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Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 15.06.2020
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa (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
3.6.2020 do 15.6.2020 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva a informací o konání zastupitelstva v červnovém vydání novin Svoboda fórum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 12 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že tři členové zastupitelstva jsou
řádně omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Dále přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, 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, MILAN
ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. PAVEL DVOŘÁK, TOMÁŠ HOVARD, Bc. MARTIN VLÁŠEK

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Petra Horáčka
a Ing. Helmuta Ruse. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou pořízením
zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s programem:
Poř.č. Název programu
1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva

5.

Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů pro rok 2020

6.

Žádosti o prodej dvou částí p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
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7.

Źádost o odkoupení parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Smlouva o bezúplatném převodu parcely p.p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I od ÚZSVM

9.

Žádost o bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a
schválení darovací smlouvy

10.

Žádost SÚS Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod silničního pozemku p.p.č.
369/13 v k.ú. Maršov II

11.

Bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I od Úřadu pro zast. státu ve
věcech maj.

12.

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019 se společností Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s.

13.

Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda
nad Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtegrün (Spolková
republika Německo, Sasko)

14.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

15.

Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2019 a Závěrečný účet města za rok 2019

16.

Rozpočtové opatření č. 3/2020

17.

Návrh na přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě výstavby 17 nových domů v
rámci akce "Domy na Zlatém Hamru"

18.

Návrh na zařazení území města do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše,
z.s. na období 2021 - 2027

19.

Zápisy z kontrolního a finančního výboru

20.

Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu na období 2020 - 2024

21.

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 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 15.6.2020.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/120/13/2020 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Martin David a pan Mgr. Ondřej Oravec) z 12. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 29.4.2020, 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 30.4.2020, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
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pak byla zveřejněna v červnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 29.4.2020 bez námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/121/13/2020 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 17.12.2019 do 15.6.2020, kdy proběhlo
osm 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 stručně shrnul činnost rady a dále se věnoval opravě vodovodu a s ní spojené opravě
komunikace v Horské ulici. Konstatoval, že v posledních dnech město obdrželo pár připomínek k této
akci ze strany obyvatel v souvislosti s omezením provozu a komfortu života v dané části města, ale
bohužel oprava vodovodu se zde plánovala velmi dlouho a z hlediska náročnosti je dle sdělení
společnosti VAK, a.s. nejhorší v celé Svobodě, a to právě proto, že zde zcela chybí možnost odklonit
dopravu jinam. Současné řešení přes pozemky lesnické školy a dále směrem na Janské Lázně bylo
jediným možným řešením. Starosta zdůraznil ekonomickou výhodnost celé akce, kdy kromě
pokládky nového vodovodu budou mít občané i opravenou komunikaci v celé délce i šířce (nový
asfaltový povrch), protože v rámci akce se město spolupodílí na obnově komunikace, což ušetří městu
značné finanční prostředky.
Dále se starosta zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu),
okomentoval jejich aktuální stav:
• usnesení č. ZM/157/12/2016 z 14.12.2016 - odložení žádosti o koupi stavební parcely p.p.č.
240/11 v k.ú. Maršov I (lokalita Nový svět) - starosta informoval, že dle jeho pohledu by město
mělo věnovat spíš úsilí přípravě lokality na výstavbu směrem k Luční ulici nad bývalou zvláštní
školou, která je daleko přístupnější a vhodnější a dále lokalitě kolem bývalé svíčkárny, kde probíhá
jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníkem domu čp. 472. V rámci tohoto bodu byla
vedena krátká diskuse nad tím, jak zajistit stavební parcely proti spekulantům a aby bylo možné
je třeba prodat či nabídnout místním mladým lidem. Zde tajemnice připomněla, že o prodeji
rozhoduje vždy zastupitelstvo, a pokud v rámci usnesení o prodeji důkladně odůvodní své
rozhodnutí, tak je možné rozhodnout i proti ekonomické výhodnosti, ale odůvodnění musí být
skutečně precizně zpracováno (určitě bude vhodné využít právní služby v dané věci). Další určitou
pojistkou města jsou stále platná Pravidla pro prodej parcel pro výstavbu rodinného domu, kdy
v kupní smlouvě je zapracováno právo zpětné koupě, které může město uplatnit, pokud kupující
po určité době neplní podmínky. Právo zpětné koupě se zapisuje do Katastru nemovitostí a nelze
jej obejít.
• usnesení č. ZM/52/5/2019 písm. c) z 24.6.2019 - problematika zápachu a hluku z provozu firmy
KVK Parabit, a.s. V rámci této kontroly informoval starosta zastupitelstvo o Rozhodnutí KÚ KHK
o podaném odvolání proti rozhodnutí MěÚ Svoboda nad Úpou, HSO o schválení stavebního
záměru stavby "Přívod vzduchu do haly v areálu fy KVK PARABIT, a.s.", kterým krajský úřad
rozhodnutí stavebního úřadu ve Svobodě zrušil a vrátil k novému projednávání. Starosta
informoval zastupitele, že na jaře kontaktoval management společnosti za účelem další schůzky,
ale bohužel ke schůzce zatím nedošlo s ohledem na výskyt koronaviru, kdy všichni zaměstnanci
zatím mají zákaz jednat na osobních schůzkách. Každopádně telefonicky starosta zjistil, že
společnost stopla veškeré činnosti kolem zlepšení provozu v areálu, protože jsou v nejistotě, zda
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•

•

•

v současné době vůbec dostanou od vlastníků finanční prostředky. Upozornili na fakt, že chtěli
situaci řešit v loňském roce, kdy bylo vše připraveno, což se nepovedlo. Pokud by se v loňském
roce investice povedla, už mohlo dávno zařízení fungovat.
usnesení č. ZM/72/7/2019 - pověření pro radu, aby zajistila vypracování PD nové nosné železné
konstrukce mostu Nepomuckého - zde starosta informoval, že tato investice je v rozpočtu na rok
2020 a zůstala v rozpočtu i přes škrty, které rada provedla na konci března kvůli koronaviru. Rada
se bude zabývat vypsáním výběrového řízení během léta
usnesení č. ZM/73/7/2019 z 23.9.2019 - tímto usnesením zastupitelstvo deklarovalo, že po opravě
části komunikace K Muchomůrce Správou KRNAP bude souhlasit s bezplatným převodem této
části komunikace do vlastnictví města - zatím beze změny
usnesení č. ZM/83/7/2019 písm. a) z 23.9.2019 - schválení dispozičního zadání zadního
(severního) traktu budovy čp. 473 (bývalé kino) - zde starosta informoval, že v rámci březnových
škrtů byla tato akce rovněž odložena na příští rok, ale z jeho pohledu by to měla být priorita města,
aby došlo k celkové obnově objektu. Rekonstrukce přední (jižní) poloviny objektu čp. 473
směrem do náměstí se pomalu chýlí ke svému závěru, rekonstrukce této poloviny se velmi zdařila
a budova by si zasloužila, aby se neprodleně pokračovalo tím, že bude zadáno zpracování PD tak,
aby byla připravena pro případný dotační titul.
usnesení č. ZM/101/9/2019 z 16.12.2019 - tímto usnesením byl schválen návrh na změnu
katastrálních hranic mezi městy Janské Lázně a Svobodou nad Úpou. Starosta informoval
zastupitelstvo o aktuálním stavu zpracování nového územního plánu, kdy na 2.7.2020 je svoláno
veřejné projednávání s dotčenými orgány státní správy. Tajemnice starostu doplnila, že tento
termín je nejistý, přestože je již vypsán, a to s ohledem na probíhající revizi katastrů na území
celého města ze strany Katastrálního úřadu v Trutnově. Zpracovatel ÚP totiž do výkresů zpracoval
staré mapy (bez provedení revizních změn), a tudíž je nyní zveřejněný mapový podklad nesprávný.
Po konzultaci s panem Hlízou z MěÚ v Trutnově (pořizovatel ÚP) a společností SURPMO
(zpracovatel ÚP) se pokusí zpracovatel mapový podklad opravit, ale není jisté, zda to stihnou.
Kromě mapového podkladu je potřeba ještě opravit texty v dokumentech k ÚP, zejména tabulky
výměr pozemků v ZPF a PUPFL. Dalším problémem je probíhající revize k.ú. Maršov II (ta bude
ukončena až 30.11.2020, revize k.ú. Maršov I a Svoboda nad Úpou jsou již dokončené), kdy bylo
konstatováno, že bude vhodnější počkat na dokončení revize i Maršova II, aby byl celý ÚP
v souladu s provedenou revizí Kat. úřadu a raději posunout dokončení ÚP o půl roku do 30.6.2021
(zde je třeba myslet i na podání žádosti o prodloužení dokončení v rámci dotačního řízení).

