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Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 24.6.2019

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
5.6.2019 do 24.6.2019 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva a v červnovém vydání novin Svoboda fórum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 14 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že jeden člen zastupitelstva je
řádně omluven, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ,
Mgr. JAN HAINIŠ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN
JANOUŠ, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA,
Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ

1. Oznámení o rezignaci člena zastupitelstva a složení slibu nového člena zastupitelstva
Starosta informoval zastupitele o tom, že dne 21.5.2019 byla doručena do podatelny MěÚ písemná
rezignace adresovaná starostovi od pana RNDr. Radko Táslera – volební strana č. 6 – SNK ČISTÝ
VZDUCH. Prvním náhradníkem v rámci tohoto volebního sdružení je pan Martin David, kterému
vznikl mandát dnem následujícím, tj. 22.5.2019. Rada města předala panu Davidovi dne 27.5.2019
osvědčení v souladu v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a nový zastupitel musí na tomto zastupitelstvu složit slib, jehož složení je podmínkou pro aktivní
výkon mandátu člena zastupitelstva.
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzval pana Martina
Davida ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha tohoto
zápisu).

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Mgr. Ondřeje
Oravce a pana Mgr. Petra Týfu. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou
pořízením zápisu z tohoto zasedání.
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3. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s programem:
Poř. č.

Název bodu programu

1.

Oznámení o rezignaci člena zastupitelstva a složení slibu nového člena zastupitelstva

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

3.

Schválení programu jednání

4.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

5.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva

6.

Žádost části obyvatel o okamžitý zákaz výroby v noci v závodě KVK Parabit a.s. a žádost o
urychlené odstranění asfaltového zápachu ve Svobodě nad Úpou

7.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov Io výměře 85 m2

8.

Žádost o prodej parcel p.p.č. 101/5 a 101/8, obě v k.ú. Maršov I

9.

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

10.

Závěrečný účet města za rok 2018

11.

Kontrola čerpání rozpočtu roku 2019 a Rozpočtové opatření č. 4/2019

12.

Odměny pro předsedy komisí rady (nečleny zastupitelstva)

13.

Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. SML000581 ze dne 26.10.2018

14.

Zápis č. 1 z jednání kontrolního výboru Města Svobody nad Úpou

15.

