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Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 8.4.2019

Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla (dále jen
také „předsedající“). V úvodu upozornil všechny přítomné, že ze zasedání bude pořízen zvukový
záznam pro potřeby zápisu. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby
informace o svolání zasedání včetně programu byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na
úřední desce Městského úřadu Svoboda nad Úpou včetně elektronické v souladu se zákonem o obcích
nejméně 7 dní předem a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nejméně 10 dní předem, a to od
20.3.2019 do 8.4.2019 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva a v dubnovém vydání novin Svoboda fórum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 13 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že dva členové zastupitelstva
jsou řádně omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ, Mgr. JAN HAINIŠ,
PETR HORÁČEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN JANOUŠ, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing.
HELMUT RUSE, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN
VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: TOMÁŠ HOVARD, RNDr. RADKO TÁSLER

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

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

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva

5.

Rozdělení finančních příspěvků z vyhlášených dotačních programů pro rok 2019
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6.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I

7.

Žádost o prodej parcel p.p.č. 236/10 a 236/12, obě v k.ú. Maršov I

8.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 394/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II

10.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Směna pozemků - část p.p.č. 572/1 (v majetku města) za část p.p.č. 260/12, obě v k.ú.
Maršov I

12.

Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města

13.

Prodej nepotřebné techniky dle Záměrů města č. 5/2019 a 6/2019 na základě podaných
nabídek

14.

Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské
služby - dodatky č.4

15.

Smlouva o upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a Městem
Svoboda nad Úpou

16.

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

17.

Návrh Dohody o náhradě škody se společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou

18.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

19.

Rozpočtové opatření č. 2/2019 a výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2018

20.

Diskuse

Předsedající vyzval přítomné, zda má někdo návrh na změnu či doplnění programu. Žádný návrh
nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 8.4.2019.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/31/4/2019 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Mgr. Pavel Dvořák a pan Jan Janouš) z 3. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 11.2.2019, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Za ověřovatele podal zprávu pan Janouš o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 13.2.2019, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v březnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 11.2.2019 bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/32/4/2019 bylo přijato.

4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 12.12.2018 do 7.4.2019, kdy proběhlo
sedm jednání rady a zápisy z nich jsou pravidelně zastupitelům zasílány, jsou zveřejněny na webu
města a usnesení z nich pak v novinách Svoboda fórum.
Starosta dále informoval podrobně o některých významných investičních akcích města:
- v minulém týdnu město obdrželo výplatu dotace za rekonstrukci chodníků ve výši cca 9 mil. Kč,
- koncem března město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu sociálních bytů v
budově bývalého kina ve výši 8.833.930 Kč, v současné době byl zahájen proces výběru zhotovitele,
kdy v pondělí 1.4.2019 rada schválila znění zadávací dokumentace, nyní ji posuzuje CRR (dotační
orgán) a koncem dubna by měla být zveřejněna na profilu zadavatele, předpokládaný termín zahájení
je naplánován na 1.7.2019 a dokončení výstavby bytů do 31.8.2020 s tím, že do konce roku 2020 by
město mohlo obdržet výplatu dotace
- rekonstrukce veřejného osvětlení - další 3 etapy (Lázeňská, Horská, Černohorská) - s největší
pravděpodobností město bude opět úspěšné a v horizontu 14 dní by mělo obdržet rovněž rozhodnutí
o poskytnutí dotace
- rekonstrukce školních dílen a obnova dětského hřiště na stadionu (výstavba workoutového hřiště) zde jsou podány žádosti o dotaci a čeká se na výsledek
Následně starosta informoval o nesplněných usneseních zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu),
kdy příprava pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Nový Svět bude předmětem jednání v rámci dalších
bodů tohoto jednání zastupitelstva, plynovodní přípojka - návrh na odprodej je v řešení (v současné
době je město stále v jednání s jedním vlastníkem sousedního pozemku, který je zatížen hypotékou a
sjednání věcného břemene je třeba projednat i s bankou,
Po přednesení zprávy vyzval starosta přítomné k dotazům.
Žádný další dotaz nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 12.12.2018 do 7.4.2019 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/33/4/2019 bylo přijato.
5. Rozdělení finančních příspěvků z vyhlášených dotačních programů pro rok 2019
Radě města byl předložen návrh Rady na rozdělení finančních příspěvků z dotačních programů pro
rok 2019 (viz příloha originálu zápisu). Dotační programy byly schváleny radou dne 11.2.2019, dne
13.2.2019 byly informace zveřejněny na venkovních úředních deskách po obci, na webových
stránkách bylo zveřejněno celé znění jednotlivých dotačních programů včetně pokynů a termínů, v
březnových novinách rovněž zveřejněna informace se lhůtou pro podání žádostí. Příjem všech žádostí
byl do pátku 29.3.2019 do 11,00 hodin a rekapitulace je následující:
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Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let – alokace 100.000 Kč, max. výše
poskytnuté dotace 40.000 Kč v jednotlivém případě.
-Přijaty 3 žádosti
Dotační program na sportovní aktivity dospělých – alokace 20.000 Kč, max. výše poskytnuté dotace
20.000 Kč v jednotlivém případě.
-Přijata pouze 1 žádost
Dotační program na kulturní aktivity – alokace 30.000 Kč, max. výše poskytnuté dotace 30.000 Kč v
jednotlivém případě.
-Přijaty 2 žádosti
Dotační program na sociální služby a aktivity – alokace 30.000 Kč, max. výše poskytnuté dotace
15.000 Kč v jednotlivém případě.
-Přijaty 2 žádosti
Všechny žádosti byly předloženy radě na jednání dne 1.4.2019 a rada připravila návrh na rozdělení
takto:
Podané žádosti o finanční příspěvek na rok 2019 - dotační program na sportovní aktivity pro děti - alokace 100.000 Kč
Kritéria hodnocení

1

2

3

p.č.

datum podání

č.j.

