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Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 16.12.2019
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
26.11.2019 do 16.12.2019 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva a informací o konání zastupitelstva v prosincovo-lednovém 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, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN JANOUŠ,
Ing. HELMUT RUSE, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA,
Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: MARTIN DAVID, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Ing. Jaroslava
Chmelaře a pana Milana Zelinského. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou
pořízením zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s programem:
PROGRAM
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, Vyjádření Krajského úřadu k podnětu města
ke změně rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje společnosti KVK PARABIT, a.s.

5.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Svoboda nad Úpou
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6.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

8.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu

9.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10. Směna části parcely p.p.č. 40/6 (ve vlastnictví města) za části parcel p.p.č. 39/1 a 39/4, vše v k.ú.
Maršov II
11. Návrh směnné smlouvy č. SMLJ-22-372/2019 se Správou KRNAP (směna části parcely p.p.č. 583/2
v k.ú. Maršov I (ve vlastnictví města) za parcelu p.p.č. 183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou (ve vlastnictví
Správy KRNAP)
12. Žádost o prodej dvou částí parcely p.p.č. 419 v k.ú. Maršov II
13. Strategický rozvojový dokument
14. Návrh na změnu katastrálních hranic mezi městy Janské Lázně a Svoboda nad Úpou
15. Návrh rozpočtu města na rok 2020
16. Rozpočtové opatření č. 8/2019
17. Diskuse
Starosta vyzval přítomné, zda má někdo návrh na doplnění či změnu. Nikdo z přítomných neměl
žádný návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 16.12.2019.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/89/9/2019 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Tomáš Hovard a pan Bc. Martin Vlášek) z 8. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.10.2019, aby podali zprávu o ověření
zápisu. Oba pánové podali zprávu o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 21.10.2019, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v listopadovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.10.2019 bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/90/9/2019 bylo přijato.
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4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva, Vyjádření Krajského úřadu k
podnětu města ke změně rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje společnosti
KVK PARABIT, a.s.
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 24.9.2019 do 16.12.2019, 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.
Informoval přítomné, že rada projednávala klasické záležitosti v rámci podzimu jako je příprava
rozpočtu na rok 2020, majetkoprávní věci. Dále se rada zabývala zpracováním návrhu strategického
rozvojového dokumentu, který bude předmětem projednávání v rámci tohoto zastupitelstva.
Dále starosta sdělil přítomným aktuální informace o stavu investičních akcí:
- výstavba sociálních bytů - akce probíhá dle harmonogramu, starosta však navrhl, aby se do věžičky
bývalého kina instalovalo původní okno, které bylo ve věži na historických fotografiích. V rámci
dataprojekce byly přítomným prezentovány historické fotografie dokazující, že ve věži okno skutečně
bylo. Nyní je okno zazděné, což dokazuje i současná fotografie z vnitřní strany věže. Náklady na
obnovu tohoto okna jsou předběžně odhadnuty na cca 50 tis. Kč. Starosta vyzval přítomné k diskusi,
a protože se zastupitelé jednomyslně shodli na obnově okna, starosta navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální byty instalaci původního
okna ve věži budovy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/91/9/2019 písm. a) bylo přijato.
- rekonstrukce veřejného osvětlení - starosta informoval, že jsou zpracované PD na další etapy
(Pietteho náměstí, Rýchorské sídliště a Maršovská) a je podána žádost o dotaci na tyto 3 lokality, dále
se plánuje další etapa, a to nejspíše Sluneční stráň
- nový územní plán - město od zpracovatele obdrželo minulý týden zpracovaný návrh ÚP, který půjde
do veřejného projednávání
- kamerový systém po obci - zpracovávají se podklady k žádosti o dotaci
Dále se starosta zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu),
okomentoval jejich aktuální stav. V rámci této kontroly informoval zastupitelstvo o splnění usnesení
zastupitelstva č. ZM/52/5/2019 písm. a) ze dne 24.6.2019, kdy byla rada pověřena podat 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 –
tento podnět byl zaslán dne 23.9.2019 poté, co jej zpracoval městský právník Mgr. Huspek a město
obdrželo dne 21.10.2019 vyjádření Krajského úřadu k podnětu Města Svoboda nad Úpou ke změně
rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje společnosti KVK PARABIT, a.s.
č.j. KUKHK-28670/ZP/2019. Toto vyjádření bylo celé citováno v zápise z 21. schůze Rady města
dne 4.11.2019 viz bod 5, nicméně starosta jej přečetl znovu a bylo rovněž promítnuto v rámci
dataprojekce.
Tímto starosta ukončil zprávu o činnosti rady a zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a vyzval
přítomné, zda má někdo nějaké připomínky či dotaz. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl v
rámci tohoto bodu další usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
b)
zprávu o činnosti Rady města za období od 25.6.2019 do 23.9.2019 a dále zprávu o
plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/91/9/2019 písm. b) bylo přijato.
5. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Starosta
předal slovo Mgr. Schönovi, který krátce vyhlášku okomentoval a představil některé změny. Mgr.
Schön sdělil, že v současnosti je platná systémová vyhláška o odpadovém systému č. 1/2014 (platnost
od 1.1.2015), avšak vzhledem ke změnám legislativy text stávající OZV již nevyhovuje vzorům
vydávaným ministerstvem vnitra a současně je třeba změnit některé parametry jednotlivých svozů
odpadů. Návrh nové vyhlášky vychází ze vzoru doporučeného Ministerstvem vnitra a byl
konzultován s odborem dozoru MV ČR.
Dle aktuálně platné smlouvy se společností Transport Trutnov s.r.o. probíhají svozy jednotlivých
druhů odpadů (mimo komunálního, tříděného a bio) takto:
- objemný komunální odpad - 1x ročně, náklady cca 26 tis. Kč v roce 2019
- nebezpečný odpad - 6x ročně, náklady cca 53 tis. Kč ročně
Z výše uvedeného vyplývá, že snížením počtu svozů nebezpečného odpadu ze šesti na tři svozy
(interval každé 4 měsíce) lze dosáhnout úspory, kterou lze investovat do navýšení počtu svozů