Diskuse

Předsedající navrhl v rámci programu doplnit bod 6 o Žádosti o svolání mimořádného jednání
zastupitelstva, dále doplnit bod 15 - Bezúplatný převod parcely p.p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ("ÚZSVM"). Další návrh na změnu či doplnění
nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 24.6.2019, který bude:
a) v bodě 6 rozšířen o Žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva
b) doplněn o bod 15 - Bezúplatný převod parcely p.p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I od ÚZSVM
a původní bod 15 – Diskuse bude přečíslován na bod 16.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/49/5/2019 bylo přijato.
4. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Mgr. Jan Hainiš a pan Mgr. Zdeněk Šafář) z 4. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.4.2019, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Pan Šafář se omluvil z účasti na zasedání z důvodu dovolené, a tak za ověřovatele podal zprávu pan
Hainiš o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 11.4.2019, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
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pak byla zveřejněna v květnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.4.2019 bez námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/50/5/2019 bylo přijato.
5. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 8.4.2019 do 24.6.2019, kdy proběhlo
pět schůzí 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, zejména:
- výstavba sociálních bytů v budově bývalého kina - proces výběru zhotovitele je již dokončen,
zhotovitelem bude svobodská firma 3K stavby s.r.o., zahájení by mělo začít 1.7.2019 a dokončení
celé akce je do 31.8.2020
- rekonstrukce veřejného osvětlení - další 3 etapy (Lázeňská, Horská, Černohorská) - město obdrželo
rozhodnutí o poskytnutí dotace na všechny 3 akce, v současné době probíhá výběrové řízení a ve
středu 26.6. bude otevírání obálek a vyhodnocení nabídek
- rekonstrukce školních dílen a obnova dětského hřiště na stadionu (výstavba workoutového hřiště) ani na jednu z těchto akcí město neobdrželo dotaci
Následně starosta informoval o nesplněných usneseních zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu),
kdy příprava pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Nový Svět byla konzultována se zpracovatelem
nového územního plánu a je dle jejich názoru třeba vyčkat, jak se k dané lokalitě vyjádří v rámci
projednávání nového ÚP dotčené orgány a poté se společnost SURPMO může zabývat studií možné
výstavby rodinných domů v této lokalitě. Ve věci plynovodní přípojky pro novou požární zbrojnici
jsou již připraveny smluvní vztahy na věcná břemena a posléze bude připraven i návrh na odprodej.
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 8.4.2019 do 24.6.2019 a dále zprávu o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/51/5/2019 bylo přijato.
6. Žádost části obyvatel o okamžitý zákaz výroby v noci v závodě KVK Parabit, a.s. a
žádost o urychlené odstranění asfaltového zápachu ve Svobodě nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen v rámci tohoto bodu obsáhlý podkladový materiál, jehož obsahem
bylo:
- Průvodka k tomuto bodu s výtahem ze zápisů ze schůzí rad, v rámci kterých, bylo jednáno o dané
problematice - 8 listů a stran
- Písemná žádost adresovaná zastupitelstvu o okamžitý zákaz výroby v noci a žádost o urychlené
odstranění asfaltového zápachu ve Svobodě nad Úpou, doručená dne 2.4.2019 a evidovaná pod č.j.
SVO/857/2019 – 8 listů a stran
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- Pozvánka adresovaná všem podepsaným ve výše uvedené žádosti - 1 list a strana + 2 přílohy
(pozvánka na jednání zastupitelstva a leták na Den otevřených dveří v provozovně KVK Parabit a.s.
- 2 žádosti o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou (č.j.
SVO/1638/2019 ze dne 13.6.2019 - podepsáno 6 občanů, č.j. SVO/1670/2019 ze dne 17.6.2019 podepsáno 5 občanů + email zastupitelům ze dne 17.6.2019, čas 11:15 o zařazení žádostí k projednání
do bodu 6
V úvodu tohoto jednání starosta představil přítomné hosty, kterými byli paní Michaela Hospodková
a Anna Vogelová z Městského úřadu v Trutnově, odboru územního plánování, dále zástupci
společnosti KVK Parabit, a.s. pan Miroslav Konečný a Jan Adam, projektant pan Eduard Kadlec,
který projektoval stavbu s názvem "přívod vzduchu do haly v areálu fy KVK Parabit, a.s., a dále
právník města pan Mgr. Jakub Huspek.
Starosta přečetl všem přítomným výše uvedenou písemnou žádost adresovanou zastupitelstvu o
okamžitý zákaz výroby v noci a žádost o urychlené odstranění asfaltového zápachu ve Svobodě nad
Úpou, dále okomentoval postup a kroky rady od 11.2.2019 v dané záležitosti a následně předal slovo
zástupcům společnosti KVK Parabit a.s., kteří v rámci prezentace vysvětlili své záměry, pokusili se
vyvrátit některé dle jejich názoru lži a nepravdy a odpovídali na dotazy přítomných.
Vzhledem k časovému rozsahu a množství informací (projednávání bodu 6 trvalo 2 hodiny a 40
minut) je celý zvukový záznam nedílnou součástí zápisu a bude zveřejněn na webu města společně
se zápisem.
V závěru tohoto bodu před podáváním návrhů usnesení předal ještě starosta slovo právníkovi města,
který více než dvouhodinovou debatu poslouchal a požádal jej o závěrečný komentář a návrh, co by
v dané věci mohlo město ještě udělat.
Mgr. Huspek konstatoval, že v podstatě lze souhlasit s tím, že zákonné možnosti města v této věci
moc velké nejsou. Město není orgán, který by mohl zakázat výrobu či ji jinak omezovat, může ale
podávat podněty příslušným kontrolním orgánům, jako je Česká inspekce životního prostředí,
orgánům krajské hygieny, což se všechno stalo. V rámci debaty padly dva návrhy, kterými by se
město mohlo zabývat, a to ve věci stanovení specifických emisních limitů, ale o tom rozhoduje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále jen „KÚ“) v rámci povolení k provozu. Jemu už dala
podnět Česká inspekce životního prostředí a KÚ vyhodnotil tento návrh jako neopodstatněný s tím,
že pro stanovení těchto limitů není důvod. Je tedy otázkou na město či obyvatele, zda by znovu
nenavrhlo KÚ, aby se danou záležitostí znovu nezabývalo a požádat o stanovení těchto limitů formou
nového podnětu, specifikovat, proč by tyto specifické emisní limity měly být stanoveny a řádně svůj
podnět odůvodnit.
Co se týká hluku, tak je to otázka postupování ze strany Krajské hygienické stanice (dále jen "KHS"),
která se k tomu postavila tak, že šetření byla učiněná v minulém roce a nevidí důvod v nich
momentálně pokračovat. Ano je tu možnost, že měřit hluk nemusí KHK ale i jiná autorizovaná firma,
která však bude postupovat podle stejných postupů a je povinna postupovat podle stejných postupů a
procesů jako KHS, takže lze očekávat, že výsledek měření bude v podstatě stejný. Pokud tedy chce
město či obyvatelé řešit měření hluku touto cestou, mimo KHS, která sama řekla, že nemá prostředky,
resp. má, ale chce je vynakládat na něco důvodného a účelného, a ne na něco, co již minulý rok
prováděla, lze svěřit měření hluku autorizované firmě. Je ale třeba zvážit výši nákladů s tím
spojených, to znamená, že je třeba nejprve znát onu výši nákladů a zvážit, zda takové měření má cenu
či nikoliv. Je tedy důležité znát předem rozsah a cenu měření a vše znovu zvážit.
Dále Mgr. Huspek reagoval na opakovaný požadavek obyvatel, aby výroba byla zakázána, omezena,
utlumena a nakonec třeba zrušena. Město takovou žádnou pravomoc v tomto směru, aby takto
postupovalo nemá, tzn. bylo by to jen za součinnosti orgánů státní správy, resp. z jejich zvůle a z
důvodu překračování nějakých povolení, což se nyní neděje podle dosavadních zjištění. A
samozřejmě je možné se bavit s provozovatelem, zda by nechtěl svou činnost omezit či zrušit, Mgr.
Huspek však konstatoval, že tu dnes neexistuje státně řízené hospodářství, kdy bychom mohli nařídit
provozovateli, že musí výrobu skončit. To se může stát třeba někdy v budoucnu, pokud dojde ke
změně legislativy a dojde ke změnám např. ekologických limitů, které nebude provozovatel již
schopen splňovat, což je otázka budoucího vývoje. Dále je třeba si uvědomit, že pokud by došlo ke
shodě s provozovatelem o omezení či zrušení provozu, tak se dá přepokládat, že za takový krok bude
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soukromý vlastník něco požadovat, nějakou finanční kompenzaci za újmu a v případě této firmy jako
je KVK Parabit, a.s. se jedná a majetek v hodnotě několika stamilionů případně miliard a město by
muselo vysvětlovat i svým ostatním občanům, proč se do takového riskantního podniku pouštělo,
nehledě na to, že na takovou finanční kompenzaci město nemá dostatek finančních prostředků. Tuto
cestu tedy považuje za naprosto imaginární, a proto doporučil držet se při zemi a snažit se o to, aby
byly dodržovány limity, co se týká zápachu i hluku, čehož lze docílit tím, že bude znovu apelováno
na KÚ ve věci stanovení specifických emisních limitů, v otázce hluku, pokud nechce měření činit
KHS, pokusit se o nějaké organizované měření ale s vědomím toho, že to bude něco stát.
Dále se Mgr. Huspek dotkl stavebního řízení, kdy konstatoval, že stavební řízení se v současné době
vede ze strany stavebního úřadu. Občané, kteří se cítí dotčeni stavbou, byli přizváni jako účastníci
řízení, mají možnost se vyjádřit a stavební úřad se bude muset s jejich námitkami vypořádat, což
povede k tomu, že stavební řízení bude trvat déle, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o jejich ochranu
zájmů a město je pouze jeden z účastníků stavebního řízení, které se také vyjádřilo a nevidí na postupu
města nic závadného, protože jedním ze stanovisek je stanovisko KHS která jasně řekla, že stavbu
nelze povolit, pokud nebude prováděn zkušební provoz a nebudou prováděny příslušné zkoušky a
měření a podle výsledku pak stavba po uplynutí zkušebního provozu získá konečné rozhodnutí či
nikoliv.
N závěr tohoto bodu byla společně s Mgr. Huspekem formulována usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
Radu města, aby podala podnět Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k případné změně
povolení provozu společnosti KVK Parabit, a.s., spočívající ve stanovení specifických
emisních limitů ve vztahu k zápachu.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 1
Mgr. Týfa

