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Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 14.03.2022

Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa (dále jen
také „předsedající“). Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby informace o
svolání zasedání včetně programu byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Svoboda nad Úpou včetně elektronické v souladu se zákonem o obcích nejméně
7 dní předem a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nejméně 10 dní předem, a to od 2.3.2022 do
14.3.2022 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem
zastupitelstva.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 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, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN
JANOUŠ, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA,
MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. JAN HAINIŠ, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Bc. MARTIN VLÁŠEK
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Mgr. Ondřeje
Oravce a pana Ing. Helmuta Ruse. 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.

Soudní spor ve věci opěrné zdi ve Staré aleji - aktuální informace a rozhodnutí o dalším
postupu

6.

Volba soudní přísedící pro Okresní soud v Trutnově
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7.

Dendrologický posudek stromové aleje na Muchomůrce - prezentace zpracovatele
posudku a schválení postupu dalšího řešení

8.

Návrh vlajky a znaku města

9.

Závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda
nad Úpou na sociální bydlení"

10.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I

12.

Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 346/1 a parcely st.p.č. 720, obě v k.ú. Svoboda
nad Úpou

13.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

14.

Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2021 a návrhy smluvních dodatků pro
rok 2022 pro zapojené obce do projektu poskytování pečovatelské služby

15.

Plnění rozpočtu města za rok 2021 - konečný výsledek plnění rozpočtu k 31.12.2021

16.

Finanční pomoc Ukrajině

17.

Rozpočtové opatření č. 1/2022

18.