objemného odpadu na dvakrát ročně (jaro a podzim).
Další změnou ve vyhlášce jsou změny v umístění kontejnerů 1100 l na směsný komunální odpad pro
těžko přístupné lokality (zrušení černých kontejnerů na dvou stanovištích Pod Světlou horou v k.ú.
Maršov II, na jednom stanovišti v ulici Maršovská před řadovými garážemi v k.ú. Maršov I a dále na
stanovišti ve Staré aleji a na stanovišti v Tyršově ulici v k.ú. Svoboda nad Úpou). Dále bylo do
vyhlášky zapracováno umístění 3 ks nádob na použité rostlinné oleje (stanoviště u školní jídelny,
Rýchorské sídliště, Maršov II za mostem).
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět ani připomínka nebyly podány, a proto navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/92/9/2019 bylo přijato.
6. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
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odpadů (viz příloha originálu zápisu). Starosta opět předal slovo Mgr. Schönovi, který informoval
přítomné o skutečnosti, že dnem 1. ledna 2020 nabývá účinnosti zákon č. 278/2019 Sb., kterým se
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jímž dochází ke
změnám právní úpravy místních poplatků. Z důvodu přizpůsobení se aktuální právní úpravě je
navrhováno vydání nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se
pouze o změny terminologické (termín osoba hlášená k pobytu je nahrazen termínem osoba
přihlášená v obci). Co se týká stanovení výše poplatku, vzhledem ke skutečnosti, že náklady zůstaly
prakticky stejné jako v minulém období, je navrhováno zachovat stávající výši poplatku 500,-Kč za
osobu ročně, přičemž se vychází z nákladů roku 2018. Dále upozornil na to, že v dalších letech je
nutno se připravit na zvýšení poplatků s ohledem na avizované velké zvýšení cen skládkovného.
Starosta opět vyzval přítomné k diskusi, Nikdo z přítomným nepodal návrh do diskuse, ani návrh na
změnu, opravu apod, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/93/9/2019 bylo přijato.
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze
psů (viz příloha originálu zápisu). Starosta předal slovo Mgr. Schönovi, který opět zopakoval, že
dnem 1. ledna 2020 nabývá účinnosti zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jímž dochází ke změnám právní úpravy místních
poplatků. Z důvodu přizpůsobení se aktuální právní úpravě je navrhováno rovněž vydání nové obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů. Text vyhlášky byl schválen odborem dozoru
Ministerstva vnitra ČR. Jedná se pouze o změny terminologické (termín osoba hlášena k pobytu je
nahrazen termínem osoba přihlášená v obci). Výše poplatků zůstává stejná.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/94/9/2019 bylo přijato.
8. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku z
pobytu (viz příloha originálu zápisu). Starosta předal slovo Mgr. Schönovi, který sdělil, že novelou
zákona o místních poplatcích, která byla citována již ve dvou předchozích bodech, dochází k
podstatným změnám právní úpravy místních poplatků z pobytu. Dochází ke zrušení místního
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poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Tyto místní
poplatky nelze již od roku 2020 nadále vybírat. Oba zmíněné místní poplatky jsou nahrazeny jedním
místním poplatkem z pobytu, který se vztahuje na úplatné pobyty ve městě Svoboda nad Úpou, který
trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Sazba
poplatku je navrhována ve výši 21 Kč pro rok 2020, ale od roku 2021 je možno stanovit tento místní
poplatek až do výše
50 Kč. Významnou změnou je také zrušení osvobození pro osoby nad 70 let,
ti budou od roku 2020 místní poplatek platit. Osvobození od poplatku se vztahuje pouze na děti do
18ti let.
Starosta rovněž vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán ani návrh na změnu či doplnění,
a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/95/9/2019 bylo přijato.
9. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství (viz příloha originálu zápisu). Starosta předal slovo Mgr. Schönovi,
který sdělil znovu, že novelou zákona o místních poplatcích, která byla citována v předchozích
bodech, dochází k podstatným změnám právní úpravy místních poplatků, která se dotýká i tohoto
místního poplatku. Z důvodu přizpůsobení se aktuální právní úpravě je navrhováno vydání nové
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Text vyhlášky byl
schválen odborem dozoru Ministerstva vnitra ČR a jedná se pouze o změny terminologické. Sazby
poplatků zůstávají stejné, pouze došlo k upřesnění pozemků ve vlastnictví města (prodeje a koupě v
minulém období). Dále Mgr. Schön upozornil, že z návrhu vyhlášky bude vypuštěn text v čl. 5 Sazba poplatku, v odst. 1 písm. i) - za vyhrazení trvalého parkovacího místa, protože tuto záležitost
město řeší nájemními smlouvami.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a §
10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha
originálu zápisu, ze které bude vypuštěn text v čl. 5 - Sazba poplatku, v odst. 1, písm. i) - za vyhrazení
trvalého parkovacího místa).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/96/9/2019 bylo přijato.
10. Směna části parcely p.p.č. 40/6 (ve vlastnictví města) za části parcel p.p.č. 39/1 a
39/4, vše v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně směny části parcely p.p.č. 40/6 (ve
vlastnictví města) za části parcel p.p.č. 39/1 a 39/4 (po kterých vede místní komunikace, je zde
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umístěn částečně odvodňovací žlab a jeho vyústění do potoka), vše v k.ú. Maršov II. Starosta celou
záležitost prezentoval v rámci dataprojekce, připomenul, že bylo vše projednáváno na zářijovém
zasedání zastupitelstva, které schválilo záměr směny. Dále starosta konstatoval, že lokalita v rámci
souboru pozemků p.p.č. 40/1, 40/6, 40/2 a 40/4 byla zařazena do změn pro výstavbu RD v rámci
nového územního plánu a zpracovatelem byla daná lokalita již zpracována v rámci návrhu ÚP. Dále
informoval přítomné, že na základě přijaté zálohy od žadatelů bylo zpracováno geodetické zaměření
směny, které bylo odsouhlaseno Radou města, poté byl zveřejněn záměr směny č. 19/2019, byly
zpracovány znalecké posudky a Mgr. Huspek vypracoval návrh směnné smlouvy (viz příloha
originálu zápisu).
Finanční rekapitulace směny:
vlastník Město (uhradí Balcarovi) - část p.p.č. 40/6 o výměře 163 m2 dle znaleckého posudku
(163 m2 / 50,-Kč) – Balcarovi uhradí městu
8.150,-Kč
2
vlastník Balcarovi (uhradí město) – část p.p.č. 39/4 o výměře 23 m dle znaleckého posudku
(23 m2 / 200,-Kč)
4.600,-Kč
2
vlastník Balcarovi (uhradí město) – část p.p.č. 39/1 o výměře 75 m
(75 m2 / 50,-Kč)
3.750,-Kč
Celkem město uhradí Balcarovým
8.350,-Kč
Společné náklady směny (hradilo město) – rozdělit ½ na ½:
Za zpracování znaleckého posudku č. 7330/41/2019
Za zpracování znaleckého posudku č. 7345/56/2019-A
Za zpracování geometrického plánu č. 233-396/2019
Za návrh na vklad do KN
CELKEM