USNESENÍ č. ZM/52/5/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
b)
Radu města, aby prověřila možnosti a cenovou dostupnost provádění měření hluku
prostřednictvím autorizované firmy.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/52/5/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
c)
o tom, že se k problematice zápachu a hluku vycházejících z provozu firmy KVK Parabit,
a.s. opět vrátí v jarních měsících roku 2020.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/52/5/2019 písm. c) bylo přijato.
7. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov Io výměře 85 m2
Zastupitelstvu města byla předložena žádost vlastníka sousedního pozemku o prodej části parcely
p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I o výměře 85 m2 dle zákresu v žádosti za účelem chovu ovcí (viz příloha
originálu zápisu). Společně se žádostí byla zastupitelstvu předložena evidenční karta pozemku,
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protože o danou část parcely žadatel již v loňském roce žádal a zastupitelstvo prodej neodsouhlasilo
(viz usnesení č. ZM/243/18/2018 ze dne 20.6.2018).
Starosta vysvětlil vše v rámci dataprojekce na pozemkovém snímku, zejména vazbu na spojovací
chodníček za bývalou družinou v Černohorské ulici a dal pstor přítomným, aby se vyjádřili. Nikdo z
přítomných nepodal dotaz či připomínku, a proto předsedající navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej část parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 85 m2 dle zákresu v příloze žádosti za
účelem chovu ovcí s odůvodněním, které je totožné s již přijatým usnesením zastupitelstva č.
ZM/243/18/2018 ze dne 20.6.2018, tj. protože část parcely má přímou vazbu na nově vybudovaný
chodník za bývalou družinou směrem do Černohorské ulice a vzhledem k tomu, že spojovací
chodníček je nově vybudován a není zatím jasné, jak bude fungovat, jak bude využíván, rada navrhuje
prozatím tuto část parcely neprodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku i s vazbou na
jeho nejbližší okolí.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 3
Mgr. Hainiš
Mgr. Oravec
Bc. Vlášek
USNESENÍ č. ZM/53/5/2019 bylo přijato.

