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Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 17.2.2020
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 17:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla (dále jen
také „předsedající“).
Přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ,
Mgr. JAN HAINIŠ, PETR HORÁČEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN JANOUŠ, Mgr.
ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR
TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: TOMÁŠ HOVARD
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno bodem číslo 1.
1. od 17, 00 hodin - Prohlídka objektu čp. 473 (bývalého kina) v rámci přestavby na sociální
bydlení (určeno pouze pro zastupitele s ohledem na stavební činnost)
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hodin prohlídkou objektu čp. 473 (bývalého kina) v
rámci přestavby na sociální bydlení za přítomnosti zástupců stavební firmy 3K stavby s.r.o. Tato
prohlídka byla určena pouze pro zastupitele s ohledem na stavební činnost v objektu. Všichni přítomní
si prohlédli celý objekt a současný stav stavebních prací na budově. Zvláštní pozornost pak byla
věnována 3. NP, ve kterém je uvažováno o změně projektu v bytě č. 6, a to v vestavbou půdní
vestavby (mezaninu) stejně jako v bytě č. 5 a dále vybudováním skladu ve 3. NP dle PD - Návrh
půdní vestavby SIAL 02/2020 (viz příloha originálu zápisu). Stavební technik města p. Rajsner všem
přítomným vysvětlil technické záležitosti a starosta doplnil, že vestavbou by se určitě byt č. 6
zhodnotil a získal lepší parametry, než je navrhováno v původním projektu. Všichni zastupitelé se
shodli na tom, že navrhované řešení je určitě dobrou volbou a po cca 30 minutách prohlídky objektu
se zastupitelé přesunuli do zasedací místnosti radnice ve druhém patře k dalšímu jednání.
Starosta pokračoval již v zasedací místnosti v jednání, upozornil všechny přítomné, že ze zasedání se
tentokrát nebude pořizovat zvukový záznam. 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 6.2.2020 do 17.2.2020 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 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.
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Od 17:30 hodin bylo pokračováno v jednání, a to určením ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Starosta určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Mgr. Petra Týfu a
pana Mgr. Jana Hainiše. Dále starosta pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou pořízením zápisu
z tohoto zasedání.

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

od 17, 00 hodin - Prohlídka objektu čp. 473 (bývalého kina) v rámci přestavby na
sociální bydlení (určeno pouze pro zastupitele s ohledem na stavební činnost)

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

3.

Schválení programu jednání

4.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

5.

Návrh na schválení projektové změny – vestavba mezaninu v bytě č. 6 ve 3. NP

6.

Rozpočtové opatření č. 1/2020

7.

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 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 17.2.2020.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/104/10/2020 bylo přijato.

4. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Ing. Jaroslav Chmelař a pan Milan Zelinský) z
9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.12.2019, aby podali zprávu o
ověření zápisu. Pan Chmelař podal zprávu za oba ověřovatele o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 18.12.2019, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v únorovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal námitku,
a proto starosta navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.12.2019 bez námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/105/10/2020 bylo přijato.

5. Návrh na schválení projektové změny – vestavba mezaninu v bytě č. 6 ve 3. NP
Předmětem tohoto bodu jednání bylo projednání návrhu na schválení projektové změny, která byla
zastupitelům prezentována v rámci prohlídky objektu (viz bod 1 tohoto zápisu) - změna projektu v
bytě č. 6, a to v vestavbou půdní vestavby (mezaninu) stejně jako v bytě č. 5 a dále vybudováním
skladu ve 3. NP dle PD - Návrh půdní vestavby SIAL 02/2020 (viz příloha originálu zápisu). Starosta
krátce shrnul historii této navrhované změny v tom smyslu, že se jedná o starý objekt, ke kterému
neexistovala žádná dokumentace a návrh změny přišel až s vývojem stavebních prací. Návrh byl
řádně zkonzultován s projektantem, který zpracoval projektovou změnu dle přílohy. Starosta se
dotázal přítomných, zda mají k návrhu nějaké připomínky či další dotazy. Nikdo z přítomných
nevznesl připomínku ani dotaz, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu projektu v rámci přestavby části objektu čp. 473 na sociální bydlení, a to v bytě č. 6, kde bude
provedena půdní vestavba (mezanin) stejně jako v bytě č. 5 a dále vybudován sklad ve 3. NP dle PD
- Návrh půdní vestavby SIAL 02/2020 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/106/10/2020 bylo přijato.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 včetně rozpisu
rozpočtového opatření (vše viz přílohy originálu zápisu). Tajemnice MěÚ okomentovala rozpočtové
opatření, přičemž jednotlivé rozpočtové změny jsou popsány podrobně v rozpisu rozpočtového
opatření:
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P ŘÍJ MY
Rozp. skladba
ODPA
POL

Text

č.

Částka

2119

Úhrady ze ZŠ dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) - převod na
6171/2119
Úhrady z DPS dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) - převod na
6171/2119
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - smlouva s RDA o úhradě pokuty převod na 6171/2324
Úhrady ze ZŠ a DPS dle příkazníchsmluv (sdílení zaměstnanci)

624 000

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - smlouva s RDA o úhradě pokuty

139 000

3113

2119

4351

2119

4351

2324

6171
6171

1

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
5512

3119

2

Příjem z prodeje plynovodní přípojky na hasičárnu

Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy
6330

4131
4131

3

položka 4131 musí být doplněna ODPA 6330

-

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 1/2020

204 000
420 000
139 000

71 300
71 300
2 000 000
2 000 000
-

71 300

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
2141

5329
4

2141

Text

č.