3.500,-Kč
2.400,-Kč
10.769,-Kč
1.000,-Kč
17.669,-Kč

½ nákladů činí 8.835,-Kč
Balcarovi:

8.150,-Kč
- 8.350.Kč
8.835,-Kč
8.635,-Kč
- 5.000,-Kč záloha
3.635,-Kč doplatek

město:

8.350,-Kč
- 8.150,-Kč
8.835,-Kč
9.035,-Kč

Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, proto postupně navrhl usnesení, o
kterých bylo hlasováno.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
směnu části p.p.č. 40/6, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná
půda o výměře 163 m2 (ve vlastnictví města - v GP označena jako díl „a“, který bude
včleněn do p.p.č. 39/1) za část p.p.č. 39/4, druh pozemku travní porost o výměře
23 m2 (ve vlastnictví manželů Balcarových - nově vymezena jako p.p.č. 39/5, druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace) a za část
p.p.č. 39/1, druh pozemku travní porost o výměře 75 m2 (ve vlastnictví manželů
Balcarových – v GP označena jako díl „b“, který bude nově včleněn do p.p.č. 40/5,
druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda), vše v k.ú. Maršov
II, obci Svoboda nad Úpou, dle geometrického plánu č. 233-396/2019 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/97/9/2019 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
znění směnné smlouvy na směnu parcel dle písm. a) tohoto usnesení (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/97/9/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření směnné smlouvy na směnu parcel dle bodu a) ve znění dle bodu
b) tohoto usnesení do 31.1.2020.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/97/9/2019 písm. c) bylo přijato.
11. Návrh směnné smlouvy č. SMLJ-22-372/2019 se Správou KRNAP (směna části parcely
p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I (ve vlastnictví města) za parcelu p.p.č. 183/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (ve vlastnictví Správy KRNAP)
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál k návrhu směnné smlouvy
č. SMLJ-22-372/2019 se Správou KRNAP (směna části parcely p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I (ve
vlastnictví města) za parcelu p.p.č. 183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou (ve vlastnictví Správy KRNAP).
Starosta shrnul historii od povodní v roce 2013, kdy na části p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I (lokalita
Nový svět) byla Správou KRNAP vybudována retenční přehrážka a celou tuto akci financovala
Správa KRNAP. V rámci dataprojekce prezentoval, co je předmětem směny a vysvětlil, že na části
p.p.č. 183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou má město umístěno softbalové hřiště v areálu městského
stadionu, a proto město dlouhodobě usilovalo o získání výše uvedeného pozemku na stadionu, aby
mělo město vyřešeny majetkoprávní vztahy. Vzhledem k tomu, že Správa KRNAP své pozemky
neprodává, jediným vhodným řešením byla směna, a proto město navrhlo výše popsanou směnu.
Starosta upozornil na ujednání z návrhu směnné smlouvy č. SMLJ-2-372/2019:
- ocenění části pozemku města p.p.č. 583/2 (nově 583/4) – 1311 m2 40.750,-Kč
- ocenění parcely ve vlastnictví KRNAP p.p.č. 183/5 – 190 m2
7.340,-Kč
V čl. IV odst. třetím, je ujednáno, že pro účely této směnné smlouvy je stanovena cena pro oba
pozemky ve výši 7.340 Kč, pro tuto směnu mají tedy oba pozemky stejnou cenu a vzájemné závazky
obou smluvních stran jsou vyrovnány a nemají vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou nárok na
doplatek ceny směňovaných nemovitostí.
Náklady za zpracování znaleckých posudků (2.402 + 2.390 Kč = 4.792 Kč) hradila Správa KRNAP.
Starosta informoval přítomné, že záležitost konzultoval s Mgr. Huspekem, a to ve věci odůvodnění,
proč není ze strany města požadován doplatek na vyrovnání rozdílu mezi hodnotou směňovaných
pozemků - Město Svoboda nad Úpou neuplatní nárok na doplatek ceny směňovaných pozemků
vzhledem ke skutečnosti, že celý proces samo vyvolalo požadavkem na Správu KRNAP o
vybudování retenční přehrážky na části dotčeného pozemku jako ochrany před povodněmi. Správa
KRNAP stavbu přehrážky následně realizovala a financovala. Souhlasné stanovisko Mgr. Huspeka k
tomuto odůvodnění, zaslané emailem, je přílohou zápisu.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný návrh do diskuse nebyl podán, a proto tedy starosta navrhl
postupně usnesení, o kterých bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
směnu části parcely p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I (ve vlastnictví města) o výměře
1311 m2 (dle GP č. 386-298/2018 ze dne 16.5.2018, vyhotoveného společností
GEONETT Hradec Králové spol. s r.o. se jedná o nově vymezenou parcelu
p.p.č. 583/4) za parcelu p.p.č. 183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 190 m2 (ve
vlastnictví ČR a s příslušností hospodařit Správou KRNAP).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hainiš
USNESENÍ č. ZM/98/9/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
znění směnné smlouvy č. SMLJ-22-372/2019 na směnu parcel dle písm. a) tohoto
usnesení (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním, proč není ze strany města
požadován doplatek na vyrovnání rozdílu mezi hodnotou směňovaných pozemků:
Město Svoboda nad Úpou neuplatní nárok na doplatek ceny směňovaných pozemků
vzhledem ke skutečnosti, že celý proces samo vyvolalo požadavkem na Správu
KRNAP o vybudování retenční přehrážky na části dotčeného pozemku jako ochrany
před povodněmi. Správa KRNAP stavbu přehrážky následně realizovala a
financovala.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hainiš
USNESENÍ č. ZM/98/9/2019 písm. b) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření směnné smlouvy na směnu parcel dle bodu a) ve znění dle bodu
b) tohoto usnesení až do 31.12.2020, a to s ohledem na povinnost předchozího
schválení Ministerstvem životního prostředí ČR.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 1
Mgr. Hainiš