1

22.03.2019

SVO/784/2019

2

25.03.2019

SVO/786/2019

27.03.2019

SVO/826/2019

3
CELKEM

4

6

7

8

9

10

12

počet dětí
počet dětí
počet bodů
počet bodů (členů) s TP
spolupráce s
kteří jsou
za počet
požadavek dle
za počet ve Svobodě
členy k datu
členů s TP ve městem žádosti
členů
k datu
počet bodů
podání
Svobdě
celkem
podání
žádosti
celkem
žádosti

13

14

15

16

17

počet získaných
bodů celkem

přepočet bodů na Kč
(5556 Kč x získaný počet
bodů), údaj G1, G2, G3 …

úprava částky s
vazbou na
požadavek dle
žádosti
požadavku

přepočet bodů
navíc na Kč (
444,50 x získaný
počet bodů)

Součet
sloupců 15 +
16 = NÁVRH
RADY
33 333 Kč

název subjektu

IČ subjektu

Sportovní klub MFC
Svoboda
Sportovní klub Janské
Lázně
TJ Krakonoš Trutnov

IČ 68247885

38

2

28

3

1

40 000 Kč

6

33 333

33 333

0

IČ 64201333

92

3

13

2

2

40 000 Kč

7

38 889

38 889

0

38 889 Kč

IČ 47463384

26

1
6

4

1
6

3
6

40 000 Kč
120 000 Kč

5
18

27 778
100 000

27 778
100 000

0
0

27 778 Kč
100 000

Podané žádosti o finanční příspěvek na rok 2019 - dotační program na sportovní aktivity pro dospělé - alokace 20.000 Kč
Kritéria hodnocení

1

p.č.

1

2

3

č.j.

datum podání

22.03.2019 SVO/785/2019

4

6

název subjektu

IČ subjektu

Sportovní klub MFC
Svoboda

IČ 68247885

7

8

9

10

12

počet členů
počet
počet členů
subjektu
počet bodů
bodů za spolupráce
s TP ve
celkem,
za počet
počet s městem - požadavek dle
Svobodě k
kteří jsou
žádosti
členů
počet
členů s TP
datu podání
členy k datu
celkem
bodů
ve
žádosti
podání
Svobodě
žádosti

1

65

CELKEM

52

1

13

14

15

16

17

počet získaných
bodů celkem

přepočet bodů na
Kč (5556 Kč x
získaný počet
bodů), údaj G1, G2,
G3 …

úprava částky s
vazbou na
požadavek dle
žádosti
požadavku

přepočet bodů
navíc na Kč (
577,80 x získaný
počet bodů)

Součet
sloupců 15 +
16 = NÁVRH
RADY

0

0

0

1

1

15 000 Kč

3

1

1

15 000 Kč

3

15 000 Kč
15 000

Podané žádosti o finanční příspěvek na rok 2019 - dotační program na kulturní aktivity - alokace 30.000 Kč
Kritéria hodnocení

1

p.č.

2

3

č.j.

datum podání

4

6

název subjektu

IČ subjektu

7

8

9

počet členů
počet členů
subjektu
počet bodů
celkem,
s TP ve
za počet
kteří jsou
Svobodě k
členů s TP
členy k datu
datu podání
ve Svobodě
podání
žádosti
žádosti

10

12

počet
spolupráce
bodů za
s městem - požadavek dle
počet
počet
žádosti
členů
bodů
celkem

13

14

15

16

17

počet získaných
bodů celkem

přepočet bodů na
Kč (3333 Kč x
získaný počet
bodů), údaj G1, G2,
G3 …

úprava částky s
vazbou na
požadavek dle
žádosti
požadavku

přepočet bodů
navíc na Kč ( 0 x
získaný počet
bodů)

Součet
sloupců 15 +
16 = NÁVRH
RADY

1

27.03.2019 SVO/830/2019

Junák - český skaut,
středisko Svoboda

IČ 60153563

47

2

26

2

2

30 000 Kč

6

20 000

0

0

20 000 Kč

2

28.03.2019 SVO/841/2019

Myslivecký spolek Rýchory

IČ 64201449

23

1

6

1

1

30 000 Kč

3

10 000

0

0

10 000 Kč

3

3

60 000 Kč

9

30 000

0

0

30 000

CELKEM

3

Podané žádosti o finanční příspěvek na rok 2019 - dotační program na sociální služby a aktivity - alokace 30.000 Kč
Kritéria hodnocení

1

p.č.

1
2
CELKEM

2

4

6

7

počet
příjemců
počet bodů
poskytovaný
za počet
ch sociálních
příjemců
služeb ze
Svobody

8

9

10

11

12

13

14

počet
bodů za
význam

požadavek dle
žádosti

počet získaných
bodů celkem

přepočet bodů na
Kč (1667 Kč x
získaný počet
bodů), údaj G1, G2,
G3 …

úprava částky s
vazbou na
požadavek dle
žádosti
požadavku

přepočet bodů
navíc na Kč (
444,50 x získaný
počet bodů)

Součet
sloupců 12 +
13 = NÁVRH
RADY

název subjektu

IČ subjektu

18.03.2019 SVO/711/2019

Farní charita Dvůr Králové
nad Labem

IČ 43464637

10

2

1

4 000 Kč

3,0

20.03.2019 SVO/741/2019

Oblastní charita Trutnov

IČ 43465439

2

1
3

2
3

5 636 Kč
9 636 Kč

3,0
6

datum podání

č.j.

3

4 000 Kč
0

0

0

5 636 Kč
9 636

Starosta krátce okomentoval návrh rady a vyzval přítomné k diskusi, resp. k podávání jiných návrhů.
žádný jiný návrh nebyl podán, a proto předal slovo místostarostovi Ing. Rusemu, aby přednesl
jednotlivé návrhy usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 33.333 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2019 č.j. SVO/347/2019 ze dne
13.2.2019 spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j.
SVO/784/2019 ze dne 22.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/34/4/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
poskytnutí dotace ve výši 38.889 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2019 č.j. SVO/347/2019 ze dne
13.2.2019 spolku Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325,
542 25 Janské Lázně, IČ 642 01 333 na základě podané žádosti č.j. SVO/786/2019
ze dne 25.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/34/4/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
poskytnutí dotace ve výši 27.778 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2019 č.j. SVO/347/2019 ze dne
13.2.2019 spolku TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti
č.j. SVO/826/2019 ze dne 27.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/34/4/2019 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2019 č.j. SVO/349/2019 ze dne 13.2.2019 spolku
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/785/2019 ze dne 22.3.2019
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/34/4/2019 písm. d) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2019 č.j. SVO/350/2019 ze dne 13.2.2019 spolku Junák –
český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/830/2019 ze dne
27.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/34/4/2019 písm. e) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2019 č.j. SVO/350/2019 ze dne 13.2.2019 spolku Myslivecký
spolek Rýchory, se sídlem čp. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě
podané žádosti č.j. SVO/841/2019 ze dne 28.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/34/4/2019 písm. f) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
g)
poskytnutí dotace ve výši 5.636 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2019 č.j. SVO/352/2019 ze dne 13.2.2019 Oblastní
charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě
podané žádosti č.j. SVO/741/2019 ze dne 20.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/34/4/2019 písm. g) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
h)
poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2019 č.j. SVO/352/2019 ze dne 13.2.2019 Farní
charitě Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, IČ 434 64 637 na základě podané žádosti č.j. SVO/711/2019 ze dne
18.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/34/4/2019 písm. h) bylo přijato.
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zdržel se – 0