Částka

DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : členský příspěvek posílení položky z
důvodu, navýšení příspěvku z původních 3,-Kč na 10,-Kč za 1 obyvatele od
roku 2020

15 000

DSO Východní Krkonoše - členský příspěvek posílení položky z důvodu
navýšení příspěvku o 10% - z původních 85.000 Kč na 93.500 Kč

5329

8 500

Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví
3635

6119

5

3612

6121

6

23 500

Územní plán - dokončení v roce 2020 včetně financování, navýšení rozpočtu
dle smluvního vztahu
Výstavba sociálních bytů v čp. 473 - náklady na vestavbu mezaninu v 2.NP,
hooří se o částce cca 200 tis. Kč bez DPH, nicméně pro jistotu počítat s
nějakou rezervou

60 000
300 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo

360 000

Zastupitelstvo města – odchodné v souladu s § 77 odst. 2 zákona o obcích
v průběhu volebního období, jedná se o částku ve výši 3 + 1 stávající
odměny, a to v souladu s § 78 odst. 1 zákona o obcích, + 26.000 navýšení v
rámci všech 3 položek, protože odměna starostům byla navýšena o 10%
oproti původně plánovaným 8% (položka 5031 (sociální pojistné
zaměstnavatele) a 5032 (zdravotní pojistné zaměstnavatele)

6112

5023

6112

5031

6112

5032

6171

5179

8

Euroregion Glacensis - členský příspěvek posílení položky z důvodu,
navýšení příspěvku z původních 4,-Kč na 6,-Kč za 1 obyvatele od roku 2020

6171

6125

9

Výpočetní technika - pořízení nového serveru pro radnici včetně ventilační
jednotky, záložního zdroje, SQL licence, Windows server 2019 licence a
rackové skříně včetně polic, zásuvkových panelů a instalačního materiálu
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251 000
1 000
15 000
3 000

203 000

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

473 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 1/2020
CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 1/2020
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 1/2020
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 1/2020

856 500

-

71 300
856 500
785 200

FINANCOVÁNÍ
8115

10

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - zvýšení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 1/2020

785 200

785 200

Starosta doplnil k rozpočtovému opatření, že je již veřejně známa skutečnost o tom, že chce
rezignovat na funkci starosty, a proto potvrdil toto své rozhodnutí všem přítomným zastupitelům, že
na příštím jednání zastupitelstva dne 16.3.2020 hodlá rezignovat na post starosty k 31.3.2020, avšak
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mandát člena zastupitelstva si ponechá a bude navrhovat na post starosty od 1.4.2020 Mgr. Petra
Týfu. Tajemnice doplnila, že co se týká odchodného, tak se jedná o zákonnou povinnost dle zákona
o obcích vyplatit odchodné, takže je třeba s tím počítat v rozpočtu.
Dále tajemnice krátce nastínila výsledek hospodaření roku 2019, který skončil přebytkem bezmála
ve výši 5 mil. Kč a městu se i nadále daří udržet své finance v dobré kondici. Podrobný výsledek
hospodaření za rok 2019 bude zastupitelům předložen na dalším jednání zastupitelstva dne 16.3.2020.
Tajemnice požádala zastupitele o dotazy, připomínky či jiné náměty do diskuse, žádný námět nebyl
podán, a proto přednesla návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č. 1/2020 činí objem celkových příjmů 71.300,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2020 po této
změně se zvyšují na 45.368.400 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření
č. 1/2020 činí 856.500,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na
57.478.600 Kč), přičemž financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 1/2020 činí
785.200,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2020 se zvyšuje na 12.110.200 Kč).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/107/10/2020 bylo přijato.
7. Diskuse
V rámci diskuse se paní Dvořáková dotázala na chodník v Lázeňské ulici, zda se jedná o oficiální
chodník. Starosta reagoval, že nikoliv, že původně v místě dnešního "chodníku" byl před položením
dešťové kanalizace příkop a Lázeňská ulice byla bez chodníku po obou stranách. Poté co VAK položil
kanalizaci do původního příkopu a zahrnul zeminou, tak městu se naskytla příležitost zde vybudovat
alespoň částečně určitý druh pěšiny nebo chodníku, který však nikdy nebude splňovat parametry
oficiálního chodníku. V loňském roce se zde vybudovalo nové veřejné osvětlení a "chodníček" byl
poničený realizací, což si město uvědomuje a letos bude vše uvedeno do původního stavu.
Dále se paní Dvořáková dotázala, zda tam tedy mohou parkovat auta. Starosta odpověděl, že by tam
parkovat neměla.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a ukončil jednání v
17:50 hodin.

Ing. Jiří Špetla, v.r. dne 18.2.2020
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Jan Hainiš, v.r. dne 19.2.2020
Mgr. Petr Týfa, v.r.

dne 19.2.2020
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Výpis usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 17.02.2020
USNESENÍ č. ZM/104/10/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 17.2.2020.
USNESENÍ č. ZM/105/10/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.12.2019 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/106/10/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu projektu v rámci přestavby části objektu čp. 473 na sociální bydlení, a to v bytě č. 6, kde bude
provedena půdní vestavba (mezanin) stejně jako v bytě č. 5 a dále vybudován sklad ve 3. NP dle PD
- Návrh půdní vestavby SIAL 02/2020 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/107/10/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č. 1/2020 činí objem celkových příjmů 71.300,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2020 po této
změně se zvyšují na 45.368.400 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření
č. 1/2020 činí 856.500,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na
57.478.600 Kč), přičemž financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 1/2020 činí
785.200,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2020 se zvyšuje na 12.110.200 Kč).
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