Diskuse

Starosta navrhl doplnit program o bod s názvem Veřejnoprávní smlouva pro Paměť Krkonoš v
souladu se schválenou částkou v rozpočtu města na rok 2022 a vyzval přítomné, zda mají návrh na
další doplnění, změnu či jinou připomínku.
Nikdo z přítomných již neměl žádný další návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.3.2022 s tím, že bude
doplněn o bod 18 s názvem Veřejnoprávní smlouva pro Paměť Krkonoš v souladu se schválenou
částkou v rozpočtu města na rok 2022 a původní bod 18 - Diskuse bude přečíslován na bod 19.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/227/21/2022 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Mgr. Jan Hainiš a pan Petr Horáček) z 20. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 20.12.2021, aby podali zprávu o ověření
zápisu. Zprávu podal pan Horáček o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 21.12.2021, 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:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 20.12.2021 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/228/21/2022 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta v úvodu tohoto bodu ve věci zprávy o činnosti Rady města za období od 21.12.2021 do
14.3.2022 konstatoval, že zastupitelům jsou zasílány zápisy z jednání rady neprodleně po jednání. V
daném období se konaly čtyři schůze rady a bylo projednáno 40 bodů.
Starosta v rámci zprávy o činnosti rady okomentoval nejhlavnější body činnosti rady za výše
zmiňované období:
- rekonstrukce veřejného osvětlení na Sluneční stráni - dílo bylo převzato až v druhé polovině
prosince 2021, byla vyúčtována smluvní pokuta za nedodržení termínu, uplatněna 10% pozastávka
ceny za dílo do doby odstranění vad a nedodělků, které by měly být odstraněny do 30.4.2022
- informace o další etapě rekonstrukce VO - lokalita Nový svět a Stará alej, projektová dokumentace
je před dokončením, vhodný dotační titul zatím není otevřen
- výpověď na dodávku plynu ze strany VEMEX Energie a.s. a nutnost operativního řešení, novým
dodavatelem od 7.2.2022 je ČEZ ESCO a.s.
- obnova vozidel pro technickou četu - je vysoutěženo víceúčelové vozidlo s příslušenstvím,
podepsána kupní smlouva a nyní se připravuje výběrové řízení na nákup nového Reformu
- při vstupu do města byly instalovány nové cedule v rámci partnerství s německou obcí Reumtengrün
- zpracování dendrologického posudku na stromovou alej na Muchomůrce - bude předmětem
samostatného bodu v rámci tohoto jednání
- informace o zpracování grafické podoby znaku a vlajky - rovněž bude předmětem samostatného
bodu v rámci tohoto jednání
- připravuje se výběrové řízení na nové webové stránky města
Dále se starosta zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva, které krátce okomentoval a
konstatoval, že většina z nich souvisí s dokončením nového územního plánu města.
Starosta vyzval přítomné, zda mají k činnosti rady nějaké dotazy či připomínky. Nikdo z přítomných
nepodal dotaz či připomínku.
Žádný námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 21.12.2021 do 14.3.2022 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/229/21/2022 bylo přijato.
5. Soudní spor ve věci opěrné zdi ve Staré aleji - aktuální informace a rozhodnutí o dalším
postupu
V rámci tohoto bodu byl hostem jednání JUDr. Michal Havel, který město zastupuje v tomto soudním
sporu.
Zastupitelstvu města byl předložen Protokol o jednání před soudem prvního stupně ze dne 14.2.2022
a přehled vynaložených nákladů města včetně propočtu úroků z prodlení od 1.7.2016 (viz přílohy
originálu zápisu).
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Dlužná částka činí 410.143,50 Kč, která se skládá z 50% nákladů na havarijní opravu opěrné zdi ve
výši 300.224,50 Kč, ze 100% nákladů na vyztužení kolny ve vlastnictví p.
ve výši
94.794,00 Kč a z 50% nákladů na zpracování projektové dokumentace ve výši 15.125,00 Kč.
Město vynaložilo bezmála 300.000 Kč na soudní poplatky, znalecké posudky, odměny za právní
zastoupení či geodetické zaměření. Úrok z prodlení za období od 1.7.2016 do 15.2.2022 byl vyčíslen
ve výši 186.000 Kč.
V úvodu starosta konstatoval, že daná záležitost se táhne už od roku 2013, přestože samotný soudní
spor pak byl zahájen později. Krátce shrnul, že domy, které se stavěly ve stráních, musely být
opatřeny opěrnou zdí proto, aby mohly vůbec stát. Předmětná opěrná zeď chátrala dlouhodobě až
došlo k jejímu vyvalení do komunikace a stavební úřad musel zasáhnout vydáním patřičného
rozhodnutí. Starosta upozornil také na to, že v roce 2013 došlo k převodu nemovitosti čp. 463 pouze
na paní
ze strany dětí, protože už tehdy možná rodina pracovala s myšlenkou, že dojde
k soudnímu sporu a před soudem bude vypadat daleko lépe, když vlastníkem bude pouze stará paní
. Protože stavební úřad nařídil odstranění havarijního stavu paní
, která
nekonala, musel stavební úřad zadat práce stavební firmě, kterou vybral stavební úřad z moci úřední
a město muselo uhradit vzniklé náklady podle stavebního zákona. A samozřejmě jako správný
hospodář je město musí vymáhat. Starosta shrnul úvodní řeč tak, že v budoucnu bude mít tento soudní
spor zásadní vliv na další možné podobné případy, protože po obci jsou další opěrné zdi, které nejsou
v dobrém stavu a lze předpokládat, že vlastníci těchto zdí čekají na výsledek projednávání tohoto
soudního sporu. Z jeho pohledu to tedy není nějaký hon na chudáka starou paní
, ale
rozhodnutí v dané věci bude mít zásadní vliv na budoucí podobné případy po městě.
Starosta předal slovu JUDr. Havlovi.
JUDr. Havel řekl, že vstoupil do tohoto sporu, když proti městu byl vydán již třetí rozsudek ze strany
Okresního soudu v Trutnově, kterým zamítl žalobu města v celém rozsahu, a přiznal protistraně
náklady řízení, a ještě má protistrana státem ustanoveného zástupce soudem, takže neplatí žádné
náklady v rámci soudního sporu, ty platí stát, a pokud město prohraje, tak je uhradí město. Městu se
nyní podařilo v rámci odvolání napočtvrté uspět a věc se vrátila opět k Okresnímu soudu v Trutnově.
Prvořadým úspěchem bylo, že se konečně povedlo zvrátit nicotnost rozhodnutí správního úřadu stavebního úřadu, které vydal Městský úřad ve Svobodě. Doposud se totiž na toto rozhodnutí ze strany
předchozích rozsudků pohlíželo jako na nicotné, to znamená jako že se k němu nemůže vůbec
přihlížet. JUDr. Havel konstatoval, že toto rozhodnutí sice trpí celou řadou právních vad, ale podařilo
se celou řadou právních argumentů tento nepříznivý názor soudu zvrátit a byl vysvětlen rozdíl mezi
nicotností a nedokonalostí tohoto správního aktu. Pro město to znamená, že soud uznal, že správní
úřad - stavební úřad MěÚ ve Svobodě nad Úpou mohl v dané věci rozhodnout o odstranění původní
opěrné zdi a mohla být nová zeď zbudována jedním z možných vlastníků, který ji vybudoval.
Nyní je druhá zásadní věc, komu zeď náleží. Zde JUDr. Havel navázal na starostu a řekl, že opěrná
zeď byla vybudována s určitou logikou, a to vytvořit stavební pozemek pro stavbu domu, protože bez
ní by dům nevznikl. Tento fakt se však potýká s určitou důkazní nouzí, protože stavba vznikla na
konci 19. století, neexistuje k ní žádná stavební dokumentace ani jiný relevantní doklad, a to byl
možná i problém dosavadních neúspěšných sporů. Město si pomohlo sousedskými výpověďmi
občanů a posudkem Ing. Klimeše a k tomu soud do určité míry přihlíží, přestože není jasné, kdy ta
stavba opěrné zdi přesně vznikla. Tento nedostatek soudkyně přenáší na žalobce, tedy na město.
Přesto v daném soudním sporu došlo k posunu. Paní předsedkyně, která už třikrát žalobu zamítla,
uznala, že už napočtvrté by to bylo příliš a že některé argumenty byly vysvětleny a důkazná břemena
je nutno přijmout. Dále se podařilo dohledat zaměření původní zdi, ze kterého vyplynulo, že původní
zeď byla na hranici obou pozemků, tedy je to společná zeď, na což město reagovalo už od
prvopočátku soudního sporu a požadovalo po p.
pouze polovinu částky nikoliv celou.
V návaznosti na výše uvedené a pod tíhou důkazů došlo k posunu i na straně žalované, která si
uvědomila, že celá věc není tak černobílá, jak si původně myslela a že kladení důrazu na to, že je
nemajetná důchodkyně není za dané situace už to nejlepší řešení a nabídla městu smír, který spočívá
v nabídce částky 350.000 Kč městu. K tomu JUDr. Havel doplnil, že daná věc má také dvě strany.
Pokud soudní spor skončí smírem, město neprohraje a nevytvoří tak precedens. To je argument, který
nelze s ohledem na jiné další zdi ve městě úplně přehlédnout. Druhým faktorem je pak výše nabízené
částky ve výši 350.000 Kč, protože samotná dlužná částka činí 410 tis. Kč a jen úroky z prodlení
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dosahují již částky 186 tis. Kč, náklady soudního řízení ze strany města činí skoro 300 tis. Kč, a to
jsou částky, které by teoreticky město mohlo získat. Nicméně doplnil, že ze soudní praxe většinou v
daných podobných věcech soudy rozhodují ve prospěch slabší strany a na město se dívají jako na
stranu, která má peníze. Toto se může promítnout i do tohoto soudního sporu, že soud může žalovanou
osvobodit od placení soudních nákladů, a to i zcela. Je třeba tedy kalkulovat, že částka 410.000 Kč je
velmi reálná jistina poloviny nákladů, nicméně soud ještě přišel s argumentem, že může
přezkoumávat výši těchto oprávněných nákladů, zda-li to město nepřeplatilo. Na to JUDr. Havel řekl,
že stavební úřad tak rozhodl správním rozhodnutím a město to zaplatilo, soud to sice směšuje, ale
město není stavební úřad. Jsou to dva různé subjekty. Stavební úřad vykonává státní správu v
přenesené působnosti a město je samostatná právnická osoba se samostatnou působností. O tomto
tedy bude muset ještě soud přesvědčit, že takto to je a nelze tyto dva subjekty směšovat.
Na závěr JUDr. Havel konstatoval, že smír má sice určité výhody. Ukončení soudního sporu smírem
je konečné pravomocné rozhodnutí a má právní sílu soudního rozsudku a město v tom sporu
neprohraje. Nicméně v tomto sporu je třeba zohlednit aspekt nabídnuté částky ve výši 350.000 Kč,
podle jeho názoru by pod částku 500 tis. Kč nešel a připomněl všem, že město by mělo ctít zásadu
řádného hospodáře. Z protokolu o jednání před soudem prvního stupně vyplývá, že soud vyhověl
žalobci, aby danou věc projednal na jednání zastupitelstva, takže zastupitelstvo by nyní mělo
rozhodnout:
1) přijímáme nabídku paní
na zaplacení částky 350.000 Kč jako soudního smíru, kterým
se vyřeší celý předmět sporu?
2) dá město případně protinávrh a jaký?
c
Starosta vyzval přítomné k diskusi:
Byla vedena nepřehledná diskuse v dané věci napříč všemi zastupiteli společně s JUDr. Havlem. Byly
kladeny dotazy vůči JUDr. Havlovi. V této diskusi vyplynul poměrně zásadní další fakt, a to v tom
smyslu, že tím, že město opravilo opěrnou zeď, tak se žalované zhodnotila nemovitost na náklady
města.
Tuto nepřehlednou diskusi ukončil JUDr. Havel tím, že by mělo zastupitelstvo hlasovat o návrhu, zda
přijme město návrh paní
na zaplacení částky 350.000 Kč pro účely soudního smíru.
Bylo tedy hlasováno o tomto návrhu usnesení takto:
PRO:
6 (David, Dvořák, Dvořáková, Horáček, Janouš, Oravec)
PROTI:
5 (Hovard, Chmelař, Ruse, Špetla, Zelinský)
ZDRŽEL SE: 1 (Týfa)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Ing. Špetla navrhl, aby město požadovalo vše, co mu patří. Byla vedena diskuse nad návrhem
konkrétního usnesení.
Ing. Špetla formuloval s pomocí s JUDr. Havla návrh usnesení v tom smyslu, že město požaduje
náhradu dlužné jistiny, úroků z prodlení a nákladů soudního řízení:
Bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení takto:
PRO:
6 (Hovard, Chmelař, Ruse, Špetla, Týfa, Zelinský)
PROTI:
6 (David, Dvořák, Dvořáková, Horáček, Janouš, Oravec)
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení nebyl přijat.
Tajemnice navrhla, zda-li by město nechtělo zkusit hlasovat o protinávrhu na smír s částkou
navrhovanou JUDr. Havlem ve výši 500.000 Kč. Byla vedena diskuse, ze které nakonec vyplynulo,
že to nemá cenu.
Projednávání tohoto bodu tedy bylo ukončeno.
6. Volba soudní přísedící pro Okresní soud v Trutnově
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně volby soudního přísedícího pro
Okresní soud v Trutnově. Okresní soud navrhl zvolit znovu paní
, trvale bytem
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Rýchorské sídliště
, Svoboda nad Úpou, která byla již jednou zvolena v roce 2014. Tajemnice
zastupitelstvu sdělila, že paní
oslovila dopisem, zda s volbou souhlasí, ale dosud se jí
neozvala. Přesto je možné o volbě hlasovat, aby měl soud k dispozici usnesení zastupitelstva. Bylo
tedy hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů v platném znění, paní
, nar.
, trvale bytem
Rýchorské sídliště
, 542 24 Svoboda nad Úpou do funkce přísedící u Okresního soudu v Trutnově
na základě její žádosti.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/230/21/2022 bylo přijato.

