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Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 14.06.2021
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:08 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
2.6.2021 do 14.6.2021 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), 3 členové zastupitelstva jsou řádně
omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Dále přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA
DVOŘÁKOVÁ, Mgr. JAN HAINIŠ, PETR HORÁČEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ,
Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA,
Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: TOMÁŠ HOVARD, JAN JANOUŠ, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ

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

2. Schválení programu jednání
Starosta 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.

Založení a členství v Organizaci destinačního managementu
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6.

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačních programů

7.

Návrh OZV na obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022

8.

Směnná smlouva na směnu pozemků - část p.p.č. 380 a za část p.p.č. 154/12, oba v k.ú.
Maršov II

9.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Žádost o prodej lesního pozemku p.p.č. 40/5 v k.ú. Maršov I

12.

Žádost o směnu části parcely p.p.č. 388/2 v k.ú. Maršov II za část parcely v majetku
města p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I

13.

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 35/512/2021 - převod parcely
p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I na město

14.

Bezúplatný převod pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od ČR - Správy
železnic, státní organizace

15.

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019 se společností Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s.

16.

Závěrečný účet města za rok 2020

17.

Inventarizační zpráva za rok 2020

18.

Rozpočtové opatření č. 2/2021

19.

Diskuse

Starosta navrhl doplnit programu o bod s názvem "Schválení bezúplatného převodu parcel
p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou od ÚZSVM".
Starosta dále vyzval přítomné, zda má někdo další 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 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.6.2021 včetně
doplnění bodu s názvem "Schválení bezúplatného převodu parcel p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I a
p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou od ÚZSVM" s tím, že tento bod bude zařazen do programu
jako bod 15 a původní body 15 – 19 budou přečíslovány číslem o jedno vyšším.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/187/17/2021 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Tomáš Hovard a pan Milan Zelinský) z 16. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.3.2021, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Zprávu podal pan Milan Zelinský o ověření zápisu bez námitek.
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Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 18.3.2021, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v dubnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal námitku,
a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15.3.2021 bez námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/188/17/2021 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta v úvodu tohoto bodu ve věci zprávy o činnosti Rady města za období od 15.3.2021 do
14.6.2021 konstatoval, že zastupitelům jsou zasílány zápisy z jednání rady neprodleně po jednání.
V tomto období rada projednala 74 bodů a starosta informoval zejména o aktuálních informacích v
odpadovém systému, dále o zahájené akci rekonstrukce veřejného osvětlení na Sluneční stráni, o
stavu projektové dokumentace rekonstrukce mostu Nepomuckého (čeká se na vydání stanovisek
orgánů státní správy, která jsou nutná pro vydání stavebního povolení), o nové získané dotaci na
rekonstrukci části komunikace v Kostelní ulici (zde musí město do září zajistit potřebné dokumenty,
pokud chce dotaci čerpat), o stavu PD na vybudování Společenského centra v druhé části budovy
čp. 473 a o činnostech kolem připravované rekonstrukce školní jídelny a školního klubu (jednání s
projektanty a odborníky na gastroprovoz).
Starosta vyzval přítomné, zda mají k činnosti rady nějaké dotazy či připomínky. Nikdo z přítomných
nepodal dotaz či připomínku.
Dále se starosta zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva, kdy krátce okomentoval jejich
aktuální stav a vyzval přítomné k dotazům.
Žádný námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.3.2021 do 14.6.2021 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/189/17/2021 bylo přijato.