USNESENÍ č. ZM/98/9/2019 písm. c) bylo přijato.

12. Žádost o prodej dvou částí parcely p.p.č. 419 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál k žádosti o prodej dvou částí parcely
p.p.č. 419 v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu). Rada města
schválila zveřejnění záměru prodeje pouze části 2, která navazuje na pozemek žadatelů. Žadatelé byli
požádání o úhradu zálohy ve výši 10.000 Kč, po její úhradě byl objednán geometrický plán a poté
znalecký posudek na ocenění oddělené části. Požadovanou část 1 pozemku p.p.č. 419
v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze žádosti (jedná se o část 1 dle zákresu v příloze naproti přes
přístupovou komunikaci) rada nedoporučila zastupitelstvu prodat, protože je zde částečně přístupová
cesta na louky, prostor pro odkládání sněhu v zimě a otáčení vozidel, případně vhodná manipulační
plocha pro případné budoucí využití. Starosta vše prezentoval v rámci dataprojekce na pozemkovém
snímku a shrnul krátce historii.
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Poté vyzval přítomné k diskusi, Žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl postupně usnesení, o
kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 419 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace o výměře 25 m2 (dle GP č. 234-397/2019 nově vymezen
jako p.p.č. 419/5) manželům
a
, trvale bytem Horská
,
Horní Maršov.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/99/9/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 18.241,-Kč
(případně 19.241,-Kč pokud bude kupní smlouva uzavřena v roce 2020), která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 6.250 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7345/56/2019-B ze dne 10.11.2019 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 11.991,-Kč, případně 12.991,-Kč
(2.400,-Kč za zpracování výše uvedeného znaleckého posudku, 8.591,-Kč za
zpracování GP č. 234-397/2019 a 1.000,-Kč (případně 2.000,-Kč, pokud bude kupní
smlouva uzavřena v roce 2020) za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/99/9/2019 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 29.2.2020.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/99/9/2019 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
d)
prodej části p.p.č. 419 v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze žádosti (jedná se o část
1 dle zákresu v příloze naproti přes přístupovou komunikaci), protože je zde částečně
přístupová cesta na louky, prostor pro odkládání sněhu v zimě a otáčení vozidel,
případně vhodná manipulační plocha pro případné budoucí využití.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/99/9/2019 písm. c) bylo přijato.
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zdržel se – 1
Mgr. Dvořák