7. Dendrologický posudek stromové aleje na Muchomůrce - prezentace zpracovatele
posudku a schválení postupu dalšího řešení
V rámci tohoto bodu byla hostem jednání zpracovatelka posudku Ing. Petra Löffelmannová a starosta
jí předal slovo. Ing. Löffelmannová odprezentovala podrobně celý odborný posudek a odpověděla na
několik dotazů zastupitelů. Dendrologický posudek vyhodnotil z celkem 218 stromů 65 stromů (téměř
30%) ke kácení, 146 stromů potřebuje odborné ošetření a pouze 7 stromů je bez potřeby ošetření. V
posudku je navrhován způsob arboristických a asanačních zásahů včetně analýzy perspektivy
stromové aleje. Ing. Löffelmannová jednoznačně doporučila zastupitelstvu postupné kácení 65
stromů v závislosti na jejich havarijním stavu a nechat stávající alej dožít bez dosadby nových stromů.
Dále doporučila v rámci nařízené náhradní výsadby za kácení stromů postupně zakládat novou
stromovou alej mimo stávající alej, a to proto, aby nové stromy měly prostor pro zdravý růst.
Rozhodně nedoporučila výsadbu do mezer po vykácených stromech, protože stávající alej disponuje
malými spony mezi stromy a nově vysázeným stromům by reálně hrozilo, že nebudou mít dostatek
místa, světla a uhynou.
Na závěr pan starosta poděkoval Ing. Löffelmannové za prezentaci a vyzval přítomné k diskusi.
Diskuse byla vedena v tom smyslu, zda je opravdu nutné novou alej sázet mimo stávající alej, což
znovu potvrdila Ing. Löffelmannová a zopakovala důvody. Dále Ing. Špetla upozornil na špatný stav
dřevěných prvků na Muchomůrce. Starosta reagoval, že už požádal pana Zelenku, aby vyčíslil
náklady na opravu prvků včetně jeho dřevěné reklamy u Grasu, ale zatím nemá zpětnou vazbu, bude
tedy urgovat, případně město zajistí jiného dodavatele opravy dřevěných prvků.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
projednala
výsledky z dendrologického posudku stromové aleje na Muchomůrce, který zpracovala Ing. Petra
Löffelmannová (viz příloha originálu zápisu) a stanovilo další postup v dané věci takto:
- stávající stromovou alej nechat dožít,
- postupně zahájit kácení 65 stromů v havarijním stavu v závislosti na míře jejich poškození,
- nechat zpracovat projekt založení a výsadby nové stromové aleje na Muchomůrce.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/231/21/2022 bylo přijato.
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8. Návrh vlajky a znaku města
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál týkající se návrhu vlajky a znaku města (viz
příloha originálu zápisu). K návrhu vlajky bylo zpracováno 5 variant, přičemž se rada shodla na
variantě č.1 a navrhuje zastupitelstvu zvolit tuto variantu. Starosta krátce představil podkladový
materiál a vyzval přítomné k diskusi.
Ing. Špetla se dotázal, proč vlastně rada toto objednala. Starosta odpověděl. že ta úloha je ve
strategickém rozvojovém dokumentu města. Grafické zpracování znaku města je důležité pro jeho
další využití v prezentačních materiálech města, což potvrdila i tajemnice, protože stávající znak je
pouze ve formátu .gif a nesplňuje kvalitativní požadavky při zpracování různých prezentačních
materiálů města. Co se týká vlajky, tak starosta konstatoval, že vlajku většina města má a je to určitý
reprezentativní symbol města společně se znakem města, který si město dle jeho názoru zaslouží.
Dále byla vedena krátká debata ohledně varianty provedení vlajky, kdy jednoznačně zvítězilo
provedení dle varianty č. 1. Paní Dvořáková se dotázala, zda by třeba nebylo vhodné udělat anketu
na vlajku, aby si občané sami vybrali z 5 variant. Zastupitelé se většinově shodli, že to nemá smysl,
protože by se mohlo stát, že výsledek ankety bude nejednoznačný a dle jejich názoru je varianta č. 1
jediná možná. Ostatní varianty evokují spíš státní vlajky zemí jako Brazílie apod., protože zde jsou
vyobrazeny pouze různě barevné pruhy a nikoliv vyobrazení samotného městského znaku.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh vlajky dle varianty č. 1 a pověřuje starostu města podáním žádosti o schválení a udělení znaku
(ten zastupitelstvo schvalovat nemusí, neboť znak je historický a jeho zařazení do Registru je úředním
aktem, k němuž usnesení zastupitelstva není zapotřebí a plně dostačuje projednání podkladového
materiálu a již přijaté USNESENÍ č. RM/831/63/2022 ze dne 7.2.2022) a vlajky dle zákona o obcích.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/232/21/2022 bylo přijato.
9. Závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473
Svoboda nad Úpou na sociální bydlení"
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál se závěry z první zprávy o udržitelnosti
projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení", jehož obsahem
bylo:
1)Průvodka k bodu 11) z 62. schůze RM ze dne 7.2.2022
2)Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 1
3)Komentář ke kontrole Zprávy o udržitelnosti projektu č. 1 – doplnění 01 na základě výzvy
4)Komentář ke kontrole Zprávy o udržitelnosti projektu č. 1 – doplnění 02 na základě výzvy
5)Email od administrátora dotace – DRAG s.r.o.
6)Záznam o administrativním ověření z 31.1.2022
7)Tabulka s výpočtem neoprávněně účtovaného nájemného a složené jistoty do data 31.3.2022
8)Tabulka s návrhem nájemného a souvisejících plateb od 1.4.2022
9)Aktuální informace IROP z 1.3.2022 – možnost nabídnout soc. bydlení uprchlíkům z Ukrajiny
(vše viz příloha originálu zápisu).
Starosta nejprve předal slovo tajemnici, která se pokusila vysvětlit výsledky Zprávy o zajištění
udržitelnosti projektu č. 1 a Záznamu o administrativním ověření z 31.1.2022, ze kterých vyplývá
porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy příjemce dotace (tedy město) požadoval
neoprávněně platby za sledované období od 12.12.2020 - 11.12.2021 ve výši 98.478,71 Kč a městu
bylo doporučeno přijmout opatření k nápravě a vrátit jednotlivým nájemcům neoprávněně
požadované platby a doložit navrácení finančních prostředků výpisem z účtu, či jiným prokazatelným
způsobem.
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V případě přijetí nápravného opatření nebude toto zjištění považováno za podezření na nesrovnalost,
V opačném případě bude podezření na nesrovnalost ve vyčíslené výši oznámeno ŘO IROP v souladu
s obecnými pravidly. Neoprávněné platby spočívají v tom, že město mělo požadovat nájemné u všech
bytů ve výši limitu stanoveného MMR 64,70 Kč / 1 m2 i když nájemci nesplnili příjmovou stránku
pro přidělení sociálního bytu, ale jsou z cílové skupiny a dále nemělo požadovat složení jistoty
(kauci). U bytů č. 1,3,5 a 6 však bylo účtováno nájemné ve výši 100 Kč / 1 m2 a požadována kauce
ve výši trojnásobku nájemného. Zastupitelstvu byla v příloze č. 7 předložena tabulka s výpočtem
neoprávněně účtovaného nájemného a složené jistoty za období do 31.3.2022 ve výše uvedených
bytech. Jedná se celkem o částku 124.129,91 Kč.
Dále tajemnice informovala zastupitele o aktuálním sdělení dotačního orgánu IROP z 1.3.2022 o tom,
že je možné nabídnout sociální bydlení uprchlíkům z Ukrajiny. V této souvislosti tajemnice
informovala zastupitele o možnosti jak rozšířit okruh využívání bytů v rámci sociálního bydlení, pro
které jsou byty primárně určeny.
V současné době bydlí v čp. 473 nájemce bytu č.3, který má žádost o přidělení bytu v DPS (je to
starobní důchodce). Má TP ve Svobodě od srpna 2021, takže nesplňuje podmínku délky trvalého
pobytu alespoň jeden rok pro neplacení jednorázové úhrady ve výši 60.000 Kč. Kdyby však ZM
rozhodlo v tomto případě o mimořádném odpuštění (beztak letos v srpnu uplyne 1 rok a podmínka
pozbývá platnosti), tak by bylo možné učinit „výměnu“ bytů. V DPS bude byt pro jednotlivce č. 9
volný od 15.3.2022 (ukrajinští nezletilí se přestěhovali do soukromí) a uvolněný byt č. 3 by bylo
možné nabídnout v rámci uprchlické vlny občanům z Ukrajiny.
Obdobně by mohlo město postupovat u bytu č. 6 – nájemci sice nejsou senioři, ale město by mohlo
provést výměnu bytů (č. 49 v DPS pro dvojici) za tento byt č. 6, kam by se mohla nastěhovat maminka
z Ukrajiny se 2 dětmi, bydlící nyní v č. 49 v DPS. Nájemci bytu č. 6 v čp. 473 by pak platili nájem
v DPS ve výši určené radou (může to být klidně stávajících 100 Kč / 1 m2) a měli by už jistotu
trvalého bydlení na dobu delší než je 1 rok, případně na dobu neurčitou (jsou to ročníky
a
.
Byty č. 2 a 4 se pravděpodobně podaří udržet v režimu sociálního bydlení s ohledem na příjmy
nájemců. Výše uvedenými opatřeními by se podařilo vcelku dobře dodržet podmínky sociálního
bydlení u 4 ze 6 bytů (2x výměna bytů – 3 a 6, 1 byt v dosavadním režimu – 2 a 4).
Tajemnice doplnila, že v dané věci je pak v podkladovém materiálu připravena základní kostra
jednotlivých návrhů usnesení.
Starosta v dané věci vyzval přítomné k diskusi.
V rámci krátké diskuse vyplynula jednoznačná shoda s navrhovanými opatřeními, a proto starosta
přistoupil k návrhům jednotlivých usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473
Svoboda
nad
Úpou
na
sociální
bydlení"
reg.
č.
projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971 z 12.1.2022 (dále jen „zpráva“, viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/233/21/2022 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
b)
Radu města Svobody nad Úpou, aby na nejbližší schůzi dne 21.3.2022 usnesením
zrušila Opatření orgánů města č. 1/2021 - Pravidla pro přidělování a užívání bytů v
čp. 473, č.j. SVO/408/2021 ze dne 3.2.2021.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/233/21/2022 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
přijetí opatření k odstranění nedostatků, jejímž předmětem bude vypořádání
neoprávněně účtovaného nájemného a složení jistoty u bytů č. 1, 3, 5 a 6 včetně
zajištění prokazatelného vrácení přeplatků dle tabulky č. 7 (viz příloha originálu
zápisu) v souladu se zprávou v bodě a) tohoto usnesení a pověřuje Radu města