8. Žádost o prodej parcel p.p.č. 101/5 a 101/8, obě v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o koupi pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov
I dle Záměru města č. 13/2016 (viz příloha originálu zápisu). Tento záměr města je zveřejněn
nepřetržitě na úřední desce MěÚ včetně elektronické od 20.5.2016. Rada doporučila prodat oba
pozemky v souladu s Pravidly pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu
rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014. Záloha byla žadatelem uhrazena dne
24.4.2019. Na základě toho byl objednán znalecký posudek na ocenění obou parcel cenou v místě a
čase obvyklou. Znalecký posudek ocenil obě parcely cenou ve výši 320,-Kč za 1 m2, tj. celkem po
zaokrouhlení na 630.000 Kč. Zároveň byla požádána o stanovisko ohledně DPH daňová poradkyně
Ing. Blanka Drobná, která konstatovala, že dle jejího názoru se na tento prodej vztahuje § 56 odst. 2
zákona o DPH, tedy prodávané pozemky jsou stavebními pozemky a prodej bude podléhat DPH.
Podkladem pro toto rozhodnutí je záměr města, že pozemek se prodává výlučně za účelem výstavby
RD, je územním plánem Města Svoboda nad Úpou určen k výstavbě RD a dále znalecký posudek,
kde je popsáno, že se jedná o oblast zastavěnou RD se sítěmi na hranici pozemku. Dále byla
zastupitelstvu sdělena informace, že část parcely p.p.č. 101/8 je v současnosti pronajata, ale smlouvu
lze vypovědět s 3M výpovědní lhůtou nebo i dohodou dříve. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba
v případě schválení prodeje počítat s dostatečnou lhůtou pro uzavření kupní smlouvy.
Starosta opět v rámci dataprojekce představil oba pozemky a přístup k nim. Dále informoval
zastupitele, že v podkladovém materiálu mají na straně 3 příklady výpočtů ve vztahu k DPH, kdy je
nutno postupovat podle těchto vzorových příkladů, protože prodej bude podléhat DPH a je nutné tedy
zvážit čistý výnos pro město ve vazbě na znalecký posudek, protože DPH město odvede státu. Vyzval
přítomné k diskusi nad určením prodejní ceny, ze které vyplynul jednoznačný názor, že město prodá
obě parcely za cenu ve výši 400 Kč / 1 m2 + 21% DPH. Další připomínky či návrhy do diskuse nebyly
podány, a proto předsedající postupně navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:

6

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcel p.p.č. 101/5 o výměře 1291 m2 a p.p.č. 101/8 o výměře 687 m2, obě
druh pozemku zahrada, obě v k.ú. Maršov I, které byly Záměrem č. 13/2016 ze dne
20.5.2016 určeny pro výstavbu rodinného domu, manželům
a
, trvale bytem
, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15 za účelem
výstavby rodinného domu.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/54/5/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej obou parcel dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 791.200,- Kč bez DPH
+ 21% DPH, tj. celkem za 957.352,- Kč včetně DPH + náklady za zpracování
znaleckého posudku ve výši 4.500 Kč + správní poplatek za vklad do KN ve výši
1.000 Kč s tím, že prodej se bude řídit dokumentem s názvem Pravidla pro prodej
pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j.
SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014, resp. prostřednictvím vzorové Kupní smlouvy,
která je součástí výše uvedených Pravidel.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/54/5/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
prodej obou parcel dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
ve lhůtě nejpozději do 30.11.2019.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/54/5/2019 písm. c) bylo přijato.

9. 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 dle Záměru města č. 01/2019. 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 manželé
provedli vypořádání společného vlastnictví manželů dle
návrhu Mgr. Huspeka a podrobný materiál byl zastupitelstvu už předložen na minulém jednání
zastupitelstva. Na základě provedeného vypořádání SJM Mgr. Huspek připravil návrh darovací
smlouvy, prostřednictvím které bude směna pozemků provedena (viz příloha originálu zápisu).
Předsedající ještě vše prezentoval v rámci dataprojekce na pozemkových snímcích z dané lokality a
poté vyzval přítomné, aby se vyjádřili. Nikdo z přítomných nepodal námitku, připomínku či dotaz, a
proto předsedající navrhl postupně usnesení, o kterých bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
směnu, resp. darování části parcely v majetku města p.p.č. 572/1 o výměře 99 m2 v
k.ú. Maršov I, v obci Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem
využití ostatní komunikace (dle GP č. 380-218/2017 ze dne 25.2.2019 se jedná o část
„e“) za část parcely p.p.č. 260/12 o výměře 98 m2 v k.ú. Maršov I, v obci Svoboda
nad Úpou, druh pozemku zahrada, se způsobem využití ostatní komunikace (dle GP
č. 380-218/2017 ze dne 25.2.2019 se jedná o část „b“), kdy u této části parcely p.p.č.
260/12 na základě územního rozhodnutí č.j. SVO/2767/2018 ze dne 15.10.2018
(vydal Městský úřad ve Svobodě nad Úpou, hospodářsko-správní odbor) dojde ke
změně využití území na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace. Tato směna, resp. vzájemné darování bude provedeno prostřednictvím
uzavření darovací smlouvy, kterou Město Svoboda nad Úpou daruje panu
.
.
, 263 01 Dobříš, výše popsaný díl „e“
, trvale bytem
z parcely p.p.č. 572/1 v k.ú. Maršov I, paní
, trvale bytem
, 263 01 Dobříš daruje Městu Svoboda nad Úpou výše popsaný díl „b“ z parcely
p.p.č. 260/12 v k.ú. Maršov I a dále paní
daruje panu
.
, bytem
, 263 01 Dobříš díl „d“ z parcely p.p.č. 260/12 v k.ú.
Maršov I dle GP č. 380-218/2017 ze dne 25.2.2019 (znění darovací smlouvy - viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/55/5/2019 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
že v rámci uzavření darovací smlouvy tak, jak je popsáno v bodě a) tohoto usnesení,
nebude uplatněna finanční kompenzace s ohledem na stejnou výměru vzájemně
darovaných m2. Náklady za zpracování znaleckého posudku uhradili manželé
. Náklady za podání návrhu na vklad darovací smlouvy do Katastru
nemovitostí budou hradit manželé
. Náklady na vypracování darovací
smlouvy městským právníkem Mgr. Huspekem hradí Město Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/55/5/2019 písm. b) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření darovací smlouvy dle bodu a) za finančních podmínek dle bodu
b) tohoto usnesení do 30.9.2019.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/55/5/2019 písm. c) bylo přijato.