5. Založení a členství v Organizaci destinačního managementu
V úvodu tohoto bodu starosta představil hosty - místostarostu města Trutnov pana Tomáše Eichlera
a projektového managera Svazku obcí Východní Krkonoše pana Jakuba Ruse.
Starosta v úvodu tohoto bodu konstatoval, že tento bod jednání navazuje na informace z březnového
zasedání zastupitelstva, na kterém pan Rus celý projekt již představil a zastupitelé tedy měli možnost
se s ním již seznámit. V rámci tohoto jednání by se zastupitelé již měli vyjádřit jednoznačně, zda k
tomuto projektu město Svoboda nad Úpou přistoupí. Starosta předal slovo hostům.
Pan Jakub Rus v rámci promítané dataprojekce opět představil celý projekt a novinky v něm od
březnového jednání. Popsal současnou situaci, kdy města a obce vybírají pouze 25% poplatku z
pobytu, lidé se hromadí jen na několika nejexponovanějších místech v regionu, ve vedlejší sezoně tu
není ani noha, region je rozdělený a chybí v něm spolupráce v oblasti cestovního ruchu.
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Cílem nového projektu je:
- zvýšení výběru poplatku z pobytu (cíl - do roku 2025 zvýšit objem vybraných poplatků z pobytu
minimálně o 25%, díky novele zákona a možnosti navýšit poplatek, může být finanční přínos až 4x
vyšší oproti roku 2019, zavedení elektronické evidence, spojení 3 hlášení do jednoho - cizinecká
policie, statistický úřad a místní poplatek, propojení na PMS softwary)
- snížení administrativní zátěže jak pro ubytovatele, tak pro správce poplatku (úředník už nebude
poplatky odvozovat z papírových knih, bude mít k dispozici online databázi, ubytovatel již nebude
muset řešit jednotlivá hlášení úřadům)
- vytvořit síť kvalitních produktů a služeb
- zatraktivnit region také pro místní obyvatele (Karta občana - místní budou moci čerpat zvýhodněné
nabídky služeb v celém regionu i za jeho hranicemi, parkování, nákupy, restaurace či atraktivity,
zavedení prodeje vstupného v časových slotech pro rozptýlení front, s posílením vedlejší sezóny se z
cestovního ruchu stane stabilnější poskytovatel celoročního zaměstnání)
- vytvořit marketingovou prezentaci regionu (bude nástrojem pro naplnění cílů destinačního
managementu - distribuce turistů v území nejen Východních Krkonoš, distribuce turistů v čase, a to
nejen během dne, ale v rámci celého roku, prodloužení pobytu v regionu, díky anonymizovaným
datům ze systému bude možné pracovat s konkrétními cílovými skupinami).
Co se týká financování, tak v prvním roce projektu (pokud bude všemi obcemi schválen) je
financování činnosti zajištěno takto:
Czechtourism až 2 000 000,-Kč na tvorbu softwaru
CCR KHK 1 000 000,-Kč
SFŽP 569 000,-Kč
Členské obce SOVK 1 255 000,-Kč (z toho Svoboda nad Úpou 45.000,-Kč)
Svazek obcí Východní Krkonoše 500 000,-Kč
V letech následujících obce odvedou 5 korun z každého vybraného poplatku do destinačního fondu a
destinačka bude disponovat vlastní ekonomickou činností v podobě provozu e-shopu.
V závěru své prezentace pan Rus konstatoval, že v rámci přípravy projektu již nyní určují směr v
destinačním managementu, vedou projektový team v agentuře Czechtourism, připojují se destinace
jako JCCR, Český Krumlov, České Švýcarsko, aj. Během června proběhne schválení stanov DMO
na jednotlivých zastupitelstvech obcí a měst v rámci DSO Východní Krkonoše. Na tuto zimu chtějí
spustit testovací provoz a na letní sezónu příštího roku ostrý provoz v celém regionu.
Starosta poděkoval za prezentaci a vyzval přítomné k diskusi.
Ing. Špetla se dotázal, zda ostatní destinace (myšleno např. Český Krumlov apod.) se podílí rovněž
na financování softwaru. Pan Rus odpověděl, že financování softwaru je zajištěno vlastními zdroji,
jak je uvedeno výše (Czechtourism).
Pan Pejos reagoval, že tento záměr nevidí reálně, protože host v našem regionu má zájem pouze o
lyžování.
Ing. Špetla reagoval, že Kartu hosta by měl každý host chtít, protože bude natolik atraktivní, že host
bude vyhledávat ubytování, kde mu kartu hosta nabídnou.
Pan Pejos se dotázal, zda to bude povinné. Obdržel odpověď, že nebude. Pan Pejos odpověděl, že to
mu stačí.
Do diskuse vstoupil místostarosta Trutnova pan Tomáš Eichler, který konstatoval, že vybírat poplatek
z pobytu od hostů je pro ubytovatele zákonná povinnost, přesto je tato povinnost podnikatelskými
subjekty často obcházena a podle odhadů je vybíraný poplatek na úrovni 25% skutečnosti, protože
jej ubytovatelé nepřiznávají. Proto je cílem celého projektu nabídnout hostům pozitivní motivaci, aby
si o kartu hosta sami řekli, a tím zvýšit atraktivitu celého regionu včetně souvisejícího navýšení
místního poplatku z pobytu, kdy výnos z něj mohou obce investovat zpět do cestovního ruchu.