6. Žádost o prodej parcely p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů
o prodej části parcely p.p.č. 236/8 v
k.ú. Maršov I dle zákresu v příloze jejich žádosti. Starosta vysvětlil v rámci dataprojekce na
pozemkovém snímku celou situaci na Novém Světě. Konstatoval, že rada žádost předala k projednání
komisi pro rozvoj města, která doporučila pozastavit prodej všech pozemků v této lokalitě, nechat
zaktualizovat existující zastavovací studii s rozšířením o tento pozemek a nechat zpracovat detailní
projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům dle
studie. Rada se s názorem komise ztotožnila a předala žádost zastupitelstvu.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Paní Dvořáková se dotázala na časový horizont. Starosta odpověděl, že to budou roky, protože sehnat
projektanta je v současné době složité, dále se vše musí projednat v rámci orgánů města, spojit vše
s Územním plánem, takže je třeba počítat s delším časovým horizontem. Na to paní Dvořáková
reagovala, že žadatelé nemohou čekat tak dlouho. Na to starosta reagoval, že město, tj. zastupitelstvo
by se mělo na celou záležitost podívat s nadhledem, a nikoliv pouze skrze žadatele, protože prodejem
části pozemku by si město znehodnotilo jeho zbývající část, která by městu zůstala a byla by už k
ničemu. Dále je třeba si uvědomit, že město nemůže zvýhodňovat jen některé žadatele, ale musí vždy
zveřejnit záměr prodeje, na který může reagovat kdokoliv. Nakonec také upozornil na fakt, že v
některých městech se takto rozprodávaly pozemky v minulých letech místním obyvatelům za levné
ceny a ti je vzápětí prodali za několikanásobky původní ceny a město stejně nedosáhlo účelu, aby tam
stavěli místní lidé. Doplnil, že město se musí chovat jako správný hospodář a stejně tak, jako kdyby
pozemek patřil někomu z přítomných, tak by mělo prodat nejvýhodnější nabídce. Dále starosta
doplnil, že město v tuto chvíli nepotřebuje z ekonomického hlediska pozemky prodat a dle jeho
názoru, názoru rady i komise pro rozvoj města je třeba se podívat znovu na celou lokalitu a vyřešit ji
tak, jak navrhuje komise pro rozvoj města, přičemž pak zůstane otázkou, zda město zainvestuje
inženýrské sítě a tyto náklady zahrne do prodejní ceny.
Dále byla vedena krátká společná diskuse na toto téma v tom smyslu, že už se daná lokalita řeší dost
dlouho, dále že návrh komise má logiku apod., ale z diskuse nevyplynul žádný návrh, doplnění či
změna, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I, ani její části, a pověřuje Radu města, aby zadala
zpracování aktualizace existující zastavovací studie v lokalitě Nový svět s rozšířením o výše uvedený
pozemek a zároveň nechala zpracovat detailní projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové
komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/35/4/2019 bylo přijato.
7. Žádost o prodej parcel p.p.č. 236/10 a 236/12, obě v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana
o prodej parcel na Novém Světě
p.p.č. 236/10 a 236/12, obě v k.ú. Maršov I. Starosta vysvětlil, že se v podstatě jedná o sousední
parcely ve stejné lokalitě jako v předchozím bodě vedle domu čp. 141. V rámci dataprojekce opět vše
prezentoval na pozemkovém snímku s tím, že se jedná o obdobu předchozího bodu, a proto vyzval
zastupitele k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcel p.p.č. 236/10 a 236/12, obě v k.ú. Maršov I s tím, že Rada města byla pověřena
usnesením zastupitelstva (viz předchozí bod), aby zadala zpracování aktualizace existující
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zastavovací studie v lokalitě Nový svět a zároveň nechala zpracovat detailní projektovou
dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/36/4/2019 bylo přijato.

8. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost paní
o prodej části parcely p.p.č. 394/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti. Starosta v rámci dataprojekce vše prezentoval
na pozemkovém snímku a komentoval zamítavé stanovisko rady i komise pro rozvoj města.
Paní Dvořáková se dotázala, proč to nejde prodat, když kolem všechny zahrádky jsou prodané.
Starosta zastupitelstvu předložil výtah z Územního plánu, kterým je část parcely směrem k domu čp.
219 určena k zastavění a teoreticky by zde mohl být postaven RD i když je pozemek příkrý. Dále
prodejem požadované části parcely by si město zamezilo přístup ke spodnímu zbytku parcely, obecně
k pozemku je problematický přístup, v části se nachází prameniště, a proto rada doporučuje pouze
dlouhodobý pronájem a zařadit celý pozemek do změny územního plánu tak, aby korespondoval účel
využití jako okolní zahrádky a poté by se dalo uvažovat o prodeji.
Starosta vyzval přítomné k dalším námětům do diskuse nebo k návrhům usnesení. Žádný nebyl
podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože k pozemku je problematický
přístup, v části se nachází prameniště a pro avizovaný účel užití zastupitelstvo doporučuje žadatelce
podat žádost pouze o dlouhodobý pronájem.
Hlasování:
pro – 8
proti – 3
zdržel se – 2
Mgr. Dvořák, Mgr. Oravec,
Mgr. Šafář

p. Dvořáková, Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/37/4/2019 bylo přijato.