10. Závěrečný účet města za rok 2018
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál s návrhem Závěrečného účtu města Svobody
nad Úpou za rok 2018 včetně zprávy včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2018 a
dalších příloh č. 2 - 6 (viz přílohy originálu zápisu). Tajemnice MěÚ informovala zastupitele, že v
8

době zveřejnění a ve stanovené lhůtě nebyly podány písemné připomínky k návrhu závěrečného účtu.
Kromě samotného závěrečného účtu byl radě předložen dokument s přijatým opatřením potřebným
k nápravě zjištěných chyb (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice dále sdělila přítomným, že tento
dokument navazuje na kontrolu plnění rozpočtu za celý rok 2018 včetně výsledku hospodaření, která
byla předložena zastupitelstvu na posledním dubnovém jednání. Tajemnice odpověděla na dotaz pana
Ruseho ohledně zjištěných méně závažných chyb a nedostatků, zejména o účtování opravných
položek a jejich vazbě na výsledek hospodaření.
Starosta vyzval přítomné k dalšímu podávání připomínek či dotazů. Nikdo z přítomných nepodal již
další připomínku ani dotaz, a proto starosta přistoupil k formulaci návrhů usnesení, o kterých bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2018 a dalších příloh (viz přílohy originálu zápisu)
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým bylo přijato
opatření (viz příloha originálu zápisu) potřebné k nápravě zjištěných chyb dle § 17
odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění,
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/56/5/2019 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2018 sestavenou ke dni
31. 12. 2018 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2018.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/56/5/2019 písm. b) bylo přijato.

11. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2019 a Rozpočtové opatření č. 4/2019
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2019 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu) a dále kontrola čerpání rozpočtu k datu
12.6.2019, kterou provedla tajemnice MěÚ (viz přílohy originálu zápisu). Tajemnice MěÚ nejprve
okomentovala provedenou kontrolu plnění rozpočtu ke dni 12.6.2019 a vyzvala přítomné k dotazům.
Nikdo z přítomných nepodal dotaz či připomínku. Dále tajemnice představila rozpočtové opatření č.
4/2019, přičemž rozpočtové změny jsou popsány podrobně v rozpisu rozpočtového opatření:
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Rozp. skladba
ODPA
POL

P ŘÍJ MY
č.

3316

2111

1

3631

2111

2

3725

2324

3

6310

2141

4

Text

Částka

Vydavatelská činnost - prodej knih o historii Svobody, navýšení
odhadu (stávající byl již převýšen)
Veřejné osvětlení - příjmy z reklam na sloupech VO (ponížení s
ohledem na regulaci a zpřísnění podmínek)
Komunální odpady - navýšení náhrad přijatých od společnosti
EKOKOM za tříděný odpad
Příjmy z finančních operací - přijaté úroky, navýšení dle odhadu
vývoje, stávající plán již naplněn

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
4116

5

10 000
9 000
150 000
150 000
301 000

Kompenzace ztrát obcí na území národního parku - vazba na výdej

22 515

Neinvestiční dotace na projekt Východní Krkonoše a Lubawská brána
4116

6

žijí kulturou a sportem - oprava, v RO č. 3/2019 byla omylem uvedena -

30 640

na této položce částka 49.005 Kč, správně má být 18.365 Kč
4121

7

Dotace z obce Malá Úpa na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

151 200

Celkem třída 4 : Dotace

143 075

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 4/2019

444 075

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
5171
3419
6121

č.

3631

6121

8

3745

5169

9

6119

10

Text

Částka

Oplocení fotbalového hřiště na městském stadionu - přesun do
investičních výdajů města dle skutečně vysoutěžené ceny
Veřejné osvětlení - oprava VO ve 3 lokalitách, předpokládaná hodnota
6.785.000 Kč včetně DPH + energetické posudky 60.000 + dotační
management dosud 35.000 za podání žádostí + projekční práce
48.500, v rozpočtu pouze 6 mil. Kč
Veřejná zeleň posílení položky - vazba na příjem dotace

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo

265 000
265 000
930 000
22 515
952 515

Ostatní nákupy DDNM - rezerva na projekční práce, v rozpočtu na rok

6171

2019 plánováno 1 mil. Kč, dosud nečerpáno a ani není v plánu nějaké -

508 440

čerpání, nicméně bude ponecháno cca 500 tis. Kč

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 4/2019

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 4/2019
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 4/2019
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 4/2019