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Mgr. Oravec reagoval, že podle jeho zkušeností je to v zahraničí již běžná praxe a on osobně, kdykoliv
jede do zahraničí na dovolenou, tak je to první věc, po které se shání, aby mohl čerpat z obdobné
karty nabízené produkty a služby za zvýhodněných podmínek.
Paní Galambošová se dotázala, jaké výhody to bude mít pro obyvatele Svobody, zda budou mít
možnost také čerpat slevy.
Pan Eichler reagoval, že projekt je úplně na začátku, nicméně cíl je jasný. Pokud destinačka dostane
mandát (tj. založení organizace destinačního managementu dostane zelenou na všech obcích), je jejím
cílem udělat výsledný produkt, který bude atraktivní nejen pro hosty, ale i pro obyvatele regionu,
kteří zde mají trvalý pobyt.
Starosta doplnil, že Svoboda je průjezdná obec, ale i přesto má co nabídnout - např. klidnější
ubytování oproti rušným turistickým střediskům. Konstatoval, že mu rovněž chybí služby v centru
města a v novém destinačním managementu vidí potenciál pro rozvoj i v této oblasti.
Ing. Špetla reagoval, že právě proto, že Svoboda toho nemůže příliš mnoho nabídnout, je fajn, že nás
okolní turisticky atraktivnější obce vezmou mezi sebe a jak hosté, tak obyvatelé budou moci čerpat
stejné produkty a výhody z projektu.
Paní Dvořáková se dotázala na ostatní destinace, zda bude možné čerpat výhody i v nich.
Pan Rus odpověděl, že samozřejmě jednají i s dalšími provozovateli atraktivních služeb v dojezdové
vzdálenosti regionu, tj. mimo zúčastněné obce (ZOO Dvůr Králové, KRNAP Vrchlabí apod.) a i zde
se daří předběžně vyjednat další nabídky do karty hosta.
Další dotaz již nebyl podán, a proto starosta poděkoval za příspěvky do diskuse, poděkoval zástupcům
destinačního managementu za prezentaci a nové informace a přistoupil k přednesení návrhů usnesení,
o kterých bylo postupně hlasováno:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Město Svoboda nad Úpou se stane zakládajícím členem spolku s názvem Krajina pod
Sněžkou, z.s., společně s dalšími obcemi a městy.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/190/17/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
stanovy spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., v předloženém znění, které tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/190/17/2021 písm. b) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
jednorázový vstupní příspěvek do spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., ve výši 45 000 Kč.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/190/17/2021 písm. c) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
d)
Mgr. Petra Týfu, starostu města, aby se zúčastnil jménem města Svoboda nad Úpou
ustavující schůze spolku Krajina pod Sněžkou, z.s. a podílel se zde na jednání,
rozhodování a založení spolku, včetně volby jeho orgánů.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/190/17/2021 písm. d) bylo přijato.
6. Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačních programů
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rady na rozdělení finančních příspěvků pro rok 2021 v
rámci jednotlivých dotačních programů (viz příloha originálu zápisu) a návrhy veřejnoprávních
smluv. Starosta krátce představil návrh rady a princip bodového ohodnocení a vyzval přítomné k
diskusi.
Mgr. Oravec se dotázal na žádající subjekty Linka bezpečí a Farní charita Dvůr Králové nad Labem
v rámci dotačního programu na sociální aktivity a služby.
Tajemnice reagovala citací ze žádosti subjektu Linka bezpečí - jedná se o provoz telefonické linky
pro děti a mládež, která poskytuje poskytuje prvotní pomoc při řešení náročných životních situací a
problémů - ohrožení, osamocení, zrada, zmatek a s tím související psychické problémy. Linka bezpečí
funguje v nepřetržitém provozu na čísle 116 111 a její provoz zajišťuje více než 100 proškolených
zaměstnanců. Další službou je Rodičovská linka (telefon 606 021 021), která slouží rodičům,
prarodičům a ostatním dospělým, kteří jednají v zájmu dětí a mládeže. Poskytujících služeb je dle
podrobného popisu v žádosti velké množství - další informace lze získat na webu organizace
https://www.linkabezpeci.cz/
Co se týká Farní charity Trutnov, tak tento subjekt město podpořilo i v loňském roce. Spolek
poskytuje bezplatnou a anonymní poradenskou činnost pro lidi v tíživé sociální situaci - otevřená
poradna v Trutnově od loňského roku (na adrese Na Struze 30, Trutnov, budova staré polikliniky
naproti kinu).
Další podnět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 34.074 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 2021 č.j. SVO/653/2021 ze dne
18.2.2021 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/1689/2021 ze dne 26.4.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