9. Žádost o prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů
o prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú.
2
Maršov II o výměře 29 m . Jedná se o okraj jejich zahrady, kterou společně s domem získali koupí v
roce 2016. Skutečnost, že část jejich zahrady o výměře 29 m2 je na obecním pozemku, zjistili před
časem a neprodleně požádali o prodej. Starosta konstatoval, že rada zveřejnila záměr prodeje, žadatelé
uhradili zálohu ve výši 5.000 Kč, na základě toho byl objednán znalecký posudek a celá záležitost je
předložena k projednání v zastupitelstvu. Starosta vyzval přítomné k diskusi. Členové zastupitelstva
krátce diskutovali o možnosti požadovat před uzavřením kupní smlouvy dlužné nájemné (dle
občanského zákoníku lze požadovat maximálně 3 roky zpětně), ale vzhledem k tomu, že se vlastníky
stali teprve před nedávnem a na majetkovou nesrovnalost upozornili sami svou žádostí, zastupitelé
se shodli v rámci diskuse na tom, že město nebude dlužné nájemné požadovat.
Starosta poté navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, se
způsobem využití jiná plocha, o výměře 29 m2 manželům
a
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou do společného jmění
manželů.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/38/4/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 5.700 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 2.900 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7293/4/2019-A ze dne 16.3.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí
výše uvedené parcely v celkové výši 2.800 Kč (1.800 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/38/4/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 31.5.2019.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/38/4/2019 písm. c) bylo přijato.
10. Žádost o prodej parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pánů
.
a
o prodej
parcely p.p.č. 770/3 v k.ú Svoboda nad Úpou o výměře 27 m2.
Starosta v rámci dataprojekce opět prezentoval na pozemkovém snímku zbytkový pozemek, který je
součástí zahrady k přilehlému domu čp. 304 na Sluneční stráni a město k němu v podstatě nemá přístup.
Žadatelé se stali vlastníky nemovitosti v letošním roce a v první řadě řeší neřešené majetkoprávní
záležitosti kolem domu, které koupí zjistili. Starosta konstatoval, že se prakticky jedná o stejný případ
jako v předchozím bodě, rada zveřejnila záměr prodeje, žadatelé uhradili zálohu ve výši 5.000 Kč, na
základě toho byl objednán znalecký posudek a celá záležitost je předložena k projednání zastupitelstvu.
Nikdo z přítomných neměl k prodeji připomínku, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře 27 m2, a to panu
.
a panu
, oba trvale bytem
, Svoboda nad Úpou do
podílového spoluvlastnictví oběma rovným dílem.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/39/4/2019 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 5.200 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 2.400 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7293/4/2019-B ze dne 16.3.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí
výše uvedené parcely v celkové výši 2.800 Kč (1.800 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/39/4/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 31.5.2019.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/39/4/2019 písm. c) bylo přijato.
11. Směna pozemků - část p.p.č. 572/1 (v majetku města) za část p.p.č. 260/12, obě v k.ú.
Maršov I
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně směny pozemků u domu čp.10 v
Maršově I. Podrobná historie vztahující se k parcele ve vlastnictví města p.p.č. 572/1 v k.ú. Maršov
I je popsána v rámci chronologicky řazených přijatých usnesení orgánů města a doplňujících
poznámek v evidenční kartě majetku.
Starosta konstatoval, že zásadní je vyjádření městského právníka Mgr. Huspeka ze dne 1.4.2019,
který byl požádán, aby připravil návrh směnné smlouvy. Mgr. Huspek konstatoval, že dokud manželé
neprovedou formou notářského zápisu vypořádání společného vlastnictví manželů (SJM),
nelze takto vypracovaný geometrický plán (GP nezadávalo město, ale manželé
a rovněž
jej hradili) a směnu provést, protože Katastrální úřad by směnnou smlouvu nepřijal. Starosta ještě
předal slovo tajemnici, aby podrobně vysvětlila problematiku vypořádání SJM v rámci této záležitosti
a poté požádal zastupitele, aby si tento podkladový materiál uschovali do příštího jednání
zastupitelstva, kdy bude předloženo znovu včetně návrhu směnné smlouvy, pokud si manželé
Hejzlarovi dají do pořádku SJM. Starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání směny části pozemku p.p.č. 572/1 v k.ú. Maršov I v souladu se Záměrem města č.
01/2019 do doby vyřešení společného jmění manželů sousedních pozemků p.p.č. 250/4 a 260/12, oba
v k.ú. Maršov I dle návrhu městského právníka.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/40/4/2019 bylo přijato.
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12. Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně bezúplatného převodu pozemků z
majetku královéhradeckého kraje do vlastnictví města, a to v souvislosti s rekonstrukcí chodníků v
loňském roce. Starosta vše vysvětlil na pozemkovém snímku v rámci dataprojekce s tím, že
geometrický plán a návrh usnesení připravil referent majetkové správy Správy silnic
Královéhradeckého kraje. Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto
požádal Ing. Ruseho, aby přednesl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Svoboda nad
Úpou. Jedná se o následující pozemky pod stavbou chodníků v kat. území a obci Svoboda nad Úpou:
1) část z původní poz. parcely 784 o její původní celkové výměře 12 445 m2 (ostatní plocha – silnice),
zapsané na LV 365, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla GP pro změnu hranice
pozemku č. 767-213/2019 ze dne 7.2.2019 (viz příloha originálu zápisu) oddělena část pozemku o
výměře 54 m2 a označena jako díl „a“.
Díl „a“ byl přisloučen do poz. parcely 866/3 o celkové výměře 94 m2 (ostatní plocha – ostatní
komunikace).
2) část z původní poz. parcely 784 o její původní celkové výměře 12 445 m2 (ostatní plocha – silnice),
zapsané na LV 365, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla GP pro změnu hranice
pozemku č. 768-214/2019 ze dne 11.2.2019 (viz příloha originálu zápisu) oddělena část pozemku o
výměře 1 m2 a označena jako díl „a“.
Díl „a“ byl přisloučen do poz. parcely 881 o celkové výměře 73 m2 (ostatní plocha – jiná plocha).