Starosta ukončil prezentaci své zprávy a požádal přítomné k dotazům či připomínkám. Žádný námět
nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 17.12.2019 do 15.6.2020 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/122/13/2020 bylo přijato.
5. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů pro rok 2020
Dotační programy byly schváleny radou dne 3.2.2020, dne 4.2.2020 byly informace zveřejněny na
venkovních úředních deskách po obci, na webových stránkách bylo zveřejněno celé znění
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jednotlivých dotačních programů včetně pokynů a termínů, v březnových novinách rovněž zveřejněna
informace se lhůtou pro podání žádostí.
Příjem všech žádostí byl do středy 11.3.2020 do 16,00 hodin – rekapitulace:
• Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let – alokace 100.000 Kč, max.
výše poskytnuté dotace 40.000 Kč v jednotlivém případě.
• Dotační program na sportovní aktivity dospělých – alokace 20.000 Kč, max. výše poskytnuté
dotace 20.000 Kč v jednotlivém případě.
• Dotační program na kulturní aktivity – alokace 30.000 Kč, max. výše poskytnuté dotace
30.000 Kč v jednotlivém případě.
• Dotační program na sociální služby a aktivity – alokace 30.000 Kč, max. výše poskytnuté
dotace 15.000 Kč v jednotlivém případě.
Rozdělení finančních prostředků mělo proběhnout již na březnovém jednání zastupitelstva, ale s
ohledem na vyhlášený nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného
jako SARS CoV-2) byl program březnového jednání zastupitelstva redukován na nezbytně nutné
body.
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozdělení dotací ve znění z března (viz příloha originálu zápisu),
který připravil tehdejší starosta Ing. Špetla, a proto mu předsedající předal slovo.
Ing. Špetla konstatoval, že při přípravě veřejnoprávních smluv bylo zjištěno, že dotační program na
sociální služby má v letošním roce stanovenu navýšenou alokaci ve výši 30.000 Kč. Návrh rozdělení
však počítá pouze s alokací 15.000 Kč. Výpočet je tedy v rozporu s pravidly v dotačním programu.
Je možné uspokojit oba žadatele v plné výši a v dotačním programu ještě zbude necelých 10.000 Kč.
Navrhl tedy opravit rozdělení v sociálním dotačním programu, a to 10.015 Kč pro Oblastní charitu v
Trutnově a 10.000 Kč pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem. Dále se dotázal, zda má někdo z
přítomných k celkovému návrhu rozdělení nějaké připomínky, či jiný návrh.
Mgr. Šafář upozornil na chybu v návrhu usnesení v písm. e) v podkladovém materiálu, kde je
navrhováno pro fotbalisty (dotační program pro dospělé) 15.000 Kč, ale v tabulce pro rozdělení je
jen 11.000 Kč. Tajemnice provedla kontrolu a zjistila, že to tak skutečně je, zkontrolovala návrh
veřejnoprávní smlouvy, kdy je uvedeno správně 11.000 Kč, takže se jedná o chybu pouze v návrhu
usnesení a byl ihned opraven.
Další podnět či připomínky již nebyly podány, a proto Ing. Špetla navrhl usnesení, o kterých bylo
postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 33.600 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2020 č.j. SVO/385/2020 ze dne
4.2.2020 spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542
24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/751/2020
ze dne 5.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
poskytnutí dotace ve výši 22.400 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2020 č.j. SVO/385/2020 ze dne
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4.2.2020 spolku TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j.
SVO/806/2020 ze dne 9.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu
zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
poskytnutí dotace ve výši 37.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2020 č.j. SVO/385/2020 ze dne
4.2.2020 spolku Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325, 542 25
Janské Lázně, IČ 642 01 333 na základě podané žádosti č.j. SVO/780/2020 ze dne
9.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2020 č.j. SVO/385/2020 ze dne
4.2.2020 spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Maršov, se
sídlem Lysečinská 90, 542 26 Horní Maršov, IČ 135 861 81 na základě podané
žádosti č.j. SVO/844/2020 ze dne 11.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy (viz
příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2020 č.j. SVO/386/2020 ze dne 4.2.2020 spolku
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/773/2020 ze dne 6.3.2020
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. e) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2020 č.j. SVO/386/2020 ze dne 4.2.2020 spolku
TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/805/2020 ze dne
9.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. f) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
g)
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2020 č.j. SVO/387/2020 ze dne 4.2.2020 spolku Junák –
český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/804/2020 ze dne
9.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. g) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
h)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2020 č.j. SVO/387/2020 ze dne 4.2.2020 spolku Myslivecký
spolek Rýchory, se sídlem čp. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě
podané žádosti č.j. SVO/794/2020 ze dne 9.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. h) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
i)
poskytnutí dotace ve výši 10.015 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2020 č.j. SVO/388/2020 ze dne 4.2.2020 Oblastní
charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě
podané žádosti č.j. SVO/825/2020 ze dne 11.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. i) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
j)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2020 č.j. SVO/388/2020 ze dne 4.2.2020 Farní
charitě Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, IČ 434 64 637 na základě podané žádosti č.j. SVO/766/2020 ze dne 6.3.2020
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/123/13/2020 písm. j) bylo přijato.