13. Strategický rozvojový dokument
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Strategického rozvojového dokumentu na období
2020 - 2024 (viz příloha originálu zápisu). Starosta dokument krátce představil s tím, že navrhl tři
změny:
1) vypustit řádek č. 28 z důvodu duplicity s řádkem č. 7
2) na řádku č. 27 - doplnit do sloupce L text "denní stacionář"
3) řádek č. 13 - doplnit do sloupce B text "rychlostní semafor"
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Mgr. Šafář se dotázal, zda by bylo možné doplnit do dokumentu vybudování cyklostezky, nebo spíše
vybudování trialových stezek pro horská kola. Starosta odpověděl, že určitě ano, že dokument je živý
plán, se kterým se bude postupně pracovat a bude se aktualizovat, ale tento nápad by bylo vhodné
konkretizovat přesněji, a proto vyzval pana Šafáře, aby do příštího jednání zastupitelstva zpracoval
svůj návrh podrobněji. Pan Šafář přislíbil zpracování.
Další návrh do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Strategický rozvojový dokument na období 2020 - 2024 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do něj
budou zapracovány následující tři změny:
1) vypustit řádek č. 28 z důvodu duplicity s řádkem č. 7
2) řádek č. 27 - doplnit do sloupce L text "denní stacionář"
3) řádek č. 13 - doplnit do sloupce B text "rychlostní semafor"
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/100/9/2019 bylo přijato.
14. Návrh na změnu katastrálních hranic mezi městy Janské Lázně a Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně změny katastrálních hranice mezi
městy Janské Lázně a Svoboda nad Úpou. Starosta informoval přítomné, že nejprve Katastrální úřad
navrhl městu změnu katastrálních hranic v lokalitě u lesárny (jedná se o parcely st.p.č. 137 v k.ú.
Janské Lázně a st.p.č. 231 v k.ú. Svoboda nad Úpou). Na základě tohoto prvotního impulzu se sešli
starostové obou obcí a na základě této schůzky starostů měst Janské Lázně a Svoboda nad Úpou byla
zpracována složka, která změnu katastrálních hranic rozšiřuje dle pozemkových snímků a soupisu
parcel v příloze. K této záležitosti byly zastupitelstvu předloženy také informace z metodiky MV ČR
ohledně § 26 zákona o obcích, který se týká změny hranic obcí, přičemž se jedná o takové změny
hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce.
Uskutečňují se na základě dohody zúčastněných obcí po projednání s příslušným katastrálním
úřadem. Uzavření dohody oznámí obec Ministerstvu financí, příslušnému katastrálnímu úřadu a
finančnímu úřadu. Rada tuto záležitost rovněž projednala dne 30.9.2019, změna byla projednána s
vlastníky dotčených nemovitostí. Při projednání s vlastníky dotčených nemovitostí bylo zjištěno, že
parcela p.p.č. 317/12 v k.ú. Maršov I je dotčena změnou územního plánu a měla by zde být v
budoucnu vybudována retenční nádrž pro zasněžování lyžařského areálu Duncan. Vzhledem k tomu,
že město Janské Lázně má ÚP již hotový, starosta navrhl vyjmout tento pozemek ze soupisu a u
parcely p.p.č. 388 provést rozšíření výměry (bylo projednáno se Správou KRNAP a se změnou
souhlasí). Dále starosta v závěru sdělil, že se jedná o předběžné schválení záměru změny katastrálních
hranic, protože pro uzavření konečné Dohody o změně hranic obcí se musí nechat zpracovat
geometrické plány, a to něco stojí (náklady si obě obce rozdělí napůl). V příštím roce se tedy
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zastupitelstvo danou záležitostí bude zabývat znovu, a to už bude schválení konečné společné Dohody
o změně hranic mezi oběma městy.
Starosta vše prezentoval v rámci dataprojekce a poté vyzval přítomné k diskusi. Žádný návrh nebyl
podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, změnu katastrální hranice mezi obcemi
Svoboda nad Úpou a Janské Lázně v k.ú. Svoboda nad Úpou, jejímž předmětem jsou parcely
v k.ú. Janské Lázně a obci Janské Lázně, které budou předmětem budoucí Dohody obcí Janské
Lázně a Svobody nad Úpou o změně hranic a na základě které přejdou do katastrálního území
Svoboda nad Úpou, obce Svoboda nad Úpou:
- st.p.č. 137, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m2, k.ú. Janské Lázně,
obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- st.p.č. 189, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 498 m2, k.ú. Janské
Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- st.p.č. 249, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 130 m2, k.ú. Janské
Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- st.p.č. 330, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, k.ú. Janské Lázně,
obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p.p.č. 127/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, o výměře 10778 m2, k.ú.
Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p.p.č. 218/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře
618 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p.p.č. 318, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 937 m2,
k.ú. Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p.p.č. 123/39, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 43 m2,
k.ú. Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 255 – Lesy ČR)
- p.p.č. 367, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 98 m2, k.ú.
Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 255 – Lesy ČR)
- st.p.č. 329, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 43 m2, k.ú. Janské Lázně,
obec Janské Lázně (LV č. 348 – GasNet, s.r.o.)
- část p.p.č. 214/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace (dle
zákresu v příloze originálu zápisu), o výměře cca 850 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské
Lázně (LV č. 10001 – Město Janské Lázně)
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, změnu katastrální hranice mezi obcemi
Svoboda nad Úpou a Janské Lázně v k.ú. Maršov I, jejímž předmětem jsou parcely v k.ú.
Maršov I a obci Svoboda nad Úpou, které budou předmětem budoucí Dohody obcí Janské
Lázně a Svobody nad Úpou o změně hranic a na základě které přejdou do katastrálního území
Janské Lázně nebo Černá Hora v Krkonoších, obce Janské Lázně:
- p.p.č. 565/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře
55 m2, k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR – Správa KRNAP) –
přejde do k.ú. Janské Lázně
- p.p.č. 565/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 37 m2,
k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR – Správa KRNAP) - přejde do
k.ú. Janské Lázně
- p.p.č. 565/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 7 m2, k.ú.
Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR – Správa KRNAP) - přejde do k.ú.
Janské Lázně
- p.p.č. 565/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 78 m2,
k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do
k.ú. Janské Lázně
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st.p.č. 260, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, k.ú. Maršov I, obec
Svoboda nad Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do k.ú. Janské Lázně
- st.p.č. 261, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, k.ú. Maršov I, obec
Svoboda nad Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do k.ú. Janské Lázně
- p.p.č. 317/10, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1255 m2, k.ú. Maršov I, obec
Svoboda nad Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do k.ú. Janské Lázně
- p.p.č. 300/4, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 55 m2, k.ú. Maršov I, obec
Svoboda nad Úpou (LV č. 10002 – Státní pozemkový úřad) - přejde do k.ú. Janské Lázně
- část p.p.č. 388, druh pozemku lesní pozemek o výměře cca 12041 m2 (dle zákresu v příloze
originálu zápisu), k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR - Správa
KRNAP) - přejde do k.ú. Černá Hora v Krkonoších
- část p.p.č. 601/1 druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku
přirozené nebo upravené (dle zákresu v příloze originálu zápisu), o výměře cca 750 m2,
k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR - Správa KRNAP) - přejde do
k.ú. Černá Hora v Krkonoších
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
-