s tím, že smluvní strany si sjednají bezúplatně k tíži obdarovaného (Město Svoboda nad Úpou) zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v
souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/41/4/2019 bylo přijato.
13. Prodej nepotřebné techniky dle Záměrů města č. 5/2019 a 6/2019 na základě podaných
nabídek
Zastupitelstvu města byly předloženy nabídky v rámci zveřejněných záměrů města na prodej
nepotřebné techniky města, a to:
- Záměr města č. 5/2019 (Neumeier N50) – minimální nabídková cena musela činit dle znaleckého
posudku 117.800 Kč včetně DPH - ve lhůtě byly doručeny 3 nabídky v zalepených obálkách a byly
předloženy k otevření přímo na jednání zastupitelstva
- Záměr města č. 6/2019 (Berlingo) – minimální nabídková cena musela činit dle znaleckého posudku
28.000 Kč včetně DPH - ve lhůtě nebyly doručeny žádné nabídky
Starosta města otevřel postupně výše uvedené tři nabídky na koupi smykem řízeného čelního
nakladače NEUMEIER N 50:
- č.j. SVO/770/2019, doručena dne 20.3.2019 - Jan Kopecký, Perná 55 - nabídka ceny ve výši
134.567 Kč
- č.j. SVO/815/2019, doručena dne 27.3.2019 - LUTWA s.r.o., IČ 22799648, se sídlem Brodecká
778, 468 22 Železný Brod - nabídka ceny ve výši 193.000 Kč
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- č.j. SVO/823/2019, doručena dne 28.3.2019 - Petr Tůma, 542 23 Mladé Buky 396 - nabídka ceny
ve výši 176.900 Kč
Starosta konstatoval, že všechny výše nabídnuté ceny je třeba vyhodnotit jako ceny včetně DPH a
navrhl prodat pracovní stroj prostřednictvím vzorové kupní smlouvy (viz příloha originálu zápisu)
nejvyšší nabídce. Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo postupně hlasováno o návrzích usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pracovního stroje: druh vozidla – smykem řízený čelní nakladač, značka a typ
vozidla: NEUMEIER N 50 společnosti LUTWA s.r.o., IČ 22799648, se sídlem
Brodecká 778, 468 22 Železný Brod.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/42/4/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej pracovního stroje dle bodu a) tohoto usnesení za nabídnutou cenu ve výši
193.000,-Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/42/4/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej vozidla dle vzoru v příloze originálu
zápisu a dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do
30.4.2019.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/42/4/2019 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy se společností LUTWA s.r.o. do 30.4.2019
nebo k úhradě kupní ceny dle bodu b) tohoto usnesení v souladu s kupní smlouvou
(do 1 týdne ode dne podpisu kupní smlouvy) ze strany společnosti LUTWA s.r.o.,
tak prodej pracovního stroje - smykem řízený čelní nakladač NEUMEIER N 50
druhému uchazeči v pořadí, a to panu Petru Tůmovi, 542 23 Mladé Buky čp. 396 za
nabídnutou cenu ve výši 176.900 Kč včetně DPH.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/42/4/2019 písm. d) bylo přijato.
14. Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby
- dodatky č.4
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Hospodaření DPS za rok 2018 – Rozpočet na rok 2018 – plán nákladů a výnosů, čerpání k
31.12.2018 před vyúčtováním s obcemi
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2) Přepočítané skutečné náklady 2018 na úsek pečovatelské služby v DPS podle počtu poskytnutých
hodin PS a závěrečné vyúčtování
3) Příloha Dodatku č. 4 – Vyúčtování nákladů DPS na úseku PS za rok 2018 s vazbou na přepočet
zálohové dotace pro rok 2019 dle aktuálního počtu hodin poskytnuté PS za rok 2018
4) Plán nákladů a výnosů DPS na rok 2019 po úpravě č.1
5) Návrhy smluvních Dodatků č. 4 s obcemi Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, aby tento materiál okomentovala a vysvětlila. Tajemnice
vysvětlila principy společného projektu v rámci poskytování sociální služby - pečovatelské služby,
kdy tento společný projekt byl odstartován v roce 2016 a běží nepřetržitě již čtvrtým rokem.
Konstatovala, že byl ve vazbě na skutečně poskytnuté hodiny pečovatelské služby za rok 2018
proveden vypočet přeplatků a doplatků pro zapojené obce do společně financovaného projektu
poskytování služeb pečovatelské služby a pro obce z toho vyplývají následující přeplatky či doplatky:
- Mladé Buky - přeplatek ve výši 108.647 Kč
- Janské Lázně - doplatek ve výši 28.398 Kč
- Horní Maršov - přeplatek ve výši 15.002 Kč
- Svoboda nad Úpou - přeplatek ve výši 1.313 Kč.
Dále zrekapitulovala, že ze skutečně poskytnutých hodin pečovatelské služby za rok 2018 byl
proveden výpočet záloh na rok 2019, přičemž předpokládané náklady a výnosy na úseku pečovatelské
služby pro rok 2019 jsou odhadovány ve výši 2.956.500 Kč a jsou podrobně uvedeny v příloze.
Požadované zálohy po jednotlivých obcích jsou stanoveny pro rok 2019 takto:
- Mladé Buky - 357.000 Kč (vloni 385.000 Kč)
- Janské Lázně - 239.000 Kč (vloni 164.000 Kč)
- Horní Maršov - 104.000 Kč (vloni 91. 000 Kč)
- Svoboda nad Úpou - 784.500 Kč (vloni 963.000 Kč).
Dále tajemnice doplnila, že nejvyšší podíl odebíraných služeb v rámci pečovatelské služby má stále
Svoboda nad Úpou a tento podíl za rok 2018 činil 52,87%, Mladé Buky 24,08%,
Janské Lázně 16,07% a Horní Maršov 6,98%.
V závěru pak tajemnice sdělila, že DPS získala v prvním kole dotačního řízení od MPSV dotaci ve
výši 853.191 Kč, v plánu je sice 1.000.000 Kč, ale DPS bude žádat i v dalších kolech, takže je
přesvědčena, že chybějících 147.000 Kč DPS získá. Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět
nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 4 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 16.10.2015 s obcemi Mladé Buky, Horní Maršov
a Janské Lázně (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/43/4/2019 bylo přijato.
15. Smlouva o upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a Městem
Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Smlouvy o upsání akcií mezi společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. a Městem Svoboda nad Úpou (dále jen "Smlouva") společně s vyúčtováním
akce "Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou" (viz přílohy originálu zápisu). Starosta
konstatoval, že celá akce stála společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (dále jen "VAK")
16.490.596 Kč bez DPH, z toho dotace EU činila 8.171.070 Kč, dotace SFŽP 604.773 Kč a
spolufinancování z vlastních zdrojů pak činilo 7.714.753 Kč. Posledně jmenované vlastní zdroje je
navrhováno si rozdělit v poměru 5.400.000 Město Svoboda nad Úpou a 2.313.753 Kč VAK.