6. Žádosti o prodej dvou částí p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál s následujícím obsahem (viz přílohy
originálu zápisu):
1) podání č.j. SVO/498/2020 ze dne 13.2.2020 – žádost paní Žanety Šašinkové o prodej části parcely
označené nově dle níže uvedeného GP jako p.p.č. 809/13 o výměře 70 m2
2) podání č.j. SVO/519/2020 ze dne 14.2.2020 – žádost společnosti KTstav s.r.o. o prodej části
parcely označené nově dle níže uvedeného GP jako p.p.č. 809/12 o výměře 159 m2
3) Geometrický plán č. 897-12/2020 – jeho zpracování si zadali žadatelé sami z vlastní iniciativy a
na své náklady
4) Ortofotosnímek s vyznačením sousední parcely st.p.č. 313 (vlastník KT stav s.r.o.)
5) Pozemkový snímek s vyznačením sousední parcely st.p.č. 313 (vlastník KT stav s.r.o.)
6) Ortofotosnímek s vyznačením parcely p.p.č. 809/1 (vlastník město)
7) Evidenční karta majetku k parcele p.p.č. 809/1 s historií od roku 2009 – 6 listů
Rada nedoporučila Zastupitelstvu města prodat část parcely p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
označené nově dle níže uvedeného GP jako p.p.č. 809/13 o výměře 70 m2 a část parcely označené
nově dle níže uvedeného GP jako p.p.č. 809/12 o výměře 159 m2 (GP = Geometrický plán č. 89712/2020, jehož zpracování si zadali žadatelé sami z vlastní iniciativy a na své náklady), protože v
dané lokalitě má město záměr vybudovat parkovací plochu, což je předmětem nového územního
plánu, a proto by se v tuto chvíli město nemělo těchto částí zbavovat.
Starosta vyzval přítomné k diskusi:
Pan Janouš konstatoval, že žádostem naprosto rozumí a chtěl by to také odkoupit.
Ing. Špetla reagoval tím, že vysvětlil danou záležitost ve vztahu k novému Územnímu plánu a záměru
města s danou lokalitou, kdy město dlouhodobě uvažuje o zřízení parkovací plochy v tomto místě a
o případné směně pozemků tak, aby zde vznikla parkovací plocha pro centrum.
Paní Dvořáková upozornila, že oba žadatelé v žádostech píší, že se o plochu starají. Na to reagoval
Ing. Špetla, že takových ploch je po městě spousta, kdy se o přilehlé pozemky lidé starají, protože to
chtějí mít kolem domu hezké. Kdyby se o všechny plochy měla starat technická četa města, tak
nemůže fungovat v současném počtu, ale muselo by jich být mnohem víc. Přesto tyto plochy mají
pro město význam např. z hlediska budoucích oprav, odkládání sněhu, případných směn apod.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou označené nově dle níže uvedeného GP
jako p.p.č. 809/13 o výměře 70 m2 a části parcely označené nově dle níže uvedeného GP jako p.p.č.
809/12 o výměře 159 m2 (GP = Geometrický plán č. 897-12/2020, jehož zpracování si zadali žadatelé
sami z vlastní iniciativy a na své náklady), protože v dané lokalitě má město záměr vybudovat
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parkovací plochu, což je předmětem nového územního plánu, a proto by se v tuto chvíli město nemělo
těchto částí zbavovat.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 1 (p. Janouš)
USNESENÍ č. ZM/124/13/2020 bylo přijato.
7. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Žádost č.j. SVO/1234/2020 doručená dne 7.4.2020 o koupi parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad
Úpou
2) Ortofotosnímek pozemku s okolní lokalitou
3) Karta parcely p.p.č. 904
4) Znění dopisu s nabídkou na majetkoprávní vypořádání v lokalitě kolem bývalé svíčkárny, který
byl zaslán vlastníku domu čp. 472 včetně 3 příloh
5) Pozemkový snímek s vyznačením vlastníků parcel v dané lokalitě
Starosta vysvětlil vše v rámci dataprojekce a informoval přítomné o jednání s vlastníkem čp. 472 ve
věci majetkoprávního vyrovnání v lokalitě kolem bývalé svíčkárny, kdy město předložilo vlastníku
čp. 472 vlastní protinávrh, protože v dané lokalitě město dlouhodobě uvažuje o výstavbě 3 rodinných
domů, a proto Rada města Svobody nad Úpou připravila tento protinávrh, který je v souladu se
zpracovanou urbanistickou studií a dle názoru rady je jedinou možnou variantou řešení. Jednalo by
se o směnu části p.p.č. 890 a části st.p.č. 108 o celkové výměře cca 145 - 150 m2 (v majetku vlastníka
čp. 472) za část parcely ve vlastnictví města p.p.č. 104/6 o přibližně stejné výměře okolo 150 m2,
která bezprostředně navazuje na parcelu st.p.č. 108 v majetku vlastníka čp. 472, na které je i čp. 472
(vše prezentováno v ortofotosnímku a na pozemkovém snímku v rámci dataprojekce). Takto
provedená směna by umožnila vznik nové komunikace dle urbanistické studie a směnou by nebyly
dotčeny 3 uvažované stavební parcely. Rada se shodla na tom, že tento návrh je v současné době
jediný možný a město jej tedy předložilo jako protinávrh. Starosta sdělil, že měl mít schůzku s
vlastníkem čp. 472 nyní v neděli 14.6.2020, ale sešlo z ní, nicméně podle sdělení vlastníka čp. 472 je
připraven jednat.
Dále starosta informoval přítomné o jednání s žadatelem, který mu vysvětlil svůj záměr s p.p.č. 904,
kdy by chtěl svou stávající stavbu garáže na p.p.č. 214/4 a 214/8, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
přestavět na bydlení a požadovaný pozemek p.p.č. 904 by využil jako zahradu a stání pro auta.
Dále starosta informoval radu, že už je v jednání se Státním pozemkovým úřadem za účelem získání
sousední parcely p.p.č. 105/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, která jediná v rámci uvažované výstavby
3 RD není v majetku města.
Byla vedena krátká diskuse nad daným tématem, kterou starosta shrnul, že v tuto chvíli je daná
lokalita nepřipravená pro výstavbu a bylo by škoda se parcely p.p.č. 904 zbavovat, takže navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože parcela se nachází v lokalitě před bývalou
svíčkárnou a město vstoupilo do jednání s vlastníkem objektu čp. 472 v polovině května 2020 za
účelem vyjednání směny. K parcele p.p.č. 904 v tuto chvíli město nemůže zajistit plnohodnotný
přístup a cílem města je dořešit celou lokalitu ve smyslu urbanistické studie zástavby z roku 2011
(viz příloha originálu zápisu) na základě, které by mohly vzniknout v této lokalitě tři stavební parcely
pro výstavbu rodinných domů.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/125/13/2020 bylo přijato.
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8. Smlouva o bezúplatném převodu parcely p.p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I od ÚZSVM
Zájem města o tento pozemek byl projednán na 5. veřejném zasedání ZM dne 24.6.2019 a byl
schválen přijatým usnesením č. ZM/61/5/2019 - 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.
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 11/512/2020
2) Průvodní dopis k bodu 1)
3) Písemnost města č.j. SVO/665/2020 o trvajícím zájmu o parcelu p.p.č. 235/20 včetně výtahu z
pasportu komunikací
4) Ortofotosnímek
5) Částečný výpis z KN
Starosta vše představil v rámci dataprojekce o vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán,
a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 11/512/2020 s Českou republikou
- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku p.p.č. 235/20 v k.ú.
Maršov I o výměře 22 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/126/13/2020 bylo přijato.
9. Žádost o bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a
schválení darovací smlouvy
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Žádost Královéhradeckého kraje z 20.3.2020
2) Záměr města č. 07/2020 z 1.4.2020 včetně GP č. 848-230/2019 s vyznačením části
3) Návrh znění Darovací smlouvy
4) Ortofotosnímek
Žádost Královéhradeckého kraje (dále jen "KHK") byla projednán na 28. schůzi RM dne 30.3.2020
a jedná se o bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 16 m2.
KHK sděluje, že na základě upozornění Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Trutnov byl KHK vyzván k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí se skutečným
stavem v terénu v katastrálním území Svoboda nad Úpou, kdy bylo zjištěno, že na st. p. č. 158, jehož
součástí je stavba č. p. 134 občanská vybavenost, se nachází stavba, které se změnil obvod a nebyl
dosud zapsán do katastru nemovitostí. Geometrickým plánem č. 848 – 230/2019 ze dne 21. 11. 2019
byla budova č. p. 134 zaměřena a bylo zjištěno, že budova zasahuje do pozemku p. p. č. 697/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace v k. ú. a obec Svoboda nad Úpou, který je ve vlastnictví města Svoboda
nad Úpou. Jedná se o část pozemku p. p. č. 697/1 o výměře 16 m2 dle výše uvedeného geometrického
plánu se jedná o nově označenou parcelu jako st. p. č. 697 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou. Z důvodu
majetkoprávního narovnání Královéhradecký kraj žádá o bezúplatný převod části pozemku