USNESENÍ č. ZM/101/9/2019 bylo přijato.
15. Návrh rozpočtu města na rok 2020
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, který obsahoval (vše viz přílohy originálu
zápisu):
Průvodku k tomuto bodu s návrhy usnesení a s přílohami:
1) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2020
2) Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2020
3) Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2020
4) Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2020 PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou
5) Příloha č. 4 – Návrh rozpočtu – plán nákladů a výnosů na rok 2020 PO DPS
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Pan Janouš navrhl, aby se zastupitelé ještě jednou zabývali v rámci diskuse plánovaným nákupem
materiálu na výstavbu pergoly před restaurací na městském stadionu ve výši 100 tis. Kč. Mgr. Týfa
reagoval, že dle jeho názoru by bylo nejvhodnější se zabývat celým objektem restaurace a ubytovny
komplexně, ale nyní město upřednostnilo jiné důležitější projekty, a proto není reálné zrekonstruovat
celou budovu. Dodal, že členové fotbalového oddílu si výstavbu pergoly zajistí sami a doporučil tuto
položku v rozpočtu ponechat.
Dále byla vedena společná diskuse nad bezpečností takové výstavby vlastními silami a bylo ze strany
vedení města deklarováno, že nejprve město zajistí projektovou dokumentaci či technickou
dokumentaci včetně statického posouzení záměru, protože pod pergolou budou sedět návštěvníci
areálu a město nemůže riskovat na veřejném prostoru s takovou stavbou bez předem schválených
parametrů. Nehledě na to, že i stavební úřad bude požadovat patřičnou dokumentaci. V závěru diskuse
se zastupitelé převážnou většinou shodli na tom, že položka bude v rozpočtu ponechána, ale bude
zajištěno vše výše popsané.
Starosta dále představil plánované nebo již zahájené investiční akce roku 2020. V rámci této
prezentace také představil zástupce školy - ředitele školy Ing. Krtičku a jeho zástupce Mgr. Švába,
ředitelku DPS Bc. Motejlkovou omluvil, protože má nemocné dítě.
Tajemnice ještě doplnila, že součástí návrhu rozpočtu je i ustanovení o tom, že se mají občané
možnost vyjádřit písemně k návrhu rozpočtu ve lhůtě do 13.12.2019 nebo pak ústně na tomto jednání.
Konstatovala, že Městský úřad neobdržel žádnou připomínku k návrhu rozpočtu a je třeba dát prostor
občanům v rámci jednání zastupitelstva.
Starosta tedy vyzval přítomné, zda tedy mají další návrh do diskuse či dotaz nebo připomínku k
návrhu rozpočtu.
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Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení, o kterých bylo
postupně hlasováno:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rozpočet města pro rok 2020 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
45.297.100 Kč
financování ve výši
11.325.000 Kč
celkové zdroje ve výši
56.622.100 Kč
běžné výdaje ve výši
30.289.100 Kč
kapitálové výdaje ve výši
26.333.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
56.622.100 Kč
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok
2020“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města stanovuje, že ve výdajové
části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány obce) překročen
jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů a souboru
položek schváleného rozpočtu roku 2020 ve výše uvedeném dokumentu. V rámci paragrafů
se změna v jednotlivých položkách (vyjma mzdových položek) a včetně změn mezi
položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu
do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/102/9/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujících případech:
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů pro
zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů s tím, že
pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na akci, která je již zapojena ve
výdajích rozpočtu, tak rada může takto přidělené finanční prostředky zapojit pouze do
financování na položku 8115 (zejména dotace ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních prostředků
z jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě není zapojena ve výdajích
rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do výdajů přes financování na položce 8115,
pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace
ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných stavebních akcí
započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např.
vyúčtování spotřeby energií…)
14

 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování jednotlivých
rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou
zasílána zastupitelům neprodleně emailem.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/102/9/2019 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
si vyhrazuje
c) provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/102/9/2019 písm. c) bylo přijato.
16. Kontrola rozpočtového hospodaření a návrh rozpočtového opatření č. 8/2019
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 8/2019 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu) a dále kontrola čerpání rozpočtu k datu
4.12.2019, kterou provedla tajemnice MěÚ, včetně stručné finanční analýzy hospodaření města k
4.12.2019 (viz přílohy originálu zápisu). Tajemnice MěÚ nejprve okomentovala provedenou kontrolu
plnění rozpočtu ke dni 4.12.2019 včetně analýzy a vyzvala přítomné k dotazům. Nikdo z přítomných
nepodal dotaz či připomínku. Dále tajemnice představila rozpočtové opatření č. 8/2019, přičemž
rozpočtové změny jsou popsány podrobně v rozpisu rozpočtového opatření:

P ŘÍJ MY
Rozp. skladba
ODPA
POL

Text

č.

4116
1
4116
4121

2

4122

3

Částka

Neinvestiční dotace na projekt Východní Krkonoše a Lubawská brána
žijí kulturou a sportem
Dotace z úřadu práce na veř. prospěšné práce dle skutečnosti úprava
Investiční dotace na projekt Východní Krkonoše a Lubawská brána
žijí kulturou a sportem
Neinvestiční přijatý transfer z kraje - odměna za umístění v soutěži

30 191
52 723
511 323
55 000

Čistá obec 2019

Celkem třída 4 : Dotace

543 791

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 8/2019

543 791

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
2212

5171

Text

č.
4

Opravy místních komunikací - úspora na položce

Skupina 2: Průmysl a ostatní odvětví

15

Částka
-

85 000

-

85 000

3349

5169

5

3421

6121

6

3612

6121

7

3613

6119

8

3635
3639

6119
5021
5011
5031
5032
5424

9
10

3745

11

Vydávání obecní novin - navýšení položky
Dětská hřiště - výměna prvků na hřištích (Rýchorské sídliště a
městský stadion) - úspora na položce
Výstavba sociální bytů - neproinvestovaná částka - přesun do roku
2020
Budova bývalého kina severní trakt - projektová dokumentace (přesun
do roku 2020)
Nový územní plán - přesun finančních prostředků do roku 2020
Komunální služby - mzdové náklady pro brigádníky - nevyčerpáno

-

311 000

-

9 000 000

-

1 658 000

Veřejně prospěšné práce - vyrovnání mzdových položek a úspora na
položce ODPA 3745/50XX + 54XX ve výši 154.000 Kč a ohledem na
skutečné čerpání
-