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Spoluúčast města je řešena prostřednictvím výše uvedené Smlouvy, jejímž předmětem je úpis akcií
peněžitým vkladem města ve výši 5.400.000 Kč a tím zvýšení základního kapitálu společnosti. Touto
formou se město Svoboda nad Úpou bude spolupodílet na dostavbě kanalizace po Svobodě nad Úpou,
která proběhla v roce 2018.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Smlouvy o upsání akcií mezi Městem Svoboda nad Úpou a společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s., IČ 60108711, se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí,
541 01 Trutnov (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je úpis akcií peněžitým vkladem
Města Svobody nad Úpou ve výši 5.400.000 Kč (slovy: Pět miliónů čtyři statisíc korun českých) a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/44/4/2019 bylo přijato.
16. Delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Starosta v rámci tohoto bodu požádal zastupitelstvo o delegaci zástupce města na valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 27.5.2019. Starosta navrhl Ing.
Jaroslava Chmelaře, přičemž jiný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 27.5.2019.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/45/4/2019 bylo přijato.
17. Návrh Dohody o náhradě škody se společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Dohody o náhradě škody se společností RDA Rychnov nad
Kněžnou (viz příloha originálu zápisu, dále jen "dohoda"), jejímž předmětem je náhrada finanční
škody ve výši 364.082,24 Kč, která představuje ušlý zisk z nevyplacené dotace na projekt výstavby
hasičské zbrojnice.
Starosta sdělil, že firma RDA Rychnov nad Kněžnou pro město zajišťovala kompletní administraci
veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek a k pochybení došlo právě z hlediska
veřejné zakázky a vysvětlil, v čem pochybení spočívalo v rámci profilu zadavatele. Dále doplnil, že
rada původní návrh dohody s RDA odmítla s tím, že je ochotna připustit splátkový kalendář, ale na
plnou částku náhrady škody, tj. ve výši 364.082,24 Kč se splácením nejpozději do konce roku 2020
a v tomto smyslu předala celou záležitost k projednání zastupitelstvu a zároveň starosta vyjednal nový
návrh dohody, který akceptuje požadavek rady. V předkládaném návrhu dohody je splácení finanční
škody navrhováno v následujících splátkách takto:
- částka ve výši 150.000,- Kč uhradí nejpozději do 31.5.2019,
- částka ve výši 75.000,- Kč uhradí nejpozději do 30.11.2019,
- částka ve výši 75.000,- Kč uhradí nejpozději do 31.5.2020,
- částka ve výši 64.082,24 Kč uhradí nejpozději do 30.11.2020
Starosta doplnil. že návrh této dohody zkontroloval městský právník Mgr. Huspek, který k němu
nemá výhrady. Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, ani jiný návrh, a proto
starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o náhradě škody s dodavatelem Regional Development Agency, IČO 70157855, sídlem
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je
náhrada finanční škody ve výši 364.082,24 Kč, která představuje ušlý zisk z nevyplacené dotace na
projekt výstavby hasičské zbrojnice a pověřuje starostu města podpisem této dohody.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/46/4/2019 bylo přijato.
18. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018
Zastupitelstvu města byla předložena Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018 včetně příloh (vše
viz přílohy originálu zápisu). Starosta konstatoval, že se jedná o každoroční zprávu a vyzval přítomné
k diskusi, zda mají nějaké dotazy či potřebují něco vysvětlit. Žádný dotaz ani návrh nebyl podán, a
proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2018 včetně příloh č. 1 a 2 (vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/47/4/2019 bylo přijato.
19. Rozpočtové opatření č. 2/2019 a výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2018
Zastupitelstvu města byl předložen následující podkladový materiál (vše viz příloha originálu zápisu):
1) Výsledek hospodaření za rok 2018, resp. dokumenty Roční vyrovnání vůči spořícímu účtu +
Kontrola plnění rozpočtu za rok 2018 + Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2018 ze dne 31.1.2019
2) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 + rozpis rozpočtového opatření
Starosta předal slovo tajemnici, aby dokumenty prezentovala.
Tajemnice nejprve prezentovala první složku dokumentů a konstatovala, že zůstatky na běžných
účtech k 31.12.2018 činily celkem 6.179.460,35 Kč (bez sociálního fondu). Tyto zůstatky tvoří
přebytek rozpočtu za rok 2018 v důsledku překročení některých příjmů nebo nedočerpání některých
výdajů, což bude podrobně předmětem Závěrečného účtu za rok 2018, který bude předložen
zastupitelstvu v červnu 2019. Přebytek hospodaření byl převeden na spořící účet města dne 25.3.2019
a jeho stav k 31.3.2019 činí 42.194.214,14 Kč. Nicméně z této částky již zastupitelstvo schválilo
použití v rámci základního schváleného rozpočtu ve výši 25.609.000 Kč a v rámci rozpočtového
opatření č. 1/2019 pak ve výši 4.604.000 Kč, celkem tedy 30.213.000 Kč. Teoretický zůstatek pro
potřeby financování dalších akcí tak činí necelých 12 mil. Kč. Zde však připomněla, že město má v
rozpočtu na rok 2019 zapojeny výdaje na investiční akce v plném rozsahu a jen se čeká na výsledek
dotačních řízení, kdy některé z nich jsou již předmětem rozpočtového opatření č. 2/2019, zejména za
rekonstrukci chodníků - jedná se o částku 8.962.000 Kč. Tajemnice dále zmínila již avizované
aktuální informace je o přiznání dotace na výstavbu sociálních bytů v budově bývalého kina, kdy
město obdrželo koncem března rozhodnutí o přiznání dotace ve výši 8.834.000 Kč a v současné době
je připravováno zadávací řízení na výběr zhotovitele, přičemž předběžné výdaje na akci ve výši 12
mil. Kč jsou již v rozpočtu zapracovány a město by mělo tuto významnou investici dotovat pouze
částkou ve výši cca 3 mil. Kč. Spoluúčast na investici VAKu nakonec nebude činit 7 mil. Kč, jak je
v rozpočtu, ale pouze 5,4 mil. Kč, protože spolufinancování je řešeno úpisem akcií, a tudíž město
ušetří rovněž poměrně nemalou částku 1,6 mil. Kč. V rámci návrhu rozpočtového opatření č. 2/2019
se tedy financování snižuje o částku bezmála 10 mil. Kč a zůstatek spořícího účtu pro další investice
se tedy zvyšuje na 20,225 mil. Kč.
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Dále tajemnice představila návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 a podrobně okomentovala
jednotlivé položky v rámci rozpisu rozpočtového opatření, který je opatřen podrobným komentářem:

Rozp. skladba
ODPA
POL
1381

P ŘÍJ MY
č.
1

Text

Částka

Daň z hazardních her - dobíhající platby, dle skutečnosti

45 000
45 000
40 000
46 000
35 035

Celkem třída 1 : Daňové příjmy
3316
3319
6402

2111
2111
2222

2
3
4

4351

2321

5

Prodej knih o historii Svobody
Příjmy ze smluv na podporu kulturních akcí
Příjmy z fin. Vypořádání dotací z minulých let
Finanční dar za přijetí do DPS od občana bez TP ve Svobodě, ale s
rodinnou vazbou

10 000

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
4122
4116
4216
4116
4216

6
7
8

Celkem třída 4 : Dotace

131 035

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

853 190

Dotace IROP na projekt "Bezpečná pěší doprava" - rekonstrukce
chodníků po Svobodě - celkem 8.962.616,49 Kč
Dotace pro knihovnu (70%) na realizaci projektu přechodu na knihovní

49 005
8 913 611
18 000
76 000

systém Tritius, celkem 94.000 Kč

9 909 806

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2019

10 085 841

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
2321
6121
2321
6201

č.
9

Text

Částka

Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou - spoluúčast města
formou úpisu akcií, takže město ušetří na DPH, úspora 1,6 mil. Kč

Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví
3314
3639

5168
6111
6123

10
11

-7 000 000
5 400 000
1 600 000
26 000
110 476
-102 000
34 476

-

Náklady projektu pro knihovnu na realizaci projektu přechodu na
knihovní systém Tritius hrazené s dotací - viz příjmy
Nákup auta pro technickou četu - vysoutěženo za 397.360 Kč,

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351
4351

5331
5336

12
13

4351

6351

14

DPS - snížení provozního příspevku ve vazbě na úpravu rozpočtu č. 1
DPS - transfer dotace na pečovatelskou službu - vazba na příjem
DPS - investiční příspěvek na nákup vozidel z dotace IROP přes
MAS Krkonoše v rámci 62. výzvy - dotace činí 95%, vícezdrojové
financování (vlastní rezervní fond PO + investiční příspěvek
zřizovatele), realizace pouze s dotací, po obdržení dotace je možno
nařídit odvod zpět do rozpočtu např. ve výši investičního příspevku
zřizovatele

-115 500
853 190

900 000

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
6402

5364
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1 637 690
25 675
25 675

Vratky nevyčerpaných dotací z minulých let

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2019

97 841

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2019
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2019
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 2/2019

10 085 841
97 841
9 988 000

FINANCOVÁNÍ
8115

16

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 2/2019

16

-

-

9 988 000

9 988 000

V závěru se tajemnice a starosta dotázali, zda někdo z přítomných potřebuje něco vysvětlit, nebo má
nějaký dotaz. Žádný nebyl podán, a proto tedy starosta navrhl usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou finální kontrolu plnění rozpočtu k 31.12.2018 provedenou tajemnicí
MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k
12/2018 ze dne 31.1.2019 včetně ročního vyrovnání vůči spořícímu účtu za rok 2018
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/48/4/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.2/2019 činí objem celkových příjmů 10.085.841,-Kč
(celkové příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 46.070.841,-Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2019 činí 97.841,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 64.699.841,-Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2019 činí
mínus 9.988.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 po této změně se
snižuje na 18.629.000,-Kč).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/48/4/2019 písm. b) bylo přijato.
20. Diskuse
Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva starosta vyzval všechny přítomné k diskusi.
Mgr. Hainiš poděkoval Radě města za to, že se konečně povedlo prosadit zřízení nového pracovního místa IT
technika, který bude pracovat nejen pro město, ale také pro obě příspěvkové organizace. Dále však požádal,
aby se vedení města zabývalo kulturou, resp. finančním ohodnocením 2 - 3 děvčat, která připravují kulturní
akce města v rámci kulturního týmu a jsou na všechno sama, protože přetrvává ve Svobodě stále nezájem lidí
o to se zapojit a pomoci s kulturou. Ze strany přítomných zastupitelů na tento návrh nikdo nereagoval.
Pan Ritter požádal, aby se nezapomnělo na jeho žádost o vyřešení přístupu k jeho pozemkům na Novém světe
a byl přizván k jednání v rámci projednávání nové zastavovací studie. Dále upozornil na vodní zdroj nad
statkem v Maršově I, který by mělo město prověřit, protože v současné době sucha je každý zdroj vody vzácný
a mělo by se o něj náležitě pečovat. Dále upozornil město na zanedbaný rybníček nad Novým světem a komu
vlastně patří. Starosta odpověděl že Správě KRNAP, na což reagoval pan Ritter, že by si ho tedy Správa
KRNAP měla vyčistit a udržovat a měla by jít příkladem tak jako v případě jejího zájmu o různé rostliny a
ochranu lesa atd. V závěru pak upozornil na nevhodně vysázené břízy na nábřežní zdi podél parku ČEZ, dle
jeho názoru jsou blízko a až z nich budou velké stromy, mohou narušovat nábřežní zeď.
Žádný další námět nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a jednání zastupitelstva ukončil v
20:03 hodin.
Zápis byl dokončen dne 9.4.2019.
Ing. Jiří Špetla, v.r. dne 10.4.2019
starosta města
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jan Hainiš, v.r..

dne 10.4.2019

Mgr. Zdeněk Šafář, v.r.

dne 10.4.2019
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Výpis usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 08.04.2019
USNESENÍ č. ZM/31/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 8.4.2019.
USNESENÍ č. ZM/32/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 11.2.2019 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/33/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 12.12.2018 do 7.4.2019 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/34/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 33.333 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2019 č.j. SVO/347/2019 ze dne 13.2.2019 spolku
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/784/2019 ze dne 22.3.2019 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
b)
poskytnutí dotace ve výši 38.889 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2019 č.j. SVO/347/2019 ze dne 13.2.2019 spolku
Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325, 542 25 Janské Lázně,
IČ 642 01 333 na základě podané žádosti č.j. SVO/786/2019 ze dne 25.3.2019 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
c)

d)

poskytnutí dotace ve výši 27.778 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2019 č.j. SVO/347/2019 ze dne 13.2.2019 spolku
TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/826/2019 ze dne 27.3.2019
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dospělých v roce 2019 č.j. SVO/349/2019 ze dne 13.2.2019 spolku Sportovní klub
MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885
na základě podané žádosti č.j. SVO/785/2019 ze dne 22.3.2019 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
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e)

f)

g)

h)

poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní
aktivity v roce 2019 č.j. SVO/350/2019 ze dne 13.2.2019 spolku Junák – český skaut,
středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/830/2019 ze dne 27.3.2019 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní
aktivity v roce 2019 č.j. SVO/350/2019 ze dne 13.2.2019 spolku Myslivecký spolek
Rýchory, se sídlem čp. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě podané žádosti
č.j. SVO/841/2019 ze dne 28.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu
zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 5.636 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální
služby a aktivity v roce 2019 č.j. SVO/352/2019 ze dne 13.2.2019 Oblastní charitě
Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě podané
žádosti č.j. SVO/741/2019 ze dne 20.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální
služby a aktivity v roce 2019 č.j. SVO/352/2019 ze dne 13.2.2019 Farní charitě Dvůr
Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
IČ 434 64 637 na základě podané žádosti č.j. SVO/711/2019 ze dne 18.3.2019 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