p. p. č. 697/1 o výměře 16 m2 dle geometrického plánu č. 848 – 230/2019 nově označeného jako st.
p. č. 697 v k. ú. a obec Svoboda nad Úpou. Jedná se o část pozemku pod budovou lesnického učiliště
v Horské ulici.
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Rada města Svobody nad Úpou schválila zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemku
p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 16 m2 dle geometrického plánu č. 848 – 230/2019
nově označené jako st. p. č. 697 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou, na kterém se nachází stavba
občanské vybavenosti čp. 134 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a doporučila zastupitelstvu
schválit bezúplatný převod.
Starosta vše představil v rámci dataprojekce o vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán,
a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod, resp. darování části parcely p.p.č. 697/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Královéhradeckému kraji dle GP č. 848-230/2019 z 21.11.2019 nově označené jako st.p.č. 697 v k.ú.
Svoboda nad Úpou a návrh znění Darovací smlouvy s Královéhradeckým krajem na darování výše
popsané části parcely p.p.č. 697/1 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/127/13/2020 bylo přijato.
10. Žádost SÚS Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod silničního pozemku
p.p.č. 369/13 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Žádost Správy silnic KHK, příspěvkové organizace, která zajišťuje výkon vlastnických práv č.j.
SVO/389/2020, včetně výpisu z KN a kopie katastrální mapy
2) Ortofotosnímek
3) Záměr města č. 05/2020
4) Evidenční karta majetku
Žádost projednala Rada města na 26. schůzi dne 24.2.2020 a jedná se o bezúplatný převod silničního
pozemku p.p.č. 369/13 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití silnice a
výměře 36 m2. Jedná se o část pozemku pod hlavní komunikací II. třídy (II/296) směrem na Pec pod
Sněžkou. Vzhledem k tomu, že pozemek nemá jiné využití a jiný význam než pro vlastníka páteřní
komunikace na Pec pod Sněžkou, Rada města Svobody nad Úpou schválila zveřejnění záměru města
darovat silniční pozemek p.p.č. 369/13 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití silnice o výměře 36 m2, jedinému zájemci (vlastníku komunikace II/296) vzhledem k tomu,
že pozemek nemá jiné využití a jiný význam než pro vlastníka výše uvedené páteřní komunikace.
Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit darování této parcely ve smyslu zveřejněného záměru.
Účetní hodnota pozemku činí 1.620,-Kč.
Starosta vše představil v rámci dataprojekce o vyzval přítomné k diskusi.
Ing. Chmelař pouze doplnil, že se jedná z hlediska historického o vytyčený koridor pro hasiče k řece
Úpě, který fungoval v době, kdy zde byla stará silnice na Pec.
Žádný další námět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod (darování) silničního pozemku p.p.č. 369/13 v k.ú. Maršov II, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití silnice o výměře 36 m2 jedinému zájemci, a to vlastníku
komunikace II/296 - Královéhradeckému kraji vzhledem k tomu, že pozemek nemá jiné využití a jiný
význam než pro vlastníka výše uvedené páteřní komunikace.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/128/13/2020 bylo přijato.
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11. Bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Písemnost č.j. SVO/1804/2019 - Žádost o bezúplatný převod ze dne 2.10.2019 na základě přijatého
usnesení ZM ze dne 23.9.2019
2) Písemnost ÚZSVM č.j. UZSVM/HTU/1375/2020-HTUM ze dne 26.2.2020
3) Odpověď města v souladu s usnesením RM ze dne 11.3.2020 – písemnost č.j. SVO/665/2020 +
výtah z Pasportu komunikací
4) Odpověď z ÚZSVM č.j. UZSVM/HTU/2538/2020 ze dne 29.4.2020 – byla projednána na 30.
schůzi RM dne 11.5.2020 (viz výše)
5) Výpis z KN
6) Ortofotosnímek
Rada města projednala na své 30. schůzi dne 11.5.2020 písemnost z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") č.j. UZSVM/HTU/2538/2020-HTUM ze dne 29.4.2020,
kterým ÚZSVM potvrdil, že obdržel žádost města o převod pozemkové parcely č. 102/1 v k.ú.
Maršov I v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Vzhledem k tomu, že při revizi katastru nemovitostí v roce 2019 došlo ke změně způsobu
využití pozemku z ostatní komunikace na zeleň a dle sdělení města ze dne 11. 3. 2020, č. j.
SVO/665/2020, není na výše uvedené pozemkové parcele místní komunikace, ale tato pozemková
parcela je pouze obklopena komunikacemi číslo 17c (místní komunikace III. třídy), 24d a 23d (obě
místní komunikace IV. třídy), nelze tuto pozemkovou parcelu převést Městu Svoboda nad Úpou v
souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Nicméně ÚZSVM sdělil městu, že pokud má i nadále zájem o bezúplatný převod výše uvedené
pozemkové parcely, lze tuto pozemkovou parcelu převést bezúplatně Městu Svoboda nad Úpou z
důvodu hospodárnosti v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě
žádá ÚZSVM o projednání bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 102/1 v k.ú. Maršov I v
zastupitelstvu Města Svoboda nad Úpou a o zaslání žádosti o bezúplatný převod předmětné parcely
z důvodu hospodárnosti v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. K této žádosti
je nutné přiložit doklad pro prokázání hospodárnosti, např. vyčíslení nákladů na udržování
standardního a funkčního stavu pozemku (sekání trávy, prořezávání dřevin z důvodu bezpečnosti
apod.).
Rada předala Zastupitelstvu města k projednání výše uvedenou písemnost s tím, že doporučila
zastupitelstvu schválit podání žádosti o bezúplatný převod výše uvedené pozemkové parcely z
důvodu hospodárnosti v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Dále byl zastupitelstvu předložen návrh znění textu pro Doklad pro prokázání hospodárnosti - návrh
vyčíslení nákladů na udržování standardního a funkčního stavu pozemku v tomto znění:
"Jedná se o plochu o výměře 433 m2, která bezprostředně navazuje na parcelu města p.p.č. 102/5,
na které je umístěn pěší chodníček, je zde vysázena okrasná zeleň, umístěny květníky s okrasnou
výsadbou, je zde umístěna lavička pro odpočinek obyvatel. Město pravidelně svůj pozemek
p.p.č. 102/5 udržuje a společně s ním pravidelně udržuje i sousední pozemek ve vlastnictví ÚZSVM
p.p.č. 102/1, protože obě plochy spolu bezprostředně sousedí a neudržování pozemku by způsobilo
velice nevzhlednou plochu v centru města v zastavěné části a podél páteřní komunikace směrem do
turisticky atraktivních míst Východních Krkonoš.
Pravidelné sekání a mulčování plochy je prováděno týdně od poloviny dubna do poloviny listopadu,
tj. po dobu 7 měsíců, tj. cca 28 týdnů. Sekání a mulčování plochy je prováděno strojem Reform, jehož
kalkulace v ceníku města je následující:
REFORM, SPZ H01 8424 – mulčování 150,-Kč bez DPH/za každou i započatou 1/4hodinu
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Údržba plochy strojem Reform zabere 1 hodinu týdně, tj. 600 Kč + 21% DPH, 726 Kč týdně x 28
týdnů = 20.328 Kč.
Na ploše se pravidelně provádí dosev travního semene – náklad 600 Kč ročně
Roční náklad na údržbu plochy tedy činí 21.000 Kč."
Starosta vše představil v rámci dataprojekce a vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán,
a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zájem města o bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha
se způsobem využití zeleň o výměře 433 m2, a to z důvodu hospodárnosti v souladu s ustanovením
§ 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž město k žádosti doloží doklad pro prokázání
hospodárnosti na základě vypočtené kalkulace dle zápisu.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/129/13/2020 bylo přijato.
12. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019 se společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s.
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019 se
společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (viz příloha originálu zápisu).
Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. (dále jen „VAK“) předkládá návrh dodatku ke
smlouvě o zápůjčce na již vybudovanou akci „Dostavba kanalizace ve Svoboda nad Úpou“ k
projednání zastupitelstvem. Smlouva o zápůjčce byla uzavřena dne 23. 10. 2019 a schválena byla
zastupitelstvem města Svoboda nad Úpou dne 14. 10. 2019. Rovněž dodatek k této smlouvě musí být
schválen zastupitelstvem, přičemž zápis z jednání zastupitelstva bude nedílnou součástí dodatku.
Dodatek prodlužuje lhůtu vrácení /započtení zápůjčky, a to z 30. 6. 2020 na 30. 6. 2021, kdy VAK
předpokládá, že bude mít vyhotovený a schválený prospekt cenných papírů, a tudíž bude možné