400 000
90 000
124 000
31 000
11 000
12 000
11 593 000

-

850 000

-

850 000
2 340

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351

6351

12

DPS - investiční příspěvek na nákup vozidel - přesun do roku 2020

Skupina 4: Sociální věci a politika
5213

5903

13

5311

5321

14

20 000

Rezerva na krizová opatření (povinná rezerva dle krizového zákona)
Platby za činnost Městské policie Trutnov - navýšení položky s
ohledem na zvýšené požadavky

6 000

Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana
6112

5023
5031
5032

15

Zastupitelstvo města - odměny, vyrovnání mezi položkami a mírné
posílení s ohledem na výpočtovou chybu

8 340
2 000
2 000
8 000

-

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

4 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 8/2019
CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 8/2019
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 8/2019
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 8/2019

-

12 515 660

-

543 791
12 515 660
13 059 451

FINANCOVÁNÍ
8115

16

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 8/2019

-

-

13 059 451

13 059 451

Tajemnice požádala zastupitele o dotazy, připomínky či jiné náměty do diskuse, žádný námět nebyl
podán, a proto přednesla návrhy usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 4.12.2019 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2019 ze dne
4.12.2019 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 4.12.2019
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/103/9/2019 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 8/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.8/2019 činí objem celkových příjmů 543.791,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 50.095.689 Kč), objem
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celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 8/2019 činí mínus
12.515.660,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižují
na 48.499.389 Kč), přičemž financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření
č. 8/2019 činí mínus 13.059.451,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 se
snižuje na mínus 1.596.000 Kč).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/103/9/2019 písm. b) bylo přijato.

17. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k námětům do diskuse.
Žádný další námět nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast, popřál všem klidné vánoční
svátky a jednání zastupitelstva ukončil v 19,40 hodin.
Zápis byl dokončen dne 17.12.2019.
Ing. Jiří Špetla, v.r. dne 17.12.2019
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jaroslav Chmelař , v.r.

dne 18.12.2019

Milan Zelinský, v.r.

dne 18.12.2019
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Výpis usnesení z 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 16.12.2019
USNESENÍ č. ZM/89/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 16.12.2019.
USNESENÍ č. ZM/90/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.10.2019 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/91/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
v rámci rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální byty instalaci původního okna ve
věži budovy.
bere na vědomí
b)
zprávu o činnosti Rady města za období od 25.6.2019 do 23.9.2019 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/92/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/93/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/94/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. ZM/95/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/96/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha
originálu zápisu, ze které bude vypuštěn text v čl. 5 - Sazba poplatku, v odst. 1, písm. i) - za vyhrazení
trvalého parkovacího místa).
USNESENÍ č. ZM/97/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
směnu části p.p.č. 40/6, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda
o výměře 163 m2 (ve vlastnictví města - v GP označena jako díl „a“, který bude včleněn
do p.p.č. 39/1) za část p.p.č. 39/4, druh pozemku travní porost o výměře 23 m2 (ve
vlastnictví manželů Balcarových - nově vymezena jako p.p.č. 39/5, druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití ostatní komunikace) a za část p.p.č. 39/1, druh pozemku travní
porost o výměře 75 m2 (ve vlastnictví manželů Balcarových – v GP označena jako díl „b“,
který bude nově včleněn do p.p.č. 40/5, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití
neplodná půda), vše v k.ú. Maršov II, obci Svoboda nad Úpou, dle geometrického plánu
č. 233-396/2019 (viz příloha originálu zápisu).
b)
c)

znění směnné smlouvy na směnu parcel dle písm. a) tohoto usnesení (viz příloha originálu
zápisu).
lhůtu pro uzavření směnné smlouvy na směnu parcel dle bodu a) ve znění dle bodu b)
tohoto usnesení do 31.1.2020.

USNESENÍ č. ZM/98/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
směnu části parcely p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I (ve vlastnictví města) o výměře 1311 m2
(dle GP č. 386-298/2018 ze dne 16.5.2018, vyhotoveného společností GEONETT Hradec
Králové spol. s r.o. se jedná o nově vymezenou parcelu p.p.č. 583/4) za parcelu p.p.č. 183/5
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 190 m2 (ve vlastnictví ČR a s příslušností hospodařit
Správou KRNAP).
b)

znění směnné smlouvy č. SMLJ-22-372/2019 na směnu parcel dle písm. a) tohoto usnesení
(viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním, proč není ze strany města požadován
doplatek na vyrovnání rozdílu mezi hodnotou směňovaných pozemků: Město Svoboda nad
Úpou neuplatní nárok na doplatek ceny směňovaných pozemků vzhledem ke skutečnosti,
že celý proces samo vyvolalo požadavkem na Správu KRNAP o vybudování retenční
přehrážky na části dotčeného pozemku jako ochrany před povodněmi. Správa KRNAP
stavbu přehrážky následně realizovala a financovala.
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c)

lhůtu pro uzavření směnné smlouvy na směnu parcel dle bodu a) ve znění dle bodu b)
tohoto usnesení až do 31.12.2020, a to s ohledem na povinnost předchozího schválení
Ministerstvem životního prostředí ČR.