USNESENÍ č. ZM/35/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I, ani její části, a pověřuje Radu města, aby zadala
zpracování aktualizace existující zastavovací studie v lokalitě Nový svět s rozšířením o výše uvedený
pozemek a zároveň nechala zpracovat detailní projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové
komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie.
USNESENÍ č. ZM/36/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcel p.p.č. 236/10 a 236/12, obě v k.ú. Maršov I s tím, že Rada města byla pověřena
usnesením zastupitelstva (viz předchozí bod), aby zadala zpracování aktualizace existující
zastavovací studie v lokalitě Nový svět a zároveň nechala zpracovat detailní projektovou
dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie.
USNESENÍ č. ZM/37/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože k pozemku je problematický
přístup, v části se nachází prameniště a pro avizovaný účel užití zastupitelstvo doporučuje žadatelce
podat žádost pouze o dlouhodobý pronájem.
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USNESENÍ č. ZM/38/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem
využití jiná plocha, o výměře 29 m2 manželům
a
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou do společného jmění manželů.
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 5.700 Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 2.900 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7293/4/2019-A ze dne 16.3.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše
uvedené parcely v celkové výši 2.800 Kč (1.800 Kč za zpracování výše uvedeného
znaleckého posudku a 1.000 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 31.5.2019.
USNESENÍ č. ZM/39/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost,
o výměře 27 m2, a to panu
.
a panu
, oba
trvale bytem
, Svoboda nad Úpou do podílového spoluvlastnictví
oběma rovným dílem.
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 5.200 Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 2.400 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7293/4/2019-B ze dne 16.3.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše
uvedené parcely v celkové výši 2.800 Kč (1.800 Kč za zpracování výše uvedeného
znaleckého posudku a 1.000 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 31.5.2019.
USNESENÍ č. ZM/40/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání směny části pozemku p.p.č. 572/1 v k.ú. Maršov I v souladu se Záměrem města
č. 01/2019 do doby vyřešení společného jmění manželů sousedních pozemků p.p.č. 250/4 a 260/12,
oba v k.ú. Maršov I dle návrhu městského právníka.
USNESENÍ č. ZM/41/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Svoboda nad
Úpou. Jedná se o následující pozemky pod stavbou chodníků v kat. území a obci Svoboda nad Úpou:
1) část z původní poz. parcely 784 o její původní celkové výměře 12 445 m2 (ostatní plocha – silnice),
zapsané na LV 365, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla GP pro změnu hranice
pozemku č. 767-213/2019 ze dne 7.2.2019 (viz příloha originálu zápisu) oddělena část pozemku o
výměře 54 m2 a označena jako díl „a“.
Díl „a“ byl přisloučen do poz. parcely 866/3 o celkové výměře 94 m2 (ostatní plocha – ostatní
komunikace).
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2) část z původní poz. parcely 784 o její původní celkové výměře 12 445 m2 (ostatní plocha – silnice),
zapsané na LV 365, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla GP pro změnu hranice
pozemku č. 768-214/2019 ze dne 11.2.2019 (viz příloha originálu zápisu) oddělena část pozemku o
výměře 1 m2 a označena jako díl „a“.
Díl „a“ byl přisloučen do poz. parcely 881 o celkové výměře 73 m2 (ostatní plocha – jiná plocha).
s tím, že smluvní strany si sjednají bezúplatně k tíži obdarovaného (Město Svoboda nad Úpou) zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v
souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
USNESENÍ č. ZM/42/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pracovního stroje: druh vozidla – smykem řízený čelní nakladač, značka a typ
vozidla: NEUMEIER N 50 společnosti LUTWA s.r.o., IČ 22799648, se sídlem Brodecká
778, 468 22 Železný Brod.
b)
c)
d)

prodej pracovního stroje dle bodu a) tohoto usnesení za nabídnutou cenu ve výši
193.000,-Kč včetně DPH.
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej vozidla dle vzoru v příloze originálu zápisu a
dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 30.4.2019.
pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy se společností LUTWA s.r.o. do 30.4.2019 nebo
k úhradě kupní ceny dle bodu b) tohoto usnesení v souladu s kupní smlouvou (do 1 týdne
ode dne podpisu kupní smlouvy) ze strany společnosti LUTWA s.r.o., tak prodej
pracovního stroje - smykem řízený čelní nakladač NEUMEIER N 50 druhému uchazeči v
pořadí, a to panu Petru Tůmovi, 542 23 Mladé Buky čp. 396 za nabídnutou cenu ve výši
176.900 Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. ZM/43/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 4 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 16.10.2015 s obcemi Mladé Buky, Horní Maršov
a Janské Lázně (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/44/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Smlouvy o upsání akcií mezi Městem Svoboda nad Úpou a společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s., IČ 60108711, se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí,
541 01 Trutnov (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je úpis akcií peněžitým vkladem
Města Svobody nad Úpou ve výši 5.400.000 Kč (slovy: Pět miliónů čtyři statisíc korun českých) a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
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USNESENÍ č. ZM/45/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 27.5.2019.
USNESENÍ č. ZM/46/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o náhradě škody s dodavatelem Regional Development Agency, IČO 70157855, sídlem
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je
náhrada finanční škody ve výši 364.082,24 Kč, která představuje ušlý zisk z nevyplacené dotace na
projekt výstavby hasičské zbrojnice a pověřuje starostu města podpisem této dohody.
USNESENÍ č. ZM/47/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2018 včetně příloh č. 1 a 2 (vše viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/48/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou finální kontrolu plnění rozpočtu k 31.12.2018 provedenou tajemnicí MěÚ
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2018 ze dne
31.1.2019 včetně ročního vyrovnání vůči spořícímu účtu za rok 2018 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.2/2019 činí objem celkových příjmů 10.085.841,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 46.070.841,-Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2019 činí 97.841,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 64.699.841,-Kč) a financování
rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2019 činí mínus 9.988.000,-Kč (celkové
financování rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižuje na 18.629.000,-Kč).
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