poskytnutí dotace ve výši 34.074 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 2021 č.j. SVO/653/2021 ze dne
18.2.2021 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
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č.j. SVO/1956/2021 ze dne 23.4.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
poskytnutí dotace ve výši 23.852 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 2021 č.j. SVO/653/2021 ze dne
18.2.2021 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/1813/2021 ze dne
3.5.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
poskytnutí dotace ve výši 8.000 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 2021 č.j. SVO/653/2021 ze dne
18.2.2021 spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Maršov, se
sídlem Lysečinská 90, 542 26 Horní Maršov, IČ 135 86 181 na základě podané
žádosti č.j. SVO/1364/2021 ze dne 1.4.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz
příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
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
sportovní aktivity dospělých v roce 2021 č.j. SVO/655/2021 ze dne 18.2.2021 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/1696/2021 ze dne 12.4.2021
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 písm. e) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2021 č.j. SVO/655/2021 ze dne 18.2.2021 spolku
TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda
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nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/1955/2021 ze dne
12.5.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 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 2021 č.j. SVO/656/2021 ze dne 18.2.2021 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/1974/2021 ze dne
13.5.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 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 2021 č.j. SVO/656/2021 ze dne 18.2.2021 spolku Myslivecký
spolek Rýchory, se sídlem čp. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě
podané žádosti č.j. SVO/1506/2021 ze dne 12.4.2021 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 písm. h) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
i)
poskytnutí dotace ve výši 2.000 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 2021 č.j. SVO/657/2021 ze dne 18.2.2021 Domovu
důchodců Lampertice, se sídlem Lampertice 204, 541 01 Trutnov, IČ 00195022 na
základě podané žádosti č.j. SVO/1572/2021 ze dne 12.4.2021 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 písm. i) bylo přijato.
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 2021 č.j. SVO/657/2021 ze dne 18.2.2021 Farní
charitě Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad
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Labem, IČ 434 64 637 na základě podané žádosti č.j. SVO/1673/2021 ze dne
23.4.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 písm. j) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
k)
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 2021 č.j. SVO/657/2021 ze dne 18.2.2021 Lince
bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 188 00 Praha 8, IČ 61383198 na základě podané
žádosti č.j. SVO/1973/2021 ze dne 14.5.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz
příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/191/17/2021 písm. k) bylo přijato.
7. Návrh OZV na obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022
Zastupitelstvu města byl předložen podrobný podkladový materiál týkající se změny odpadového
systému od 1.1.2022, jehož součástí mimo podrobných informací v průvodce k tomuto bodu byly
dokumenty (viz přílohy originálu zápisu):
1) Návrh OZV č. 2/2021
2) Příloha č. 1 k OZV č. 2/2021
3) Seznam a specifikace současných kontejnerových stání s návrhem regulace od 1.1.2022
Starosta informoval zastupitele o přípravách a jednáních, které se změnou souvisí. Konstatoval, že na
změně systému pracuje tým již od jara a je za tím neuvěřitelné množství práce, která však ještě
nekončí. Shrnul zásadní změnu, která spočívá v tom, že z města zmizí kontejnerová státní (vyjma
Rýchorského sídliště), občanům budou zapůjčeny popelnice na plasty a papír a objemu 240 l
(vycházejí v poměru cena a objem výhodněji, a protože se tyto komodity budou svážet 1x za měsíc
doporučila svozová firma tyto větší popelnice). Směsný odpad se bude svážet 1x za 14 dní. V zimním
období bude zcela mimořádně v některých těžko přístupných lokalitách umožněno použít místo
popelnice evidovaný a typizovaný odpadový pytel, který se bude na určené svozové místo dávat až v
den svozu, aby nedocházelo k roztrhání pytlů a vysypání odpadu z pytlů.