-

508 440

444 075

444 075
444 075
-

Dála starosta informoval zastupitele, že město nebylo úspěšné v rámci dotačního řízení na
rekonstrukci školních dílen ani na výstavbu workoutového hřiště na městském stadionu, a proto
navrhl zastupitelstvu, aby z částky 600.000 Kč, které je v rozpočtu na výstavbu workoutového hřiště
byla vzata částka 300.000 Kč na obnovu hracích prvků na dětských hřištích na Rýchorském sídlišti a
na dětském hřišti na městském stadionu, protože současný technický stav těchto herních konstrukcí
již je na hranici životnosti a již neprojdou revizí. K tomuto návrhu neměl nikdo připomínky, a proto
bylo postupně hlasováno o návrzích usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 12.6.2019 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 6/2019 ze dne
12.6.2019 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/57/5/2019 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 4/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.4/2019 činí objem celkových příjmů 444.075,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 47.626.361 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 4/2019 činí 444.075,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 65.531.471 Kč), přičemž
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 4/2019 je nulové (celkové
financování rozpočtu na rok 2019 zůstává v nezměněné výši 17.905.110 Kč).
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/57/5/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
použití částky 300.000 Kč ze stávajícího rozpočtu na položce 3421/6XXX na
financování výměny a nákupu prvků na dětských hřištích na Rýchorském sídlišti a
na dětském hřišti na městském stadionu.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/57/5/2019 písm. c) bylo přijato.
12. Odměny pro předsedy komisí rady (nečleny zastupitelstva)
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na doplnění usnesení ohledně odměn za výkon funkcí v
orgánech města, kdy na prosincovém jednání zastupitelstva byly stanoveny měsíční odměny pro
předsedy komisí rady v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
kdy se jedná o odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva (viz usnesení zastupitelstva č.
ZM/15/2/2018 písm. b) ze dne 12.12.2018). Město však jmenovalo 2 předsedy komisí rady, kteří
nejsou neuvolněnými členy zastupitelstva, a proto jim musí zastupitelstvo stanovit odměny podle §
84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
u fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva obce. Tajemnice vysvětlila, že toto pochybení
vyplynulo z přezkumu hospodaření a bylo ústně doporučeno napravit tuto drobnou chybu. Starosta
vyzval přítomné k dotazům, nikdo z přítomných nevznesl připomínku či dotaz, a proto navrhl
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, měsíční odměny za výkon
jednotlivých funkcí u fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva obce takto:
- předseda komise 500 Kč, a to s účinností od 1.7.2019.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/58/5/2019 bylo přijato.
13. Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. SML000581 ze dne 26.10.2018
Starosta informoval zastupitelstvo, že dne 17.5.2019 chtěla firma AGROTIP – Široký s.r.o. předat
městu sněhovou frézu ke stroji Weidemann dle výše uvedené kupní smlouvy, ve které se prodávající
zavázal odevzdat dle čl. IV kupujícímu Předmět koupě nejdéle do 31. března 2019. Dále bylo
sjednáno, že v případě, že prodávající nesplní svůj závazek v podobě předání Předmětu koupě
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nejpozději do 30.4.2019 je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. V čl. VI je dále ujednáno,
že při nedodržení termínu plnění podle článku IV. je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. V čl. V. je ujednáno, že prodávající poskytne
kupujícímu na Předmět koupě záruku v délce 12 měsíců, přičemž tato záruční doba běží ode dne
převzetí Předmětu koupě kupujícím.
Na základě výše uvedeného starosta nepřevzal sněhovou frézu a celou záležitost konzultoval s
městským právníkem Mgr. Huspekem, který navrhl následující postup s cílem sněhovou frézu koupit
bez nutnosti opakování poptávkového řízení, ale zároveň neuplatnit smluvní pokutu, protože ta by
byla v plné výši (92.000 Kč) s porovnáním ceny za frézu 184.500 Kč bez DPH velmi tvrdá, ale jako
kompenzaci navrhuje požadovat delší záruční lhůtu - 36 měsíců namísto 12 a její počátek odložit až
na 1.12.2019 (začátek zimní sezóny). V tomto smyslu Mgr. Huspek zpracoval návrh dodatku ke kupní
smlouvě, který však doporučil projednat v zastupitelstvu. Návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č.
SML000581 ze dne 26.10.2018 (viz příloha originálu zápisu) byl předložen k projednání Radě města
dne 27.5.2019, která doporučila zastupitelstvu jej schválit.
Předsedající vyzval přítomné k diskusi, ze které vyplynul souhlas s vyjednanými podmínkami, a proto
navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě čj. SVO/2931/2018, č. SML000581 ze dne 26.10.2018 (viz
příloha originálu zápisu) na nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann a pověřuje starostu podpisem
tohoto Dodatku č.1.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/59/5/2019 bylo přijato.
14. Zápis č. 1 z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvu města byl předložen zápis č. 1 z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 29.5.2019 (viz
příloha originálu zápisu). V rámci tohoto bodu předal starosta slovo předsedovi kontrolního výboru
panu Vláškovi, Pan Vlášek zápis krátce okomentoval, konstatoval a konstatoval, že kontrolní výbor
neshledal žádné závady v kontrolovaných záležitostech.
Poté tedy předsedající navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání kontrolního výboru ze dne 29.5.2019.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/60/5/2019 bylo přijato.
15. Bezúplatný převod parcely p.p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál v rámci tohoto bodu a starosta v rámci
dataprojekce prezentoval lokalitu Nový svět, kde se nachází malá parcela o výměře 22 m2 nad domem
čp. 347, kdy je na této parcele komunikace města a v minulosti zde směnou pozemků s manželi
Ritterovými bylo docíleno toho, že byl zajištěn přístup k parcelám 236/10 a dalším, které jsou určeny
územním plánem pro výstavbu RD. Jedná se o bezúplatný převod, takže město nebude převod nic
stát. Starosta dal prostor přítomným k diskusi, žádný podnět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o
kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod parcely p.p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I, obci Svoboda nad Úpou o výměře 22 m2 ,
druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha od České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, protože pozemek je zastavěn místní komunikací, jejíž
těleso je ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou a údržbu na ní provádí Město Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/61/5/2019 bylo přijato.

