá sportoviště, která
jsou předmětem žádosti o dotaci jsou v majetku spolku TJ Krakonoš. Pan Pejos deklaroval, že
samozřejmě. Dále pan Pejos konstatoval, že již zaslal na Národní sportovní agenturu dotaz, co vlastně
má být přílohou žádosti, ale zatím nemá odpověď.
S ohledem na spoustu nejasností, které daný projekt a žádost doprovází, se zastupitelstvo jednohlasně
shodlo na tom, že o žádosti nebudou dále jednat ani hlasovat a požadují, aby žádost nejprve projednala
rada se všemi prověřenými informacemi a připravila pro další jednání zastupitelstva případné
doporučení. Starosta tedy ukončil projednávání tohoto bodu a přistoupil k posledními bodu jednání.
12. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
 Starosta nejprve informoval zastupitele o přípravách na opravu mostu v Maršově II, což bylo
předmětem jednání rady a bylo popsáno v zápise z rady.
 Mgr. Hainiš navrhl, zda by se město nezabývalo instalací prvků někde ve městě na skateboarding
pro mládež. Krátkou diskusí bylo konstatováno, že je nejprve třeba vytipovat místo, které by bylo
vhodné s ohledem na hluk z této aktivity, který by mohl rušit obyvatele okolních nemovitostí a
dále je nutno zjistit nějakou orientační cenu takových prvků a vybudování podkladu, která určitě
nebude zanedbatelná
 Dále starosta informoval o stavu komunikací po obci (na podnět pí Dvořákové, že jsou na sídlišti
díry), kdy konkrétně na Rýchorském sídlišti je stav parkovacích ploch a komunikací velmi tristní,
ale bohužel řešení je tak finančně nákladné, že město na něj prostě nemá. Stav komunikací po obci
obecně není dobrý, protože dosluhují komunikace, na kterých byl pouze položen asfalt bez
10

založení potřebného podloží, takže i toto bude muset město postupně řešit, ale bez patřičných
dotačních titulů si lze jen těžko představit, že to může město zvládnout finančně samo.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a ukončil
jednání zastupitelstva v 19:57 hodin.

Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 15.9.2021
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Martin David, v.r. dne 15.9.2021
Jan Janouš, v.r. dne 15.9.2021
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Výpis usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 13.09.2021
USNESENÍ č. ZM/208/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 13.9.2021 s tím, že bude
do programu doplněn bod 11 - Žádost o souhlas obce k projektu opravy a rekonstrukce sportoviště v
majetku TJ Krakonoš z dotačního titulu KABINA a původní bod 11 - Diskuse bude přečíslován na
bod 12.
USNESENÍ č. ZM/209/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 26.7.2021 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/210/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.6.2021 do 13.9.2021 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/211/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 12/6 v k.ú. Maršov I o výměře 22 m2, druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití zeleň (dle GP č.489-301/2021 ze dne 18.8.2021 od geodeta
Stanislav Nosek, Vrchlabí označen jako p.p.č. 12/8 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití zeleň) manželům
a
, oba trvale bytem
, 542 24 Svoboda nad Úpou do společného jmění manželů.
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 19.033.-Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 5.500,- Kč dle znaleckého posudku č. 7425/23/2021 ze
dne 26.8.2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely
v celkové výši 13.533,-Kč (2.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, 8.833,-Kč 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 31.10.2021.

USNESENÍ č. ZM/212/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 47/512/2021 na parcelu
p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (viz příloha originálu zápisu).
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b)

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 48/512/2021 na parcelu
p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/213/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/214/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 6.9.2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2021 ze dne 6.9.2021
včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 6.9.2021 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 4/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.4/2021 činí objem celkových příjmů 729.834,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na
rok 2021 po této změně se zvyšují na 43.844.059,-Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 4/2021 činí 569.834,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2021
po této změně se zvyšují na 45.550.059,-Kč), financování rozdílu činí mínus 160.000,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2021 se snižuje na 1.706.000,-Kč).
USNESENÍ č. ZM/215/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost zhotovitele Dipl. Ing. Ivana Šmerdy, IČ 86809687, se sídlem Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou, o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze Smlouvy o dílo č. SML000798 ze
dne 27.3.2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin do věže budovy čp. 473 ve Svobodě
nad Úpou ve výši 16.274,50 Kč (podrobně viz zápis) s odůvodněním krize v dodavatelsko odběratelských vztazích, která byla způsobena koronavirem, uzavřením okresů v době vrcholící
pandemie nemoci Covid-19 a v neposlední řadě pak zimní měsíce neumožnily instalaci zařízení do
věže, protože nebyla k dispozici plošina a zimní měsíce nejsou vhodné pro instalaci věžních hodin.
USNESENÍ č. ZM/216/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
udělení medaile Za zásluhy o Svobodu panu Mgr. Stanislavu Ondráčkovi.
b)

udělení medaile Za zásluhy o Svobodu panu Antonínu Tichému.
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