Dále byla zastupitelům prezentována tabulka s vývojem množství vyprodukovaného odpadu na
1 obyvatele k 31.5.2021 ve vazbě na limit 200 ks na osobu / rok.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Nikdo ze zastupitelů v rámci diskuse k návrhu změn nevznesl
připomínky či návrhy na změnu a s prvotním konceptem Obecně závazné vyhlášky včetně přílohy
všichni souhlasili.
Ing. Špetla se pouze dotázal, zda je číslo vyhlášky 2/2021 správně, když bude platná až od roku 2022.
Tajemnice odpověděla, že ano, protože na příštím jednání zastupitelstvu v září bude předloženo
konečné znění vyhlášky ke schválení, která bude schválena v roce 2021, ale účinná od 1.1.2022. V
rámci tohoto jednání byl zastupitelstvu předložen koncept vyhlášky s cílem projednat a odsouhlasit
připravované změny, a protože ke změnám nejsou připomínky, nebude se koncept vyhlášky příliš
lišit od konečného znění.
Další námět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
prvotní koncept návrhu Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství (viz příloha originálu zápisu) včetně přílohy č. 1.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/192/17/2021 bylo přijato.
8. Směnná smlouva na směnu pozemků - část p.p.č. 380 a za část p.p.č. 154/12, oba v k.ú.
Maršov II
V rámci tohoto bodu byl Zastupitelstvu města předložen Záměr města č. 13/2021 včetně obou
geometrických plánů a znění směnné smlouvy, kterou vypracoval městský právník JUDr. Havel.
Starosta krátce informoval zastupitele a jednáních se společností Pod Černým vrchem s.r.o., která
nakonec vyústila ke vzájemně odsouhlasenému rozsahu směny pozemků a znění směnné smlouvy.
Vyzval přítomné k diskusi, a protože žádný námět nebyl podán, bylo hlasováno návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění směnné smlouvy se společností Pod Černým vrchem s.r.o., IČ 28849299, se sídlem Pod
Rýchorami 7, 542 24 Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), přičemž předmětem směny
je část parcely p.p.č. 380, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře
628 m2 v k.ú. Maršov II ve vlastnictví města (dle GP nově vymezena jako p.p.č. 380/5) a část parcely
p.p.č. 154/12, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 146 m2 v k.ú. Maršov II ve vlastnictví
společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. (dle GP vymezena nově jako p.p.č. 154/13).
Hlasování:
pro – 10
proti – 2
zdržel se – 0
Ing. Jiří Špetla
p. Milan Zelinský
USNESENÍ č. ZM/193/17/2021 bylo přijato.
9. Žádost o prodej parcely p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost č.j. SVO/2011/2021 doručená dne 19.5.2021 o koupi
parcely v Luční ulici p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití neplodná půda, o výměře 308 m2. V rámci podkladových materiálu byla zastuptelstvu také
předložena Smlouva o zřízení služebnosti č. SML000789 z 16.12.2019 včetně GP s vyznačením
rozsahu věcného břemene práva chůze na parcele p.p.č. 203 pro jednoho z žadatelů, který je
spoluvlastníkem domu čp. 195 v Luční ulici.
Starosta informoval zastupitele v rámci dataprojekce, že prodejem této parcely by město přišlo o
možnost rekonstruovat v budoucnosti přilehlou komunikaci, zároveň má v parcele p.p.č. 203 město
uloženo veřejné osvětlení. Dále starosta informoval o jednání s vlastníky domů v této lokalitě, kteří
v minulosti odmítli navrhovaný způsob rekonstrukce podle vypracované projektové dokumentace,
takže město nezískalo stavební povolení a nemohlo tedy žádat o dotaci. Nyní se situace změnila a po
jednání s dotčenými vlastníky to vypadá nadějně, město nechalo dopracovat projektovou
dokumentaci, je třeba dokončit ještě smluvní ujednání na věcné břemeno nebo odkup části parcely
od vlastníků domu čp. 182.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný podnět nebyl podán, proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože parcela bezprostředně sousedí s místní
komunikací v Luční ulici, těleso komunikace je částečně uloženo na této parcele a rovněž veřejné
osvětlení. Žadatel má smluvně sjednáno přes tento pozemek právo služebnosti - právo chůze v
rozsahu dle geometrického plánu k nemovitosti na st.p.č. 251 a prodejem tohoto pozemku by město
ztratilo možnost do budoucna komunikaci opravit.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/194/17/2021 bylo přijato.
10. Žádost o prodej parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost č.j. SVO/1591/2021, doručená dne 16.4.2021 o koupi
parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 208 m2, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití jiná plocha. Starosta v rámci dataprojekce krátce vysvětlil, proč rada nedoporučuje
prodej parcely a dále informoval přítomné o usnesení rady, kterým byla schválena revitalizace ploch