zvýšit základní kapitál peněžitým vkladem (započtením zápůjčky) na valné hromadě v roce 2021.
Návrh dodatku byl zaslán Mgr. Huspekovi dne 6.5.2020. Mgr. Huspek telefonicky kontaktoval
tajemnici MěÚ a konstatoval, že dodatek je klasickým ujednáním o prodloužení termínu splatnosti,
resp. vrácení účelové zápůjčky ve výši 5.400.000 Kč, která byla VAK poskytnuta v roce 2019 na akci
„Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou“ a neshledává na něm nic závadného (vyjma toho, že je
nutno opravit jméno starosty – bylo provedeno). O vůli města na prodloužení lhůty pro vrácení
zápůjčky však musí rozhodnout zastupitelstvo. Je například možné požadovat úroky, ale zase na
druhou stranu, města a obce jsou většinovými akcionáři, jedná se o společnost, která obchoduje s
veřejnými statky, resp. službami (vodné, stočné, provoz vodovodů a kanalizací) a další zvýšené
náklady (např. právě o požadované úroky) by se mohly promítnout do cen těchto veřejných statků a
služeb pro obyvatele coby konečné uživatele a odběratele.
Starosta krátce vysvětlil snahu VAK o to, aby se ze zápůjčky stalo zvýšení základního kapitálu
peněžitým vkladem města (započtením zápůjčky) a předal slovo Ing. Špetlovi. Ten krátce shrnul
celou historii investiční akce a doplnil, že VAK dlouhodobě bojuje s minoritními akcionáři, kteří
požadují každoroční vyplácení dividend, zatímco města a obce vytvořené zisky chtějí investovat do
vodovodní a kanalizační infrastruktury. Minoritní akcionáři neustále napadají rozhodnutí valné
hromady a snaží se z VAK dostat peníze. Tento boj neprožívá pouze VAK Trutnov, ale většina
vodárenských společností po celé republice a snaží se tento stav zvrátit právní cestou. Proto doporučil
prodloužit termín splatnosti zápůjčky a věří, že se to podaří do příštího roku vyřešit.
Starosta vyzval k dalším připomínkám či návrhům do diskuse. Žádný takový námět nebyl podán, a
proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019, evidované u města jako č.j. SVO/3034/2019,
SML000739 se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., jejímž předmětem je prodloužení
lhůty pro vrácení účelové zápůjčky ve výši 5.400.000 Kč (byla poskytnuta v roce 2019 na akci
"Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou") v celé výši o 1 rok, a to do 30.6.2021 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/130/13/2020 bylo přijato.
13. Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad
Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtegrün (Spolková republika
Německo, Sasko)
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností
uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí
Reumtegrün (Spolková republika Německo, Sasko) (viz příloha originálu zápisu).
Starosta předal slovo místostarostovi Ing. Rusemu, který krátce shrnul historii kolem vzniku této
smlouvy. Iniciátorem vzájemné spolupráce byl pan Herbert Gall, který pochází ze Svobody nad
Úpou, je přítelem pana Tichého a nyní žije v Německu po odsunu německých obyvatel po válce. Dále
vysvětlil územní vztahy v Německu a vztah městečka Reumtengrün k okresnímu městu Auerbach,
jenž je citováno ve smlouvě.
Ing. Špetla doplnil místostarostu informacemi o návštěvě v Německu v říjnu 2019, kdy sedmičlenná
delegace města navštívila Reumtengrün a němečtí přátelé byli skvělými hostiteli a naše město by
mělo být stejně vstřícné. Navrhl, aby německá delegace byla pozvána na víkend, kdy se konají
Rudolfovy slavnosti (18.9 - 20.9.2020). Paní Dvořáková se dotázala, jak je to s placením takové
návštěvy. Ing. Špetla odpověděl, že v říjnu měla sedmičlenná delegace (původně nás mělo být 8) vše
placené z německé strany a pohostinnost byla úžasná. Zároveň vyzdvihl úžasnou přátelskou
atmosféru i mezi občany německého městečka Reumtengrün. Stejně by se mělo postarat i naše město,
tj. 8 německým přátelům zaplatit ubytování a stravování a postarat se o víkendový program této
německé návštěvy.
Dále byla vedena společná diskuse o přínosu takového partnerství, zejména pro školství a další spolky
ve městě (fotbalisti, hasiči atd.). Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení,
o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřenou mezi Městem Svoboda nad Úpou
(Česká republika, Královéhradecký kraj) a městskou částí Reumtegrün velkého okresního města
Auerbach/Vogtland (Spolková republika Německo, Spolková země Sasko) - viz příloha originálu
zápisu.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/131/13/2020 bylo přijato.
14. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019
Zastupitelstvu města byla předložena Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019 včetně příloh (vše
viz přílohy originálu zápisu). Starosta konstatoval, že se jedná o každoroční zprávu a vyzval přítomné
k diskusi, zda mají nějaké dotazy či potřebují něco vysvětlit. Žádný dotaz ani návrh nebyl podán, a
proto navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2019 včetně příloh č. 1 a 2 (vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/132/13/2020 bylo přijato.
15. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2019 a Závěrečný účet města za rok 2019
V rámci tohoto bodu byl Zastupitelstvu města předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Výsledek hospodaření za rok 2019, resp. dokumenty Roční vyrovnání vůči spořícímu účtu +
Kontrola plnění rozpočtu za rok 2019 + Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2019 (vytištěno dne
4.3.2020)
2) Výpis pohybů na spořícím účtu města za období od 1.1.2020 – 31.5.2020
3) Závěrečný účet za rok 2019 a jeho přílohy:
- Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 201
- Přílohy 2) – 6) jsou k dispozici na webu města na elektronické úřední desce zde:
http://www.musvoboda.cz/urednideska/2481-navrh-zavreneho-utu-msta-za-rok-2019
4) Opatření k nápravě zjištěných chyb
Podkladový materiál byl doplněn komentářem tajemnice:
Zůstatky na běžných rozpočtových účtech k 31.12.2019 činily celkem 4.678.621,44 Kč. Tyto zůstatky
tvoří přebytek rozpočtu za rok 2019 v důsledku překročení některých příjmů nebo nedočerpání
některých výdajů, což je podrobně předmětem Závěrečného účtu za rok 2019, který je předložen
zastupitelstvu v rámci tohoto bodu. Zároveň byl k 31.12.2019 zrušen účet bytového hospodářství
včetně pokladny, jehož zůstatek k 31.12.2019 činil 2.129.213,03 Kč. Z této částky byly zapojeny
2 mil. Kč do rozpočtu roku 2020. Přebytek hospodaření ve výši 4.678.621,44 Kč a částka
129.213,03 Kč z bytového hospodářství (tj. celkem 4.807.834,47 Kč) byly převedeny na spořící účet
města začátkem května 2020. Ze spořícího účtu schválilo zastupitelstvo k použití v rámci základního
schváleného rozpočtu na rok 2020 částku ve výši 14.517.000 Kč a v rámci rozpočtového opatření č.
1/2020 částku ve výši 785.200 Kč a v rámci rozpočtového opatření č. 2/2020 částku ve výši 1.850.000
Kč, celkem tedy 17.152.200 Kč. Z této částky muselo město již převést do rozpočtového hospodaření
částku 10 mil. Kč na výdaje roku 2020. Aktuální zůstatek spořícího účtu k 31.5.2020 činí
37.508.555,72 Kč.
Pokud se nebude zvyšovat financování v rámci roku 2020, tak finanční prostředky na spořícím účtu
budou ve výši cca 30,3 mil. Kč, nicméně po dokončení sociálního bydlení by město mělo obdržet
dotaci cca 8,8 mil. Kč, další dotace by měly být z rekonstrukce VO v letošním roce ve výši cca 3,8
mil. Kč, dále dotace na pořízení ÚP ve výši cca 0,3 mil. Kč, takže postupně by se měl stav spořícího
účtu zvyšovat na nějakých 43 mil. Kč. Samozřejmě bude záležet na dalším vývoji ekonomiky po
letošním propadu daňových příjmů.
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která jen stručně okomentovala každoroční podkladový
materiál, konstatovala, že k Závěrečnému účtu nebyla přijata ve lhůtě písemná připomínka a požádala
přítomné o konkrétní dotazy či připomínky. Nikdo z přítomných nepodal podnět, a proto předala
slovo starostovi. Starosta tedy navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Výsledek hospodaření za rok 2019, resp. dokumenty Roční vyrovnání vůči spořícímu
účtu + Kontrola plnění rozpočtu za rok 2019 + Výkaz FIN 2-12 M sestavený k
12/2019 (vytištěno dne 4.3.2020).
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/133/13/2020 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2019 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 – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/133/13/2020 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2019 sestavenou ke dni
31. 12. 2019 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2019.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/133/13/2020 písm. c) bylo přijato.

16. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Průběžná stručná finanční analýza hospodaření města k 31.5.2020 – 1 list
2) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 31.5.2020 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 5/2020 ke dni 31.5.2020 – 18 listů
3) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020 + rozpis rozpočtového opatření – 5 listů
Starosta opět předal slovo tajemnici MěÚ, která konstatovala, že jednotlivé body rozpočtového
opatření č. 3/2020 jsou podrobně popsány v rozpisu, který je přílohou rozpočtového opatření a
obsahuje následující položky:

P ŘÍJ MY
Rozp. skladba
ODPA
POL
1111,
ORG 2612
1111,
ORG 4634

Text

č.

Částka

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) - sdílená

-

1 350 000

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 4634) - 1,5% motivace

-

47 000

Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená

-

156 000
267 000
1 634 000
1 300 000
300 000
5 054 000
30 000
80 000
30 000
10 000
11 000
139 000

1

1112
1113
1121
1211
1342

Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č. 1660 )
Daň z příjmu právnických osob ( č. 641 )
Daň z přidané hodnoty ( č. 1679 )
Poplatek z pobytu

Celkem třída 1 : Daňové příjmy
3319
3412
3319
3349
6171

2111
2132
2321
2111
2119

Příjmy z reklam v rámci kulturních akcí
Sportovní hala - pronájem

2

Přijaté finanční dary na kulturní akce
Noviny Svoboda fórum - příjmy z prodeje a za umístění inzerce
Výnosy z věcných břemen

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy

-
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Dotace - kompenzace ztrát obcí na území národního parku

4116
4116
4116
4116
4213
4121
4121

Dotace na sociální práci v rámci MěÚ (sociální pracovnice) - vazba na výdaj
Dotace na projekt Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem

3

Poskytnutí podpory ze SFŽP na rekonstrukce veřejného osvětlení v roce 2019 dle Smluv č.
931961, 941961 a 951961 - převod na správnou položku rozpočtové skladby

-

Dotace na projekt Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem
T ransfer z obce Malá Úpa (činnost stavební úřadu)

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 3/2020

-

22 515
223 552
4 455
5 000 000
5 000 000
76 576
200 000
527 098

4 665 902

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

Text

Částka

č.

2212

5171

24

2212

6121

4

Místní komunikace - opravy komunikací a mostů, v rámci této položky je rozpočtováno 2
mil. Kč, uzavřena SOD na opravu Horské - 133.000 Kč, dále drobné výspravy po obci, i po
odečtu částky 658.420 Kč zůstane ještě v rozpočtu 1.342.000 Kč.

-

Vybudování pěšího chodníku na Muchomůrku z Maršova I z ulice K Muchomůrce lesem

-

215 000

-

873 420

-

1 658 000

-

100 000

Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví
3326

6119

3419

6121

5

6123

3421

6121

v roce 2019 nebylo proinvestováno
Nákup materiálu na výstavbu pergoly před restaurací v areálu městského stadionu

6
3419

Rekonstrukce druhé části objektu bývalého kina na víceúčelový sál - projektová dokumentace -

Městský stadion - nákup nového sekacího traktoru - stávající z roku 2007 (tehdejší pořizovací
cena 167.911 Kč) je nepojízdný - je nutno vyměnit celou převodovku, oprava je předběžně
odhadnuta na částku 35.000 Kč bez DPH, ovšem bez záruky. Dále prý stroj vykazuje další vady
s ohledem na jeho stáří, je tedy na zvážení, zda nechat opravit za cca 50 tis. Kč bez záruky
nebo investovat do nového stroje.

7

Dětská hřiště - pokračování v obnově hracích prvků, případně oplocení

8

Lokalita na Muchomůrce - umístění elektropilíře pro budoucí případný odběr el. energie,
poplatek

300 000

-

500 000

-

20 000
3 000
8 000

3429

5154

3429
3612
3612

5169
5169
5171

3631

6121

10

Rekonstrukce veřejného osvětlení další etapy s využitím dotací (Rýchorské sídliště, Maršovská
- okruh 4 a 6, okruh 5, okruh 7) - úspora na položce, vysoutěženo za 4.450.320,-Kč +
investiční položky na další etapu, projektový management, PD na další etapu, energetické
posudky, protokoly měření, publicita - cca 350.000 Kč

3632

5811
5011
5031
5032

11

Zajištění sociálního pohřbu

12

T echnická četa města – mzdové výdaje - úspora s ohledem na neobsazení 1 pracovního místo
po odchodu do důchodu 1 pracovníka
-

6123

13

Zametací kartáč ke stroji Weidemann - úspora, vysoutěženo za 177.973 Kč

3639
3639

Ostatní zájmová činnost a rekreace - úprava běžecké stopy Muchomůrka - úspora

9

4351
4351

6351
6121

5213
5213
5213
5213
5512
5311

5903
5137
5139
5194
5171
6121

14

2 000

Bytové hospodářství - ostatní služby (energie), skutečnost na základě vyúčtování
Bytové hospodářství - opravy a udržování (fond oprav), dle skutečnosti do konce roku

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
DPS - nová venkovní pergola
DPS - služební zadní vchod do prostoru kanceláří - nové dveře s přístěškem (odhad)

Skupina 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti
Krizová opatření - rezerva

15

Krizová opatření - převod z rezervy na čerpání výdajů v souvislosti s výskytem koronaviru a
nouzový stav (roušky, dezinfekce, dezinfekční stojany a další OOP)

16
17

10-tiletá garanční prohlídka a oprava cisterny CAS
Kamerový systém po obci

5031

-

2 657 253
46 000
300 000
346 000
61 000
18 000
37 000
6 000
100 000
300 000
200 000
167 000
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Mzdové výdaje na sociální práci v rámci MěÚ (sociální pracovnice) - vazba na příjem

41 500

5032
6171

5137

9 747
135 000
33 000
12 000
22 000

5011
6171

500 000

-

-

Skupina 5 : Bezpečnost státu a právní ochrana

658 420

15 052
19

Klimatizační jednotka k novému serveru - přesun na správnou položku rozpočtové skladby

-

6125

52 000
52 000

20

6171

5362

6171

6119

21

6402

5364

22

Platby daní a ppoplatků SR - odvod DPH, opravné přiznání za 3.Q. 2019 doplatek 163.000 v
únoru 2020, vloni byla úspora 163.000
Projekční činnost obecně (bez konkrétní specifikaci) - použít v tuto chvíli jako úsporu v
rozpočtu
Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů - vratky nevyčerpaných dotací dle vyúčtování

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

-

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 3/2020
17

-

163 000
1 000 000
24 219
589 229

4 665 902

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 3/2020
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 3/2020
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 3/2020