16. Diskuse
Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva starosta vyzval všechny přítomné k diskusi.
 pan Vlášek požádal, aby se na svobodském hřbitově instalovala vrátka v hřbitovní zdi ve
spodní části. Starosta odpověděl, že zajistí u stavebního technika, aby zajistil.
 Pan Hedvičák se podivoval nad tím, že rada doposud neprovedla vyhodnocení zimní údržby,
která dle jeho názoru nebyla prováděna dobře. Starosta reagoval, že takové vyhodnocení rada
nikdy nedělala a dotázal se v čem konkrétně spočívá kritika. Pan Hedvičák odpověděl, že
ulice 5. května nebyla udržována dobře, zejména malé frézy na chodníky nebyly využívány.
Na to reagovala tajemnice, že se musí pracovníků technické čety zastat, protože pouze ve
čtyřech lidech zvládnout celé město není jednoduché. V rámci veřejně prospěšných prací
mělo město v minulosti 4 – 6 lidí, letos pouze dva, z toho 1 má zdravotní pohybové omezení.
Téměř na začátku letošní zimní sezony musela technická četa zvládnout i údržbu Maršova II,
protože najatá firma (p. Hassmann) údržbu neprováděla v požadované kvalitě a smlouva s ním
byla zrušena pro porušení podmínek. Jinou dodavatelskou firmu se nepodařilo zajistit a více
pracovníků v rámci VPP v současné době, kdy je míra nezaměstnanosti takto nízká, nelze
sehnat. Na to ještě reagoval pan Seman, který konstatoval, že chodníky opravdu nebyly v ulici
5. května čištěny úplně optimálně, ale on osobně si třeba čistil chodník před svým objektem
sám a snažil se pomoci. Paní Barancová reagovala, že i kolem DPS, pošty a zejména mostek
u Bajburinových často nebyl posypán a byla tam ledovka. Vedení města vzalo kritické
připomínky na vědomí.
 Paní Barancová ještě připomněla, že se zapomíná na budovu DPS – bylo by potřeby vyměnit
koberce ve společenských místnostech po několika haváriích vody vypadají příšerně, chybí
lavičky v okolí, altán vedle budovy se rozpadá a zcela chybí kulturní život v DPS. Na tuto
kritiku reagoval starosta, že si sjedná schůzku s ředitelkou DPS.
Žádný další námět nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a jednání zastupitelstva
ukončil v 22:00 hodin.
Zápis byl dokončen dne 26.6.2019.
Ing. Jiří Špetla, v.r. dne 1.7.2019
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Ondřej Oravec, v.r. dne 1.7.2019
Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 1.7.2019
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Výpis usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 24.06.2019
USNESENÍ č. ZM/49/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 24.6.2019, který bude:
a) v bodě 6 rozšířen o Žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva
b) doplněn o bod 15 - Bezúplatný převod parcely p.p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I od ÚZSVM
a původní bod 15 – Diskuse bude přečíslován na bod 16.
USNESENÍ č. ZM/50/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.4.2019 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/51/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 8.4.2019 do 24.6.2019 a dále zprávu o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/52/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
a)
Radu města, aby podala podnět Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k případné
změně povolení provozu společnosti KVK Parabit, a.s., spočívající ve stanovení
specifických emisních limitů ve vztahu k zápachu.
b)
Radu města, aby prověřila možnosti a cenovou dostupnost provádění měření hluku
prostřednictvím autorizované firmy.
rozhodlo
c)
o tom, že se k problematice zápachu a hluku vycházejících z provozu firmy KVK Parabit,
a.s. opět vrátí v jarních měsících roku 2020.
USNESENÍ č. ZM/53/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej část parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 85 m2 dle zákresu v příloze žádosti za
účelem chovu ovcí s odůvodněním, které je totožné s již přijatým usnesením zastupitelstva č.
ZM/243/18/2018 ze dne 20.6.2018, tj. protože část parcely má přímou vazbu na nově vybudovaný
chodník za bývalou družinou směrem do Černohorské ulice a vzhledem k tomu, že spojovací
chodníček je nově vybudován a není zatím jasné, jak bude fungovat, jak bude využíván, rada navrhuje
prozatím tuto část parcely neprodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku i s vazbou na
jeho nejbližší okolí.
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USNESENÍ č. ZM/54/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcel p.p.č. 101/5 o výměře 1291 m2 a p.p.č. 101/8 o výměře 687 m2, obě druh
pozemku zahrada, obě v k.ú. Maršov I, které byly Záměrem č. 13/2016 ze dne 20.5.2016
určeny pro výstavbu rodinného domu, manželům
a
, trvale bytem
, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15 za účelem výstavby rodinného domu.
b)

prodej obou parcel dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 791.200,- Kč bez DPH +
21% DPH, tj. celkem za 957.352,- Kč včetně DPH + náklady za zpracování znaleckého
posudku ve výši 4.500 Kč + správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč s tím, že
prodej se bude řídit dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví
města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014, resp.
prostřednictvím vzorové Kupní smlouvy, která je součástí výše uvedených Pravidel.