Svobody nad Úpou, aby na nejbližší schůzi dne 21.3.2022 přijala usnesením toto
opatření.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/233/21/2022 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
d)
Radu města, aby na nejbližší schůzi dne 21.3.2022 schválila nová znění nájemních
smluv pro byty č. 1,3,5 a 6, dle kterých bude nájemcům účtováno nájemné v souladu
s dotačními pravidly a bude vypuštěno ujednání o kauci.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/233/21/2022 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
e)
Radu města, aby na nejbližší schůzi dne 21.3.2022 přijala usnesení ve smyslu
doručení oznámení všem nájemcům v domě čp. 473 do 31.3.2022 o tom, že jim
nájemní vztah končí v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami, pokud nesplní
podmínky dotačního titulu.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/233/21/2022 písm. e) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
schvaluje navrhovanou výměnu bytu č. 6 v čp. 473 a č. 49 v DPS tak, jak je popsáno
v zápise a přidělení bytu č. 9 v DPS nájemci bytu č. 3 v čp. 473.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/233/21/2022 písm. f) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
g)
odpuštění jednorázového poplatku ve výši 60.000 Kč za přidělení bytu v DPS panu
, kterému bude nabídnuta výměna bytu č. 3 v čp. 473 za byt č. 9 v DPS s
ohledem na to, že trvalý pobyt v obci už má od srpna 2021 a podmínka 1 roku trvalého
pobytu uplyne neprodleně po skončení nájmu bytu v čp. 473.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/233/21/2022 písm. g) bylo přijato.
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10. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o koupi pozemku p.p.č. 7/6, druh pozemku ostatní plocha
se způsobem využití neplodná půda o výměře 65 m2 v k.ú. Svoboda. Rada města nedoporučila prodej
této parcely z důvodů popsaných v podkladovém materiálu, ale nabídla žadatelům pouze pronájem,
který byl zveřejněn v rámci Záměru města č. 20/2021 a žadatelé nabídku na pronájem využili.
Starosta krátce v rámci dataprojekce vysvětlil důvody rady, proč neprodat a vyzval přítomné k
diskusi.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to ze dvou důvodů:
1) s ohledem na přilehlou místní komunikaci, kdy pozemek zasahuje do části komunikace a prodejem
by došlo ke značnému zúžení
2) dále i s možnou vizí do budoucna, kdy by třeba v budoucnu došlo ke komplexní rekonstrukci
komunikace včetně zatrubněného potoka, kdy by se mohla otevřená část potoka v budoucnu uzavřít
(„zadeklovat“) a z daného prostoru by mohla vzniknout prostorná křižovatka bez díry do potoka.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/234/21/2022 bylo přijato.
11. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o odkoupení parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16,
obě v k.ú. Maršov I od vlastníka domu čp. 141 na Novém světě. Rada se žádostí zabývala na
62. schůzi dne 17.1.2022 a konstatovala, že se jedná o rozvojovou lokalitu pro budoucí generace a
město má v nemovitostech uloženu finanční rezervu pro případ krizového vývoje a nedoporučila
zastupitelstvu prodej této parcely.
Starosta opět představil danou lokalitu v rámci dataprojekce, konstatoval že se jedná o opakovanou
žádost, vysvětlil názor rady, proč neprodávat a vyzval přítomné k diskusi.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I, protože se jedná o rozvojovou
lokalitu pro budoucí generace a město má v nemovitostech uloženu finanční rezervu pro případ
krizového vývoje.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/235/21/2022 bylo přijato.
12. Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 346/1 a parcely st.p.č. 720, obě v k.ú. Svoboda
nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál k žádostem o odkoupení části parcely p.p.č.
346/1 a parcely st.p.č. 720, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), jehož
obsahem bylo:
1)Evidenční karty parcel p.p.č. 346/1 a st.p.č. 720, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
2)Částečné výpisy z KN k oběma parcelám
3)Žádosti č.j. SVO/4489/2021 a SVO/4490/2021 z 3.11.2021
4)Prohlášení o existenci stavby č.j. SVO/3565/2021-Pu ze dne 1.9.2021
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5)Každoroční výzva k vyplnění tabulky – kontrola využití bezúplatně převedených pozemků včetně
tabulky
6)Oznámení o sloučení parcel z KÚ Trutnov
7)Podání námitky proti sloučení parcel
8)Sdělení KÚ v Trutnově ve věci podání námitky proti sloučení parcel
9)Žádost o vyjádření k parcele p.p.č. 346/1 ze strany Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) č.j.
SVO/4509/2021 ze dne 5.11.2021
10)Vyjádření SPÚ k prodeji části p.p.č. 346/1 č.j. SVO/4737/2021 ze dne 22.11.2021
11)Doplnění vyjádření k prodeji části p.p.č. 346/1 č.j. SVO/87/2022 ze dne 5.1.2022
12)Ortofotosnímek
13)Výtah z ÚP
14)Záměr města č. 1/2022
15)Odpověď na žádost – z rady
16)Výtah ze znaleckého posudku na ocenění st.p.č. 720 + faktura
Rodinný dům čp. 268 v Horské ulici od manželů
koupila v roce 2021 žadatelka a snaží se
dát do pořádku majetkoprávní záležitosti. Ve vztahu k městu se jedná o 2 záležitosti:
1) část pozemku st.p.č. 720 o výměře 4 m2 pod garáží se skladem nářadí, která byla v roce 2021
dodatečně zkolaudována jako stavba dočasná po dobu trvání nájemního vztahu mezi vlastníkem
stavby a vlastníkem pozemku
2) část pozemku p.p.č. 346/1 dle vyznačení v příloze žádosti (jedná se o cca 1200 m2)
K bodu 1):
Stavební parcela p.č. 720 vznikla sloučením st.p.č. 718 a 720, přičemž původní st.p.č. 718 vznikla na
základě GP při prodeji RD včetně přilehlých staveb oddělením z pozemkové parcely p.p.č. 346/1,
kterou město získalo bezúplatným převodem od tehdejšího Pozemkového fondu ČR (viz karta
majetku). Podmínky smlouvy musí být dodrženy až do data 1.11.2029. Případný prodej parcely je
možný, ale město by muselo uhradit náhradu. Výše náhrady se rovná ceně pozemku ke dni uzavření
smlouvy, na jejímž základě byly pozemky nabyvateli převedeny, a to podle cenového předpisu
platného k témuž dni. Onen cenový předpis se nepodařilo získat, současný Státní pozemkový úřad
(dále jen "SPÚ") navrhuje, zpětné bezúplatné převedení zpět s tím, že si žadatelka může požádat o
pronájem a následný odkup pozemků.
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje parcely st.p.č. 720 o výměře 26 m2 pod objektem
zděné garáže se skladem nářadí (stavba je evidovaná stavba v KN a je ve vlastnictví žadatelky) s tím,
že po žadatelce bude v rámci budoucí kupní smlouvy požadována mimo jiné náhrada za 4 m2, které
byly odděleny ze sousední parcely p.p.č. 346/1 při zápisu GP č. 924-577/2021 a následně Katastr
nemovitostí z moci úřední dvě sousední stavební parcely pod objektem garáže sloučil do jedné st.p.č.
720 a podané námitce města nevyhověl. Zároveň po žadatelce byla požadována záloha ve výši 10.000
Kč před objednáním znaleckého posudku.
Záměr města č. 1/2022 byl zveřejněn dne 20.1.2022.
Požadovaná záloha ve výši 10.000 Kč byla uhrazena dne 25.1.2022.
K bodu 2):
viz stejné jako u bodu 1
Rada města Svobody nad Úpou schválila zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 346/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 1200 m2, druh pozemku trvalý travní porost, tato část parcely
byla žadatelce pronajata (nájemní smlouva č. SML001101 ze dne 8.2.2022). Rada města nedoporučila
Zastupitelstvu města prodej této části parcely, a to s ohledem na bezúplatný převod od tehdejšího
Pozemkového fondu ČR (viz karta majetku), kdy podmínky smlouvy musí být dodrženy až do data
1.11.2029 a město musí dodržet účel bezúplatného převodu (nová stavba pro bydlení).
Starosta požádal tajemnici, aby tento bod dovysvětlila. Tajemnice tedy v rámci dataprojekce
seznámila přítomné s historií kolem těchto parcel. Konstatovala, že žadatelka za současný stav
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nemůže, protože nemovitosti s takto nevypořádanými vztahy koupila teprve v loňském roce a snaží
se postupně vše dát do pořádku.
Ing. Jiránek se dotázal, proč by to město mělo prodávat a v jakém stavu je garáž, zda to není černá
stavba. Tajemnice reagovala, že stavební úřad dokončil dodatečnou kolaudaci objektu garáže se
skladem nářadí postavené někdy v roce 1982 bez územního rozhodnutí až v roce 2021 a jedná se o
stavbu dočasnou po dobu trvání nájemního vztahu mezi vlastníkem garáže a vlastníkem pozemku.
Doplnila, že i v minulosti město rozhodlo o prodeji pozemku pod stavbou jiného vlastníka, aby došlo
ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku a podle občanského zákoníku mají vůči sobě navzájem
vlastník pozemku a vlastník stavby beztak povinnost nejprve nabídnout prodej druhé straně. Jedná se
pouze o 26 m2, na objekt garáže navazuje bezprostředně sousední objekt na st.p.č. 719 ve vlastnictví
žadatelky. Záměr města na prodej st.p.č. 720 byl zveřejněn na základě usnesení rady, žadatelka
uhradila zálohu, takže jsou splněny veškeré podmínky pro případný prodej. Znalecký posudek ocenil
parcelu částkou 17.400 Kč (670 Kč / 1 m2), což je výchozí cena pro určení kupní ceny, kterou
samozřejmě může zastupitelstvo navrhnout jinak, nikoliv však směrem dolů.
Starosta vyzval přítomné k diskusi:
Byla vedena krátká diskuse ohledně náhrady za 4 m2, kterou bude muset město uhradit. Návrh na
neprodat st.p.č. 720 nebyl podán, a proto starosta navrhl nejprve usnesení o tom, zda projde samotný
prodej parcely st.p.č. 720 v k.ú Svoboda nad Úpou. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 720 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 26 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří pod objektem garáže paní
, trvale bytem
, 542 24 Svoboda nad Úpou, která je vlastníkem dočasné stavby garáže
se skladem nářadí.
Hlasování:

pro – 11

proti – 1
Ing. Špetla

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/236/21/2022 písm. a) bylo přijato.
Dále se zastupitelé v rámci diskuse dohodli na formulaci dalšího usnesení ohledně stanovení celkové
kupní ceny a jakým způsobem požadovat po žadatelce náhradu za úhradu pro SPÚ. Po krátké diskusi
starosta navrhl další usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 21.600 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 17.400,- Kč dle znaleckého posudku
č. 7448/10/2022 ze dne 10.2.2022 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s
koupí výše uvedené parcely v celkové výši 4.200,-Kč (2.200,-Kč za zpracování
znaleckého posudku, 2.000,-Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí) s tím, že náhrada pro SPÚ bude ujednána smluvně v kupní smlouvě jako
závazek kupujícího v budoucnosti uhradit výši náhrady na základě skutečně
vyčíslené náhrady ze strany SPÚ + administrativní náklady ve výši 2.000 Kč.
Hlasování:
pro – 11
proti – 1
zdržel se – 0
Ing. Špetla
USNESENÍ č. ZM/236/21/2022 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 30.6.2022.
Hlasování:
pro – 11
proti – 1
zdržel se – 0
Ing. Špetla
USNESENÍ č. ZM/236/21/2022 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
d)
prodej části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 1200 m2,
druh pozemku trvalý travní porost, a to s ohledem na bezúplatný převod v roce 2009
od tehdejšího Pozemkového fondu ČR, kdy podmínky smlouvy musí být dodrženy
až do data 1.11.2029 a město musí dodržet účel bezúplatného převodu. Pozemek byl
žadatelce pronajat na základě nájemní smlouvy č. SML001101 ze dne 8.2.2022.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/236/21/2022 písm. d) bylo přijato.

13. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o odkoupení parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku zahrada o výměře 417 m2 od vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 388/2 a
objektu chaty če. 21 na st.p.č. 649, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. Žadatel konstatuje, že má v plánu
výstavbu nového oplocení a dále má v úmyslu pozemek využít pro parkování a výstavbu přístřešku
pro parkování. Rada se zabývala situací v dané lokalitě zahrádkářské osady Třešňovka na 62. schůzi
dne 17.1.2022 a konstatovala, že město si nepřeje stavební boom v dané lokalitě a zahrádky mají
sloužit lidem, kteří v obci bydlí například v panelovém domě a nemají tak možnost odpočívat na
zahradě. K zahrádkářské osadě není vybudována cesta, která by umožňovala dojezd autem na
zahrádky a město nemá v úmyslu ji zde budovat. Nicméně podle aktuálního stavu se na pozemku již
nyní parkuje bez majetkoprávního titulu, a proto se rada shodla na tom, že zveřejní záměr pronájmu
parcely. Záměr města č. 3/2022 byl zveřejněna od 20.1.2022 - 28.2.2022 a nikdo na něj nereagoval.
Starosta vyzval přítomné k diskusi:
O slovo požádal žadatel pan
a vysvětlil, proč chce pozemek koupit. Konstatoval, že již nyní
na něm parkuje a chtěl by tam postavit kryté stání. Nicméně chápe, že po vývoji tohoto jednání, kdy
město nechce prodávat pozemky vedle komunikací, je jeho žádost asi bezpředmětná.
Starosta na to reagoval a doporučil mu pronájem parcely.
Ing. Jiránek požádal o slovo a připomněl zastupitelům, že do lokality Třešňovka vede nezpevněná
cesta, jakýkoliv nepořádek v době deště končí dole u rodinných domů a technická četa to musí uklízet.
Jezdit auty do této lokality by se vůbec nemělo.
Na to pan
reagoval, že vůbec nechápe postoj města, že nemá zájem o rozvoj dané lokality.
Doplnil, že by byl ochoten společně s dalšími vlastníky parcel a chatek v dané osadě jednat o
společném financování nové cesty.
Na to reagoval starosta, že daná lokalita je klidnou zahrádkářskou osadou a město skutečně nemá
zájem o stavební boom v táto části města, nehledě na to, že když zde bude vybudována cesta, tak pak
budou chtít osadníci veřejné osvětlení, vyhrnování sněhu apod. Na to reagoval pan
, že to určitě
chtít nebudou.
Dále apeloval na město, zda by nepřehodnotilo v dané lokalitě způsob nakládání s odpady a nový
odpadový systém, protože mu přijde nesmyslné, aby jezdili v den svozu s popelnicemi až dolů ke
křížku, a že také vlastníci RD pod Třešňovkou s tím mají problém. Požádal, zda by nemohli mít trvale
umístěné popelnice dole naproti křížku na veřejném prostranství vedle schodiště. Na to reagoval
starosta, že to je přesně to, co město nechce, protože taková stání na veřejném prostranství vedou k
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nepořádku. Tajemnice doplnila, že zatím nezaznamenali stížnosti trvale bydlících obyvatel z dané
lokality na nový systém a po městě jsou daleko horší lokality, kde musí občané svážet popelnice nebo
pytle, zejména v zimě, na určená svozová místa. Starosta doplnil, že je rovněž vlastníkem chalupy v
kraji, ale veškerý vyprodukovaný odpad si vozí vytříděný domů, což je také možnost. Tuto debatu
starosta ukončil s tím, že na vyhodnocení nového systému je ještě brzy, ale podle dosavadních čísel
množství odpadu a čistoty ve městě klady nového systému převažují.
Pan
na závěr konstatoval, že si tedy podá žádost o pronájem parcely. Starosta jej ještě
upozornil, že by si měl zjistit také na stavebním úřadu, zda je možné vůbec nějakou stavbu
parkovacího stání na parcele postavit.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada o výměře 417 m2,
protože se jedná o zahrádkářskou osadu Třešňovka, ve které si město nepřeje stavební boom a
zahrádky mají sloužit lidem, kteří v obci bydlí například v panelovém domě a nemají tak možnost
odpočívat na zahradě. K zahrádkářské osadě není vybudována cesta, která by umožňovala dojezd
autem na zahrádky a město nemá v úmyslu ji zde budovat.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/237/21/2022 bylo přijato.
14. Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2021 a návrhy smluvních dodatků
pro rok 2022 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. Dodatky již
byly schváleny v obcích Horní Maršov a Pec pod Sněžkou, ostatní obce je budou projednávat v
průběhu druhé poloviny března a podle dostupných informací nejsou nikde námitky proti vyúčtování
a dodatkům. V rámci podkladových materiálů je vše podrobně vysvětleno, a proto tajemnice 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. 7 s obcemi Horní Maršov, Janské Lázně a Mladé Buky a Dodatků č. 3 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 – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/238/21/2022 bylo přijato.
15. Plnění rozpočtu města za rok 2021 - konečný výsledek plnění rozpočtu k 31.12.2021
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1)Kontrola plnění Rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021 k 31.12.2021 včetně výkazu FIN
2-12 M sestaveného k 12/2020 (vytištěno dne 14.2.2021)
2)Roční vyrovnání vůči spořícímu účtu za rok 2021
Zůstatky na běžných účtech k 31.12.2021 činily celkem 11.720.746,41 Kč. Tyto zůstatky tvoří
přebytek rozpočtu za rok 2021 v důsledku překročení některých příjmů nebo nedočerpání některých
výdajů – viz podrobně v přílohách. Stav spořícího účtu po převodech činí zaokrouhleně 53 mil. Kč.
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která krátce okomentovala dokumenty a současnou
ekonomickou situaci města a vyzvala přítomné k dotazům. Žádný nebyl podán, a proto starosta navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
provedenou finální kontrolu plnění rozpočtu k 31.12.2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2021 (vytištěno 14.2.2022) včetně
ročního vyrovnání vůči spořícímu účtu za rok 2021 (vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/239/21/2022 bylo přijato.
16. Finanční pomoc Ukrajině
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál s podrobnými informacemi ohledně pomoci
a poradenství uprchlíkům z Ukrajiny a déle informace ohledně pomoci města příchozím občanům
Ukrajiny do Svobody nad Úpou v první fázi podle rozhodnutí Rady města ze dne 28.2.2022. Dále
byly zastupitelstvu předloženy body k projednání v rámci druhé fáze pomoci města ukrajinským
uprchlíkům.
Starosta v úvodu tohoto bodu řekl, že všichni v posledních dvou týdnech zažíváme poměrně
dramatické události související s válkou na Ukrajině a že město již započalo v rámci první fáze pomoc
ukrajinským uprchlíkům tak, jak je popsáno podrobně v příloze. Nyní je však čas na druhou fázi
pomoci a pomoc definovat podrobněji.
Druhá fáze pomoci města Ukrajině byla popsána v podkladovém materiálu v bodech takto:
1)Schválení finanční pomoci prostřednictvím některé humanitární organizace, které působí v ČR
(Člověk v tísni, ADRA, Červený kříž, UNICEF? PostBelum, …………. atd.)
Paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, položka 5221
Návrh:……………………….Kč
2)Vyčlenit v rozpočtu města (viz rozpočtové opatření č. 1/2022) finanční prostředky na přímou
finanční pomoc občanům Ukrajiny, které máme na území našeho města v případě takové potřeby –
nákupy potravin, hygienických potřeb, léků, oblečení, služeb apod.
Paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, položka 5194 – Věcné dary
Návrh:………………………Kč
3)Rozhodnout o ceně ubytování v DPS i v městské ubytovně:
-návrh: např. do konce března zdarma,
-od dubna ???? kolik
-ceník města ubytovna:2.500 měsíčně + DPH / 1 osoba
-pronájem bytu v DPS: nájemné 55 Kč / 1m2 + služby
4)Stravování ve školní jídelně:
-návrh: např. do konce března na náklady města
-od dubna dle ceníku školní jídelny pro cizí strávníky
5)pomoci občanům z Ukrajiny s prací – s ohledem na to, že se jedná převážně o maminky, tak jim
nabídnout práci ze strany města – začíná jaro a ve městě je potřeba tolik úklidových prací v rámci
veřejného prostranství po zimě – zametání, hrabání trávy a listí, pletí, sázení kytek, hřbitovy, údržba
parků, autobusové nádraží – úklid a údržba prosklených čekáren apod. Technik Ing. Petra
Tomečková, která dostala technickou četu na starosti, už se tím zabývá. S ohledem na to, že máme v
technické četě opět už jen 3 chlapy, tak partu 5 – 6 děvčat na zkrácený úvazek, aby se mohla poté
věnovat dětem a vzdělávání bychom jako město uvítali.
Na středu 9.2.2022 byla svolána porada na Úřadu práce v Trutnově na toto téma, takže město už má
k dispozici podrobný návod a postup, jak je možné tyto lidi zaměstnat. Abychom jim práci mohli
nabídnout, je potřeba mít v rozpočtu mzdové prostředky.
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Návrh:
3745/5011 360.000
3745/5031 90.000
3745/5032 32.000
CELKEM 482.000
Starosta požádal tajemnici o aktuální data.
Tajemnice konstatovala, že k 14.3.2022 je na území našeho města registrováno celkem 60 uprchlíků,
převážně ženy a děti, 5 mužů, z nich město ubytovalo 9 lidí v ubytovně a jedna maminka se 2 dětmi
bydlí v DPS. Tajemnice sdělila zastupitelům informace ohledně materiální pomoci těmto lidem, kdy
město vyhlásilo již dvě sbírkové akce a během několika hodin se povedlo vše potřebné zajistit.
Většina z 60 uprchlíků má vazby na ukrajinskou komunitu v našem městě a prozatím jsou schopni se
o své blízké postarat, protože už zde mají vybudované zázemí. Nicméně pro ubytované na městském
stadionu, kteří skutečně přišli pouze s jednou taškou, byly zajištěny obědy prostřednictvím naší školní
jídelny, aby měli alespoň jedno teplé jídlo, protože vaření na ubytovně je velmi omezené. Rovněž
dětem docházejícím do školy je poskytován oběd prostřednictvím naší školní jídelny. Dále
zajišťujeme docházku dětí do školy, částečně do Svobody nad Úpou a částečně do Horního Maršova,
u dětí do mateřské školky se nyní prověřuje očkování, které je podmínkou pro přijetí do školky. Dále
tajemnice informovala o tom, že všichni, o které se město stará mají zajištěné vízum o strpění, jsou
zdravotně pojištěni a mají vyřízené prvotní jednorázové dávky pomoci uprchlíkům, které činí cca
2500 Kč na osobu. Na úrovni vlády se jedná o navýšení této dávky na 5.000 Kč měsíčně pro každou
osobu po omezenou dobu cca 5 měsíců, ale vše je zatím v jednání. Zejména sociální pracovnice paní
Iva Jaklová je v každodenním kontaktu s ubytovanými v našich zařízeních, město má výhodu, že má
zaměstnaného trvale pana Vovkanycha, který nám velmi pomáhá s tlumočením a s pomocí těmto
lidem. V neposlední řadě pak tajemnice navrhla pomoci uprchlíkům formou zaměstnání, tak jak je
popsáno výše, protože to by jim velmi pomohlo nejen finančně, ale i psychicky. Ve středu 9.2.2022
proběhl online poradní sbor s Úřadem práce v Trutnově, na kterém byly prezentovány postupy, jak
získat pro uprchlíky pracovní povolení a zaměstnat je. Dále tajemnice informovala o činnosti KACPU
(krizové asistenční centrum pomoci Ukrajině) v Hradci Králové v Aldisu, se kterým je město v
kontaktu a v současnosti už nemůže nabídnout volné ubytovací kapacity, přestože nám stále volají.
Ing. Špetla řekl, že je potřeba velmi poděkovat všem zaměstnancům Městského úřadu ve Svobodě,
protože to byla obrovská odvedená práce, kterou zastupitelstvo oceňuje a všude to takto nefunguje.
Dle jeho názoru by město mělo využít všech výše uvedených 5 bodů.
V rámci společné diskuse byly projednány jednotlivé možnosti města v rámci všech výše uvedených
bodů a zastupitelstvo přistoupilo k formulaci jednotlivých usnesení odzadu a bylo o nich průběžně
hlasováno takto:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
a)
o pomoci prchajícím občanům z Ukrajiny s prací tak, že jim město nabídne práci od
1.4.2022 v rámci úklidu a údržby veřejného prostranství. Město přijme do stavu max.
6 zaměstnanců (i na zkrácený pracovní úvazek, protože se jedná o ženy) a do návrhu
rozpočtového opatření budou zapracovány položky na mzdové náklady na paragraf
3745, položky 5011 - 360.000 Kč, 5031 - 90.000 Kč, 5032 - 32.000 Kč, celkem
482.000 Kč.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/240/21/2022 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
b)
o ceně stravování ve školní jídelně pro ukrajinské uprchlíky, kteří pobývají v
ubytovacích kapacitách města a kteří navštěvují základní školu ve Svobodě nad Úpou
takto:
- do konce dubna 2022 zdarma pro děti i dospělé
- do konce června 2022 pro děti
a pověřuje Radu města, aby operativně řešila případnou úpravu tohoto usnesení podle
aktuální potřeby.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/240/21/2022 písm. b) bylo přijato.
Pan Horáček opustil jednací místnost a nehlasoval.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
c)
o ceně ubytování v bytě č. 49 v Domě s pečovatelskou službou a v městské ubytovně
pro ukrajinské uprchlíky takto:
- do konce dubna 2022 pro všechny zdarma,
- od května 2022 za částku 1.000 Kč včetně DPH / 1 osobu
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/240/21/2022 písm. c) bylo přijato.
Pan Horáček se vrátil na jednání.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na přímou finanční pomoc
občanům Ukrajiny, které máme na území našeho města v případě takové potřeby –
nákupy potravin, hygienických potřeb, léků, oblečení, služeb apod. s tím, že do
návrhu rozpočtového opatření č. 1/2022 na paragraf 6221 – Humanitární zahraniční
pomoc přímá, položka 5194 – Věcné dary bude doplněna částka ve výši 100.000 Kč.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/240/21/2022 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
finanční pomoc prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni, o.p.s.,
e)
IČ 25755277 ve výši 100.000 Kč s tím, že bude doplněno do rozpočtového opatření
č. 1/2022 na paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, položku 5221.
Hlasování:

pro – 11

proti – 1
Mgr. Oravec

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/240/21/2022 písm. e) bylo přijato.
17. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 (viz příloha originálu
zápisu), ve kterém byly zaktualizovány položky dle předchozího bodu a tajemnice jej krátce
okomentovala.
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Starosta vyzval přítomné k diskusi:
Žádný další námět v diskusi nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2022 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.1/2022
činí objem celkových příjmů mínus 115.000 ,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2022 po této změně
se snižují na 37.555.000,-Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2022 činí
2.889.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2022 po této změně se zvyšují na 46.920.000,-Kč),
financování rozdílu činí 3.004.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2022 se zvyšuje na
9.365.000,-Kč).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/241/21/2022 bylo přijato.
18. Veřejnoprávní smlouva pro Paměť Krkonoš v souladu se schválenou částkou v
rozpočtu města na rok 2022
Zastupitelstvu města byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy pro Paměť Krkonoš , z.ú.,
IČ 033 36 573, se sídlem Tř. Josefa II 83, 542 26 Horní Maršov (viz příloha originálu zápisu),
předmětem které je poskytnutí individuální dotace v souladu se schválenou částkou v rozpočtu města
na rok 2022. Nikdo z přítomných neměl k návrhu smlouvy připomínky, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění veřejnoprávní smlouvy s organizací Paměť Krkonoš, z.ú., IČ 033 36 573, se sídlem Tř. Josefa
II 83, 542 26 Horní Maršov (viz příloha originálu zápisu) o poskytnutí individuální dotace ve výši
120.000 Kč za účelem krytí části nákladů na editaci historických informací a obrazových dokumentů
objektů Maršov I, Maršova II a Svobody nad Úpou do veřejně přístupné webové aplikace Archa
Krkonoš v roce 2022.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Dvořák
USNESENÍ č. ZM/242/21/2022 bylo přijato.
19. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
- Ing. Jiránek se dotázal na provoz skibusů v centru města a kritizoval jejich průjezd Lipovou ulicí,
kde jejich průjezd narušuje klidovou zónu, přestože je zde dopravní značení Průjezd zakázán a zda
o tomto město ví. Konstatoval, že prý je to na doporučení Policie ČR, která nepovolila otáčení na
náměstí, dle sdělení Mgr. Hynka ze společnosti Skiresort. Pro letošní zimu už s tím asi nejde příliš
dělat, ale zda by bylo možné se tím zabývat. Starosta na to reagoval, že ho Mgr. Hynek kontaktoval
a že mu řekl, že je to prapodivné řešení. Na základě diskuse bylo odsouhlaseno, že zastávka v
centru města nebude umístěna s ohledem na to, že zastávka je v docházkové vzdálenosti od centra u
cukrárny, resp. u sokolovny.
- Dále Ing. Jiránek apeloval na zápach z Dehtochemy a dotázal se na nějaký posun v této věci.
Starosta informoval, že je v pravidelném kontaktu s vedením firmy SIKA a firma už má stavební
povolení na opatření, která by měla zabránit zápachu a v letošním roce by se mělo vše realizovat
podle sdělení firmy.
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- Mgr. Oravec doplnil, že část lidí v minulosti chtělo instalovat stálé měření zápachu a že se kolem
toho snažil zjistit více informací. Tyto velké měřící stanice jsou velmi drahé a provoz byl muselo
hradit město.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a ukončil
jednání zastupitelstva ve 21,35 hodin.
Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 16.3.2022
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Ondřej Oravec, v.r. dne 17.3.2022
Ing. Helmut Ruse, v.r. dne 16.3.2022
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Výpis usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 14.03.2022
USNESENÍ č. ZM/227/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.3.2022 s tím, že bude
doplněn o bod 18 s názvem Veřejnoprávní smlouva pro Paměť Krkonoš v souladu se schválenou
částkou v rozpočtu města na rok 2022 a původní bod 18 - Diskuse bude přečíslován na bod 19.
USNESENÍ č. ZM/228/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 20.12.2021 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/229/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 21.12.2021 do 14.3.2022 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/230/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů v platném znění, paní
, nar.
, trvale bytem
Rýchorské sídliště
, 542 24 Svoboda nad Úpou do funkce přísedící u Okresního soudu v Trutnově.
USNESENÍ č. ZM/231/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
projednala
výsledky z dendrologického posudku stromové aleje na Muchomůrce, který zpracovala Ing. Petra
Löffelmannová (viz příloha originálu zápisu) a stanovilo další postup v dané věci takto:
- stávající stromovou alej nechat dožít,
- postupně zahájit kácení 65 stromů v havarijním stavu v závislosti na míře jejich poškození,
- nechat zpracovat projekt založení a výsadby nové stromové aleje na Muchomůrce.
USNESENÍ č. ZM/232/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh vlajky dle varianty č. 1 a pověřuje starostu města podáním žádosti o schválení a udělení znaku
(ten zastupitelstvo schvalovat nemusí, neboť znak je historický a jeho zařazení do Registru je úředním
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aktem, k němuž usnesení zastupitelstva není zapotřebí a plně dostačuje projednání podkladového
materiálu a již přijaté USNESENÍ č. RM/831/63/2022 ze dne 7.2.2022) a vlajky dle zákona o obcích.
USNESENÍ č. ZM/233/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 473
Svoboda
nad
Úpou
na
sociální
bydlení"
reg.
č.
projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971 z 12.1.2022 (dále jen „zpráva“, viz příloha
originálu zápisu).
pověřuje
b)
Radu města Svobody nad Úpou, aby na nejbližší schůzi dne 21.3.2022 usnesením
zrušila Opatření orgánů města č. 1/2021 - Pravidla pro přidělování a užívání bytů v
čp. 473, č.j. SVO/408/2021 ze dne 3.2.2021.
schvaluje
c)
přijetí opatření k odstranění nedostatků, jejímž předmětem bude vypořádání
neoprávněně účtovaného nájemného a složení jistoty u bytů č. 1, 3, 5 a 6 včetně
zajištění prokazatelného vrácení přeplatků dle tabulky č. 7 (viz příloha originálu
zápisu) v souladu se zprávou v bodě a) tohoto usnesení a pověřuje Radu města
Svobody nad Úpou, aby na nejbližší schůzi dne 21.3.2022 přijala usnesením toto
opatření.
pověřuje
d)
Radu města, aby na nejbližší schůzi dne 21.3.2022 schválila nová znění nájemních
smluv pro byty č. 1,3,5 a 6, dle kterých bude nájemcům účtováno nájemné v souladu
s dotačními pravidly a bude vypuštěno ujednání o kauci.
pověřuje
e)
Radu města, aby na nejbližší schůzi dne 21.3.2022 přijala usnesení ve smyslu
doručení oznámení všem nájemcům v domě čp. 473 do 31.3.2022 o tom, že jim
nájemní vztah končí v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami, pokud nesplní
podmínky dotačního titulu.
schvaluje
f)
schvaluje navrhovanou výměnu bytu č. 6 v čp. 473 a č. 49 v DPS tak, jak je popsáno
v zápise a přidělení bytu č. 9 v DPS nájemci bytu č. 3 v čp. 473.
schvaluje
g)
odpuštění jednorázového poplatku ve výši 60.000 Kč za přidělení bytu v DPS panu
, kterému bude nabídnuta výměna bytu č. 3 v čp. 473 za byt č. 9 v DPS s
ohledem na to, že trvalý pobyt v obci už má od srpna 2021 a podmínka 1 roku trvalého
pobytu uplyne neprodleně po skončení nájmu bytu v čp. 473.
USNESENÍ č. ZM/234/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to ze dvou důvodů:
1) s ohledem na přilehlou místní komunikaci, kdy pozemek zasahuje do části komunikace a prodejem
by došlo ke značnému zúžení
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2) dále i s možnou vizí do budoucna, kdy by třeba v budoucnu došlo ke komplexní rekonstrukci
komunikace včetně zatrubněného potoka, kdy by se mohla otevřená část potoka v budoucnu uzavřít
(„zadeklovat“) a z daného prostoru by mohla vzniknout prostorná křižovatka bez díry do potoka.
USNESENÍ č. ZM/235/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 240/11 a části p.p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I, protože se jedná o rozvojovou
lokalitu pro budoucí generace a město má v nemovitostech uloženu finanční rezervu pro případ
krizového vývoje.
USNESENÍ č. ZM/236/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 720 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 26 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří pod objektem garáže paní
, trvale bytem
, 542 24 Svoboda nad Úpou, která je vlastníkem dočasné stavby garáže se skladem
nářadí.
b)