USNESENÍ č. ZM/99/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 419 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace o výměře 25 m2 (dle GP č. 234-397/2019 nově vymezen jako
p.p.č. 419/5) manželům
a
, trvale bytem Horská
, Horní
Maršov.
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 18.241,-Kč (případně
19.241,-Kč pokud bude kupní smlouva uzavřena v roce 2020), která se skládá z úhrady za
parcelu ve výši 6.250 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího Danielise
č. 7345/56/2019-B ze dne 10.11.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše uvedené
parcely v celkové výši 11.991,-Kč, případně 12.991,-Kč (2.400,-Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku, 8.591,-Kč za zpracování GP č. 234-397/2019 a
1.000,-Kč (případně 2.000,-Kč, pokud bude kupní smlouva uzavřena v roce 2020) 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 29.2.2020.

neschvaluje
d)
prodej části p.p.č. 419 v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze žádosti (jedná se o část 1 dle
zákresu v příloze naproti přes přístupovou komunikaci), protože je zde částečně přístupová
cesta na louky, prostor pro odkládání sněhu v zimě a otáčení vozidel, případně vhodná
manipulační plocha pro případné budoucí využití.
USNESENÍ č. ZM/100/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Strategický rozvojový dokument na období 2020 - 2024 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do něj
budou zapracovány následující tři změny:
1) vypustit řádek č. 28 z důvodu duplicity s řádkem č. 7
2) řádek č. 27 - doplnit do sloupce L text "denní stacionář"
3) řádek č. 13 - doplnit do sloupce B text "rychlostní semafor"
USNESENÍ č. ZM/101/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, změnu katastrální hranice mezi obcemi
Svoboda nad Úpou a Janské Lázně v k.ú. Svoboda nad Úpou, jejímž předmětem jsou parcely
v k.ú. Janské Lázně a obci Janské Lázně, které budou předmětem budoucí Dohody obcí Janské
Lázně a Svobody nad Úpou o změně hranic a na základě které přejdou do katastrálního území
Svoboda nad Úpou, obce Svoboda nad Úpou:
- st.p.č. 137, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m2, k.ú. Janské Lázně,
obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- st.p.č. 189, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 498 m2, k.ú. Janské
Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
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st.p.č. 249, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 130 m2, k.ú. Janské
Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- st.p.č. 330, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, k.ú. Janské Lázně,
obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p.p.č. 127/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, o výměře 10778 m2, k.ú.
Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p.p.č. 218/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře
618 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p.p.č. 318, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 937 m2,
k.ú. Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p.p.č. 123/39, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 43 m2,
k.ú. Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 255 – Lesy ČR)
- p.p.č. 367, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 98 m2, k.ú.
Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 255 – Lesy ČR)
- st.p.č. 329, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 43 m2, k.ú. Janské Lázně,
obec Janské Lázně (LV č. 348 – GasNet, s.r.o.)
- část p.p.č. 214/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace (dle
zákresu v příloze originálu zápisu), o výměře cca 850 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské
Lázně (LV č. 10001 – Město Janské Lázně).
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, změnu katastrální hranice mezi obcemi
Svoboda nad Úpou a Janské Lázně v k.ú. Maršov I, jejímž předmětem jsou parcely v k.ú.
Maršov I a obci Svoboda nad Úpou, které budou předmětem budoucí Dohody obcí Janské
Lázně a Svobody nad Úpou o změně hranic a na základě které přejdou do katastrálního území
Janské Lázně nebo Černá Hora v Krkonoších, obce Janské Lázně:
- p.p.č. 565/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře
55 m2, k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR – Správa KRNAP) –
přejde do k.ú. Janské Lázně
- p.p.č. 565/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 37 m2,
k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR – Správa KRNAP) - přejde do
k.ú. Janské Lázně
- p.p.č. 565/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 7 m2, k.ú.
Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR – Správa KRNAP) - přejde do k.ú.
Janské Lázně
- p.p.č. 565/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 78 m2,
k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do
k.ú. Janské Lázně
- st.p.č. 260, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, k.ú. Maršov I, obec
Svoboda nad Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do k.ú. Janské Lázně
- st.p.č. 261, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, k.ú. Maršov I, obec
Svoboda nad Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do k.ú. Janské Lázně
- p.p.č. 317/10, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1255 m2, k.ú. Maršov I, obec
Svoboda nad Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do k.ú. Janské Lázně
- p.p.č. 300/4, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 55 m2, k.ú. Maršov I, obec
Svoboda nad Úpou (LV č. 10002 – Státní pozemkový úřad) - přejde do k.ú. Janské Lázně
- část p.p.č. 388, druh pozemku lesní pozemek o výměře cca 12041 m2 (dle zákresu v příloze
originálu zápisu), k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR - Správa
KRNAP) - přejde do k.ú. Černá Hora v Krkonoších
- část p.p.č. 601/1 druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku
přirozené nebo upravené (dle zákresu v příloze originálu zápisu), o výměře cca 750 m2,
k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR - Správa KRNAP) - přejde do
k.ú. Černá Hora v Krkonoších.
-
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USNESENÍ č. ZM/102/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočet města pro rok 2020 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
45.297.100 Kč
financování ve výši
11.325.000 Kč
celkové zdroje ve výši
56.622.100 Kč
běžné výdaje ve výši
30.289.100 Kč
kapitálové výdaje ve výši
26.333.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
56.622.100 Kč
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou
na rok 2020“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města stanovuje, že
ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými
orgány obce) překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle
jednotlivých paragrafů a souboru položek schváleného rozpočtu roku 2020 ve výše
uvedeném dokumentu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách (vyjma
mzdových položek) a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a
naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby
dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
stanovuje
b)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujících případech:
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na
akci, která je již zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada může takto přidělené
finanční prostředky zapojit pouze do financování na položku 8115 (zejména
dotace ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních
prostředků z jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě není
zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do výdajů
přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu
města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace
ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných
stavebních akcí započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních
termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů
nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií…)
 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet.
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Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování
jednotlivých rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření
schválená radou budou zasílána zastupitelům neprodleně emailem.
si vyhrazuje
c)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
USNESENÍ č. ZM/103/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 4.12.2019 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2019 ze dne
4.12.2019 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 4.12.2019 (vše
viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 8/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.8/2019 činí objem celkových příjmů 543.791,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 50.095.689 Kč), objem celkových výdajů
v rámci rozpočtového opatření č. 8/2019 činí mínus 12.515.660,-Kč (celkové výdaje
rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižují na 48.499.389 Kč), přičemž financování
rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 8/2019 činí mínus 13.059.451,-Kč (celkové
financování rozpočtu na rok 2019 se snižuje na mínus 1.596.000 Kč).

23