c)

prodej obou parcel dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení ve
lhůtě nejpozději do 30.11.2019.

USNESENÍ č. ZM/55/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
směnu, resp. darování části parcely v majetku města p.p.č. 572/1 o výměře 99 m2 v k.ú.
Maršov I, v obci Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití
ostatní komunikace (dle GP č. 380-218/2017 ze dne 25.2.2019 se jedná o část „e“) za část
parcely p.p.č. 260/12 o výměře 98 m2 v k.ú. Maršov I, v obci Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada, se způsobem využití ostatní komunikace (dle GP č. 380-218/2017 ze
dne 25.2.2019 se jedná o část „b“), kdy u této části parcely p.p.č. 260/12 na základě
územního rozhodnutí č.j. SVO/2767/2018 ze dne 15.10.2018 (vydal Městský úřad ve
Svobodě nad Úpou, hospodářsko-správní odbor) dojde ke změně využití území na druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Tato směna, resp.
vzájemné darování bude provedeno prostřednictvím uzavření darovací smlouvy, kterou
Město Svoboda nad Úpou daruje panu
.
.
, trvale bytem
, 263 01 Dobříš, výše popsaný díl „e“ z parcely p.p.č. 572/1 v k.ú. Maršov I, paní
, trvale bytem
, 263 01 Dobříš daruje Městu Svoboda nad
Úpou výše popsaný díl „b“ z parcely p.p.č. 260/12 v k.ú. Maršov I a dále paní
daruje panu
.
, bytem
, 263 01 Dobříš díl „d“ z
parcely p.p.č. 260/12 v k.ú. Maršov I dle GP č. 380-218/2017 ze dne 25.2.2019 (znění
darovací smlouvy - viz příloha originálu zápisu).
b)

c)

že v rámci uzavření darovací smlouvy tak, jak je popsáno v bodě a) tohoto usnesení,
nebude uplatněna finanční kompenzace s ohledem na stejnou výměru vzájemně
darovaných m2. Náklady za zpracování znaleckého posudku uhradili manželé
.
Náklady za podání návrhu na vklad darovací smlouvy do Katastru nemovitostí budou
hradit manželé
. Náklady na vypracování darovací smlouvy městským
právníkem Mgr. Huspekem hradí Město Svoboda nad Úpou.
lhůtu pro uzavření darovací smlouvy dle bodu a) za finančních podmínek dle bodu b)
tohoto usnesení do 30.9.2019.
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USNESENÍ č. ZM/56/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2018 a dalších příloh (viz přílohy originálu zápisu) vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým bylo přijato opatření (viz
příloha originálu zápisu) potřebné k nápravě zjištěných chyb dle § 17 odst. 7 písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31.
12. 2018 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2018.
USNESENÍ č. ZM/57/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 12.6.2019 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 6/2019 ze dne 12.6.2019
(viz přílohy originálu zápisu).
b)

c)

návrh rozpočtového opatření č. 4/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.4/2019 činí objem celkových příjmů 444.075,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 47.626.361 Kč), objem celkových výdajů
v rámci rozpočtového opatření č. 4/2019 činí 444.075,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok
2019 po této změně se zvyšují na 65.531.471 Kč), přičemž financování rozdílu v rámci
rozpočtového opatření č. 4/2019 je nulové (celkové financování rozpočtu na rok 2019
zůstává v nezměněné výši 17.905.110 Kč).
použití částky 300.000 Kč ze stávajícího rozpočtu na položce 3421/6XXX na financování
výměny a nákupu prvků na dětských hřištích na Rýchorském sídlišti a na dětském hřišti
na městském stadionu.

USNESENÍ č. ZM/58/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, měsíční odměny za výkon
jednotlivých funkcí u fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva obce takto:
- předseda komise 500 Kč, a to s účinností od 1.7.2019.
USNESENÍ č. ZM/59/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě čj. SVO/2931/2018, č. SML000581 ze dne 26.10.2018 (viz
příloha originálu zápisu) na nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann a pověřuje starostu podpisem
tohoto Dodatku č.1.
USNESENÍ č. ZM/60/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání kontrolního výboru ze dne 29.5.2019.
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USNESENÍ č. ZM/61/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod parcely p.p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I, obci Svoboda nad Úpou o výměře 22 m2 ,
druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha od České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, protože pozemek je zastavěn místní komunikací, jejíž
těleso je ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou a údržbu na ní provádí Město Svoboda nad Úpou.
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