-

4 665 902
4 665 902
-

FINANCOVÁNÍ
8115

0

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 3/2020

-

-

Propočet snížení daňových výnosů je založen na aktualizované predikci MF ČR ze dne 21.4.2020 zdroj: https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/. Dále tajemnice konstatovala, že na straně
výdajů došlo ke zrušení některých investičních výdajů v souladu s usnesením rady z konce března,
kdy rada reagovala na krizovou situaci v souvislosti s výskytem koronaviru a kdy začlo docházet k
propadu ekonomiky.
Dále tajemnice informovala zastupitele o novinkách ve vztahu k rozpočtům obcí a měst, kdy Vláda
ČR navrhuje přiznat obcím zvláštním zákonem jednorázovou neúčelovou dotaci ve výši 1.200 Kč na
1 obyvatele, což pro naše město činí cca 2,5 mil. Kč a návrh zákona by se měl projednávat ve
zrychleném režimu. Jedná se o kompenzaci za to, že se městům a obcím snížily výrazně daňové
výnosy mimo jiné i tím, že kompenzační bonusy pro OSVČ a malá s.r.o. jsou vypláceny z daňových
výnosů. Města a obce si toto nenechaly líbit a prostřednictvím svých zástupců a sdružení dotlačily
Vládu ČR k tomuto návrhu. Další pozitivní novinkou je, že město dnes obdrželo Sdělení Min. financí
ČR o tom, že městu bude poskytnuta dotace ve výši cca 3 mil. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení
ve škole. Původně žádost města v rámci dubnového hodnocení skončila pod čarou, ale nakonec došlo
k enormnímu navýšení alokace do tohoto dotačního titulu začátkem června 2020 a bylo rozhodnuto
o tom, že budou uspokojeny všechny podané žádosti. Celkem se tedy jedná o částku cca 5,5 mil. Kč,
která by v současné době pokryla pokles daňových výnosů. Tuto částku však nelze zatím zapracovat
do rozpočtu, protože se jedná pouze o návrhy, resp. město ještě nemá Rozhodnutí o dotaci. Nicméně
tajemnice doplnila, že odhad vývoje ekonomiky je jedna velká neznámá a přestože pomalu dochází
k oživování ekonomiky, doporučila alespoň do září přijmout úsporná opatření tak, jak je navrhováno
v návrhu rozpočtového opatření a v září se pak k některým zrušeným investicím vrátit a přehodnotit
jejich zrušení. Zejména investiční výdaj na zpracování PD na rekonstrukci zadní (severní) části kina
by bylo vhodné uskutečnit ještě letos, protože dokončení rekonstrukce tohoto objektu by se mělo stát
prioritou města a bylo by vhodné mít hotovou PD, aby se město mohlo ucházet o dotace. Min. pro
místní rozvoj dennodenně avizuje, že vůči obcím a městům bude zvýšen počet dotačních titulů, takže
je třeba být připraven a využívat dotace efektivně. Dále tajemnice požádala zastupitele o dotazy a
připomínky k návrhu rozpočtového opatření či k předloženému plnění rozpočtu k 31.5.2020. Nikdo
z přítomných dotaz nevznesl, a proto vrátila slovo starostovi.
Starosta tedy navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.5.2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 5/2020 ze dne
8.6.2020 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 31.5.2020
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/134/13/2020 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 3/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.3/2020 činí objem celkových příjmů mínus 4.665.902,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2020 po této změně se snižují na 41.644.218,-Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 3/2020 činí rovněž mínus 4.665.902,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně se snižují na 55.604.418,-Kč),
takže rozpočtové opatření je vyrovnané a financování rozdílu v rámci rozpočtového
opatření č. 3/2020 je nulové.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/134/13/2020 písm. b) bylo přijato.
17. Návrh na přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě výstavby 17 nových domů v
rámci akce "Domy na Zlatém Hamru"
Zastupitelstvu města byla předložena žádost společnosti GROMAR s.r.o. o posouzení návrhu na
přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě výstavby nových domů v rámci akce "Domy na
Zlatém Hamru" (viz předchozí bod). V současné době proběhla kolaudace prvních čtyř domů, kterým
byla již přidělena čísla popisná čp. 350 - 353 a domy byly zařazeny do Černohorské ulice. Žadatel
navrhuje danou lokalitu s celkem 17 domy, které budou umístěny po obou stranách nové komunikace
pojmenovat novou ulicí „Zlatý hamr“ nebo „Na Zlatém hamru“. Přidělování čísel popisných zajišťuje
obecní úřad v přenesené působnosti a pro tuto lokalitu vymezil již samostatnou číselnou řadu nových
čísel popisných 350 – 366. Co se týká pravomocí ke změně ulice, tak dle zákona o obcích (§§ 28, 29,
84 odst. 2 písm. s) je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o
názvech ulic a dalších veřejných prostranství.
Rada města Svobody nad Úpou doporučila Zastupitelstvu města vyhovět žádosti společnosti
GROMAR s.r.o. na přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě výstavby 17 nových domů v
rámci akce "Domy na Zlatém Hamru", které budou umístěny po obou stranách nové komunikace a
doporučuje pojmenovat novou ulici názvem „Na Zlatém hamru“.
V rámci dataprojekce bylo přítomným prezentováno video s budoucí zástavbou a starosta vyzval
přítomné k diskusi. Po krátké diskusi, ze které vyplynulo, že nikdo nemá k návrhu připomínky,
starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě výstavby 17 nových domů (vymezena číselná řada
čísel popisných 350 - 366) v rámci akce "Domy na Zlatém Hamru", které budou umístěny po obou
stranách nové komunikace, na základě žádosti společnosti GROMAR s.r.o., a to na novou ulici s
názvem „Na Zlatém hamru“.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/135/13/2020 bylo přijato.
18. Návrh na zařazení území města do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z.s.
na období 2021 - 2027
Na základě žádosti o projednání zařazení území Města Svobody nad Úpou do území působnosti
Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. (dále jen "MAS") na období 2021 – 2027 byl Zastupitelstvu
města předložen tento návrh na zařazení území. Starosta vyzval přítomné k diskusi. V rámci krátké
diskuse bylo konstatováno, že se jedná o zařazení území města do územní působnosti MAS, nikoliv
o schválení členství. V rámci územní působnosti bylo území města již v minulém období a nyní se
jedná pouze o přeschválení pro nové programové období 2021 - 2027. Je to důležité i pro soukromé
podnikatelské subjekty, aby mohly přes MAS žádat o dotace. Ing. Špetla vysvětlil, k čemu je MAS
dobrá, v podstatě čerpá jeden velký balík peněz z IROP, který pak v rámci menších podprogramů
19

rozdělí do vlastního území formou menších alokací na více podprogramů tak, aby na dotace dosáhl
větší počet subjektů a na projekty, které jsou v daném území důležité a potřebné. Nikdo z přítomných
nepodal další námět do diskuse, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zařazení území Města Svobody nad Úpou do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z.s.
na období 2021 – 2027.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/136/13/2020 bylo přijato.
19. Zápisy z kontrolního a finančního výboru
Zastupitelstvu města byl předložen zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru ze dne 4.12.2019 a zápis
č. 1/2108-22 z jednání finančního výboru ze dne 11.12.2019. Starosta vyzval přítomné k diskusi,
žádný námět, připomínka či dotaz nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru ze dne 4.12.2019 a zápis č. 1/2108-22 z jednání finančního
výboru ze dne 11.12.2019.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/137/13/2020 bylo přijato.
20. Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu na období 2020 - 2024
Zastupitelstvu města byl předložen dokument Strategický rozvojový dokument na období 2020 - 2024
- aktualizace č. 1 (viz příloha originálu zápisu). Předmětem aktualizace je doplnění dvou bodů:
- Elektronizace systémů veřejné správy a Smart technologie - jedná se o činnost městského úřadu a
města, zejména redesign webových stránek, venkovní elektronická úřední deska, upgrade,
modernizace nebo pořízení softwaru a hardwaru v rámci elektronizace veřejné správy a Smart
technologií, aplikace mobilní rozhlas
- Prezentace města - jedná o tvorbu a zpracování symbolů obce (městský znak, logo, vlajka apod.),
reklamní a marketingovou činnost v rámci prezentace města
Ve spolupráci se svazkem obcí Východní Krkonoše ("SOVK") připravují města a obce podání žádosti
v rámci OPZ Výzvy č. 109, kdy je hrazeno 95% nákladů a lze čerpat dotaci mimo jiné na následující
aktivity:
- rozvoj nástrojů komunikace s veřejností (Přívětivý úřad) - pořízení elektronické úřední desky,
modernizace webu, vývoj aplikací, mobilní rozhlas, zpracování/aktualizace koncepce/strategie
komunikace s veřejností, rozvoj komunikace na sociálních sítích
Podmínkou podání žádosti je mít ve strategickém dokumentu tyto aktivity stručně popsány. Zapojují
se všechny města a obce v rámci tohoto dotačního řízení, přičemž podmínkou jsou náklady minimálně
1 mil. Kč, což v případě velikosti našeho města je poměrně hodně, takže projektový manager SOVK
přišel s nápadem spojit vše v jednu dotační žádost. Podání žádosti zajišťuje kompletně SOVK, na
městech a obcích jen pracujeme na specifikaci požadavků a zajištění cenových kalkulací či
technických konzultací s našimi IT techniky.
Město Svoboda nad Úpou v rámci tohoto dotačního řízení požaduje 2 venkovní elektronické úřední
desky (moderní panely s dotykovým ovládáním), propojení spisové služby MěÚ s elektronickou
úřední deskou, redesign webu města a náklady s pořízením aplikace mobilní rozhlas.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
dokument Strategický rozvojový dokument na období 2020 - 2024 - aktualizace č. 1 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/138/13/2020 bylo přijato.

21. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
 p. Zelinský se dotázal na kamerový systém, a to zejména kvůli odpadům, protože situace
s odpady po městě je už neudržitelná. Starosta odpověděl, že dotace na kamerový systém
nedopadla s odůvodněním, že na základě posouzení a hlasování členů Hodnotící komise
Republikového výboru pro prevenci kriminality žádost nebyla podpořena vzhledem k tomu,
že projekt nesplňuje rozšiřující podmínky pro městský kamerový dohlížecí systém
(„MKDS“), není zajištěn 24 hodinový monitoring nad MKDS, pouze nahrávání záznamu
(pozn. tajemnice – odůvodnění upřesněno dle zamítavého rozhodnutí Min. vnitra ČR po
jednání zastupitelstva).
Dále starosta informoval o činnosti pracovní skupiny, která se zabývá změnou odpadového
systému, nastínil varianty, které pracovní skupina zpracovala a vyzval přítomné, aby se do
pracovní skupiny zapojili.
V rámci tématu odpady byla vedena nepřehledná diskuse, kterou nakonec starosta ukončil a dotázal
se přítomných, zda mají jiný námět do diskuse. Žádný námět nebyl podán, a proto starosta poděkoval
všem za účast a jednání zastupitelstva ukončil ve 20:15 hodin.
Zápis byl dokončen dne 16.6.2020.

Mgr. Petr Týfa v.r., dne 17.6.2020
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Petr Horáček v.r., dne 17.6.2020
Ing. Helmut Ruse v.r., dne 17.6.2020
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Výpis usnesení z 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 15.06.2020
USNESENÍ č. ZM/120/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.6.2020.
USNESENÍ č. ZM/121/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 29.4.2020 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/122/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 17.12.2019 do 15.6.2020 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/123/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 33.600 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2020 č.j. SVO/385/2020 ze dne 4.2.2020 spolku
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/751/2020 ze dne 5.3.2020 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
b)
poskytnutí dotace ve výši 22.400 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2020 č.j. SVO/385/2020 ze dne 4.2.2020 spolku
TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/806/2020 ze dne 9.3.2020
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
c)

poskytnutí dotace ve výši 37.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2020 č.j. SVO/385/2020 ze dne 4.2.2020 spolku
Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325, 542 25 Janské Lázně, IČ 642
01 333 na základě podané žádosti č.j. SVO/780/2020 ze dne 9.3.2020 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

d)

poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2020 č.j. SVO/385/2020 ze dne 4.2.2020 spolku
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Maršov, se sídlem Lysečinská 90, 542
26 Horní Maršov, IČ 135 861 81 na základě podané žádosti č.j. SVO/844/2020 ze dne
11.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený
touto smlouvou.
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e)

poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dospělých v roce 2020 č.j. SVO/386/2020 ze dne 4.2.2020 spolku Sportovní klub
MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885
na základě podané žádosti č.j. SVO/773/2020 ze dne 6.3.2020 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

f)

poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní
aktivity dospělých v roce 2020 č.j. SVO/386/2020 ze dne 4.2.2020 spolku TJ Krakonoš
Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474
63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/805/2020 ze dne 9.3.2020 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

g)

poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní
aktivity v roce 2020 č.j. SVO/387/2020 ze dne 4.2.2020 spolku Junák – český skaut,
středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 601
53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/804/2020 ze dne 9.3.2020 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

h)

poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní
aktivity v roce 2020 č.j. SVO/387/2020 ze dne 4.2.2020 spolku Myslivecký spolek
Rýchory, se sídlem čp. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě podané žádosti
č.j. SVO/794/2020 ze dne 9.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu
zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.015 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální
služby a aktivity v roce 2020 č.j. SVO/388/2020 ze dne 4.2.2020 Oblastní charitě Trutnov,
se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě podané žádosti č.j.
SVO/825/2020 ze dne 11.3.2020 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu
zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální
služby a aktivity v roce 2020 č.j. SVO/388/2020 ze dne 4.2.2020 Farní charitě Dvůr
Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 434 64
637 na základě podané žádosti č.j. SVO/766/2020 ze dne 6.3.2020 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

i)

j)

USNESENÍ č. ZM/124/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou označené nově dle níže uvedeného GP
jako p.p.č. 809/13 o výměře 70 m2 a části parcely označené nově dle níže uvedeného GP jako p.p.č.
809/12 o výměře 159 m2 (GP = Geometrický plán č. 897-12/2020, jehož zpracování si zadali žadatelé
sami z vlastní iniciativy a na své náklady), protože v dané lokalitě má město záměr vybudovat
parkovací plochu, což je předmětem nového územního plánu, a proto by se v tuto chvíli město nemělo
těchto částí zbavovat.
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USNESENÍ č. ZM/125/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože parcela se nachází v lokalitě před bývalou
svíčkárnou a město vstoupilo do jednání s vlastníkem objektu čp. 472 v polovině května 2020 za
účelem vyjednání směny. K parcele p.p.č. 904 v tuto chvíli město nemůže zajistit plnohodnotný
přístup a cílem města je dořešit celou lokalitu ve smyslu urbanistické studie zástavby z roku 2011
(viz příloha originálu zápisu), na základě, které by mohly vzniknout v této lokalitě tři stavební parcely
pro výstavbu rodinných domů.
USNESENÍ č. ZM/126/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 11/512/2020 s Českou republikou
- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku p.p.č. 235/20 v k.ú.
Maršov I o výměře 22 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/127/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod, resp. darování části parcely p.p.č. 697/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Královéhradeckému kraji dle GP č. 848-230/2019 z 21.11.2019 nově označené jako st.p.č. 697 v k.ú.
Svoboda nad Úpou a návrh znění Darovací smlouvy s Královéhradeckým krajem na darování výše
popsané části parcely p.p.č. 697/1 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/128/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod (darování) silničního pozemku p.p.č. 369/13 v k.ú. Maršov II, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití silnice o výměře 36 m2 jedinému zájemci, a to vlastníku
komunikace II/296 - Královéhradeckému kraji vzhledem k tomu, že pozemek nemá jiné využití a jiný
význam než pro vlastníka výše uvedené páteřní komunikace.
USNESENÍ č. ZM/129/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zájem města o bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha
se způsobem využití zeleň o výměře 433 m2, a to z důvodu hospodárnosti v souladu s ustanovením
§ 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž město k žádosti doloží doklad pro prokázání
hospodárnosti na základě vypočtené kalkulace dle zápisu.
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USNESENÍ č. ZM/130/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019, evidované u města jako č.j. SVO/3034/2019,
SML000739 se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., jejímž předmětem je prodloužení
lhůty pro vrácení účelové zápůjčky ve výši 5.400.000 Kč (byla poskytnuta v roce 2019 na akci
"Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou") v celé výši o 1 rok, a to do 30.6.2021 (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/131/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřenou mezi Městem Svoboda nad Úpou
(Česká republika, Královéhradecký kraj) a městskou částí Reumtegrün velkého okresního města
Auerbach/Vogtland (Spolková republika Německo, Spolková země Sasko) - viz příloha originálu
zápisu.
USNESENÍ č. ZM/132/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2019 včetně příloh č. 1 a 2 (vše viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/133/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Výsledek hospodaření za rok 2019, resp. dokumenty Roční vyrovnání vůči spořícímu účtu
+ Kontrola plnění rozpočtu za rok 2019 + Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2019
(vytištěno dne 4.3.2020).
b)

c)

Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2019 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.
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12.
2019 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2019.

USNESENÍ č. ZM/134/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.5.2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 5/2020 ze dne 8.6.2020
včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 31.5.2020 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
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schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 3/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.3/2020 činí objem celkových příjmů mínus 4.665.902,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2020 po této změně se snižují na 41.644.218,-Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 3/2020 činí rovněž mínus 4.665.902,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně se snižují na 55.604.418,-Kč), takže rozpočtové
opatření je vyrovnané a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 3/2020 je
nulové.
USNESENÍ č. ZM/135/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě výstavby 17 nových domů (vymezena číselná řada
čísel popisných 350 - 366) v rámci akce "Domy na Zlatém Hamru", které budou umístěny po obou
stranách nové komunikace, na základě žádosti společnosti GROMAR s.r.o., a to na novou ulici s
názvem „Na Zlatém hamru“.
USNESENÍ č. ZM/136/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zařazení území Města Svobody nad Úpou do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z.s.
na období 2021 – 2027.
USNESENÍ č. ZM/137/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru ze dne 4.12.2019 a zápis č. 1/2108-22 z jednání finančního
výboru ze dne 11.12.2019.
USNESENÍ č. ZM/138/13/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
dokument Strategický rozvojový dokument na období 2020 - 2024 - aktualizace č. 1 (viz příloha
originálu zápisu).
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