c)

prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 21.600 Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 17.400,- Kč dle znaleckého posudku č. 7448/10/2022
ze dne 10.2.2022 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí výše uvedené
parcely v celkové výši 4.200,-Kč (2.200,-Kč za zpracování znaleckého posudku, 2.000,Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí) s tím, že náhrada pro SPÚ bude
ujednána smluvně v kupní smlouvě jako závazek kupujícího v budoucnosti uhradit výši
náhrady na základě skutečně vyčíslené náhrady ze strany SPÚ + administrativní náklady
ve výši 2.000 Kč.
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu
b) tohoto usnesení do 30.6.2022.

neschvaluje
d)
prodej parcely části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 1200 m2,
druh pozemku trvalý travní porost, a to s ohledem na bezúplatný převod v roce 2009 od
tehdejšího Pozemkového fondu ČR, kdy podmínky smlouvy musí být dodrženy až do data
1.11.2029 a město musí dodržet účel bezúplatného převodu. Pozemek byl žadatelce
pronajat na základě nájemní smlouvy č. SML001101 ze dne 8.2.2022.
USNESENÍ č. ZM/237/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada o výměře 417 m2,
protože se jedná o zahrádkářskou osadu Třešňovka, ve které si město nepřeje stavební boom a
zahrádky mají sloužit lidem, kteří v obci bydlí například v panelovém domě a nemají tak možnost
odpočívat na zahradě. K zahrádkářské osadě není vybudována cesta, která by umožňovala dojezd
autem na zahrádky a město nemá v úmyslu ji zde budovat.
USNESENÍ č. ZM/238/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
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uzavření Dodatků č. 7 s obcemi Horní Maršov, Janské Lázně a Mladé Buky a Dodatků č. 3 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/239/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
provedenou finální kontrolu plnění rozpočtu k 31.12.2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2021 (vytištěno 14.2.2022) včetně
ročního vyrovnání vůči spořícímu účtu za rok 2021 (vše viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/240/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
a)
o pomoci prchajícím občanům z Ukrajiny s prací tak, že jim město nabídne práci od
1.4.2022 v rámci úklidu a údržby veřejného prostranství. Město přijme do stavu max. 6
zaměstnanců (i na zkrácený pracovní úvazek, protože se jedná o ženy) a do návrhu
rozpočtového opatření budou zapracovány položky na mzdové náklady na paragraf 3745,
položky 5011 - 360.000 Kč, 5031 - 90.000 Kč, 5032 - 32.000 Kč, celkem 482.000 Kč.
b)

c)

o ceně stravování ve školní jídelně pro ukrajinské uprchlíky, kteří pobývají v ubytovacích
kapacitách města a kteří navštěvují základní školu ve Svobodě nad Úpou takto:
- do konce dubna 2022 zdarma pro děti i dospělé
- do konce června 2022 pro děti
a pověřuje Radu města, aby operativně řešila případnou úpravu tohoto usnesení podle
aktuální potřeby.
o ceně ubytování v bytě č. 49 v Domě s pečovatelskou službou a v městské ubytovně pro
ukrajinské uprchlíky takto:
- do konce dubna 2022 pro všechny zdarma,
- od května 2022 za částku 1.000 Kč včetně DPH / 1 osobu

schvaluje
d)
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na přímou finanční pomoc občanům
Ukrajiny, které máme na území našeho města v případě takové potřeby – nákupy potravin,
hygienických potřeb, léků, oblečení, služeb apod. s tím, že do návrhu rozpočtového
opatření č. 1/2022 na paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, položka 5194
– Věcné dary bude doplněna částka ve výši 100.000 Kč.
e)
finanční pomoc prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni, o.p.s.,
IČ 25755277 ve výši 100.000 Kč s tím, že bude doplněno do rozpočtového opatření
č. 1/2022 na paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, položku 5221.
USNESENÍ č. ZM/241/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2022 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.1/2022
činí objem celkových příjmů mínus 115.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2022 po této změně
se snižují na 37.555.000,-Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2022 činí
2.889.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2022 po této změně se zvyšují na 46.920.000,-Kč),
financování rozdílu činí 3.004.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2022 se zvyšuje na
9.365.000,-Kč).
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USNESENÍ č. ZM/242/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění veřejnoprávní smlouvy s organizací Paměť Krkonoš, z.ú., IČ 033 36 573, se sídlem Tř. Josefa
II 83, 542 26 Horní Maršov (viz příloha originálu zápisu) o poskytnutí individuální dotace ve výši
120.000 Kč za účelem krytí části nákladů na editaci historických informací a obrazových dokumentů
objektů Maršov I, Maršova II a Svobody nad Úpou do veřejně přístupné webové aplikace Archa
Krkonoš v roce 2022.

24