v dané lokalitě. Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení,
o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 208 m2, druh pozemku ostatní plocha
(jiná plocha) s odůvodněním, že by město nemělo prodávat tuto parcelu, protože ve spojení se
sousední parcelou p.p.č. 105/1 o výměře 226 m2, druh pozemku zahrada, která je v majetku Státního
pozemkového úřadu a o kterou již město požádalo, by se mohlo jednat o hezkou stavební parcelu na
rovině (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 1
p. Petr Horáček
USNESENÍ č. ZM/195/17/2021 bylo přijato.
11. Žádost o prodej lesního pozemku p.p.č. 40/5 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost vlastníka hotelu PROM o prodej lesního pozemku
p.p.č. 40/5 o výměře 5568 m2 v k.ú. Maršov I. Důvodem žádosti je následná směna se Správou
KRNAP. Starosta informoval zastupitelstvo o jednání s panem Procházkou, kdy předmětem směny
by měl být pozemek KRNAP p.p.č. 261/2 v k.ú. Maršov I o výměře 588 m2, který se nachází u hotelu
PROM, hotel jej využívá a chce jej získat. Rada nedoporučila prodej lesního pozemku, protože
majetkoprávní vztahy se Správou KRNAP řeší rovněž město, a tudíž by se město nemělo zbavovat
lesních pozemků, které si ponechalo právě pro účely směny se Správou KRNAP. Starosta vyzval
přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej lesního pozemku p.p.č. 40/5 o výměře 5568 m2 v k.ú. Maršov I dle žádosti, protože důvodem
žádosti, resp. záměrem žadatele je následná směna tohoto pozemku se Správou KRNAP, kdy
předmětem směny by měl být pozemek KRNAP p.p.č. 261/2 v k.ú. Maršov I o výměře 588 m2, který
se nachází u hotelu PROM, hotel jej využívá a chce jej získat. Rada se žádostí zabývala a shodla se
na tom, že majetkoprávní vztahy se Správou KRNAP řeší rovněž město, a tudíž by se město nemělo
zbavovat lesních pozemků, které si ponechalo právě pro účely směny se Správou KRNAP.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/196/17/2021 bylo přijato.
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12. Žádost o směnu části parcely p.p.č. 388/2 v k.ú. Maršov II za část parcely v majetku
města p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost rodiny Bajburinových o výměnu (případně prodej) části
pozemku p.p.č. 388/2 (na kterém má město autobusovou zastávku v Maršově II a částečně chodník,
který nikam nevede) za část parcely p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I. Rada nedoporučila směnu ani prodej,
protože zjistila, že u obou parcel se jedná druhově o ostatní plochu, ale z hlediska Územního plánu
mají obě parcely zcela jiné využití - pozemek města p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I je podle ÚP území
obytná smíšená/transformační, na kterém lze realizovat mnoho záměrů, na rozdíl od parcely p.p.č.
388/1 v k.ú. Maršov II, která je vedena v ÚP jako zahrady, louky, veřejná zeleň v souvislém zastavění
- Ostatní plochy funkčního využití, kde využití takového pozemku je značně omezené a přípustné
jsou zde pouze aktivity v podobě drobných staveb pro účely zajištění provozu, údržby a funkcí těchto
ploch. Rada celou situaci vyřešila přemístěním autobusové zastávky na sousední pozemek města
p.p.č. 388/1 a byl již schválen výběr zhotovitele na tuto akci (viz usnesení rady č. RM/667/51/2021
ze dne 31.5.2021). Co se týká chodníku, tak rada konstatovala, že město jej nepotřebuje, protože
nikam nevede, takže město nabídne rodině Bajburinových odkup části parcely pod chodníkem,
případně věcné břemeno a pokud nedojde ke shodě, může si jej žadatel ponechat a zazelenit.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o výměnu (případně prodej) části pozemku p.p.č. 388/2 (na kterém má město autobusovou
zastávku v Maršově II a částečně chodník, který nikam nevede) za část parcely p.p.č. 682 v k.ú.
Maršov I s odůvodněním, že přestože se jedná druhově o ostatní plochu, tak z hlediska Územního
plánu mají obě parcely zcela jiné využití - pozemek města p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I je podle ÚP
území obytná smíšená/transformační, na kterém lze realizovat mnoho záměrů, na rozdíl od parcely
p.p.č. 388/1 v k.ú. Maršov II, která je vedena v ÚP jako zahrady, louky, veřejná zeleň v souvislém
zastavění - Ostatní plochy funkčního využití, kde využití takového pozemku je značně omezené a
přípustné jsou zde pouze aktivity v podobě drobných staveb pro účely zajištění provozu, údržby a
funkcí těchto ploch. Autobusová zastávka bude přemístěna na pozemek města p.p.č. 388/1 v k.ú.
Maršov II na základě vyhodnocení cenových nabídek dle usnesení Rady města č. RM/667/51/2021.
Co se týká chodníku, tak město jej nepotřebuje, protože nikam nevede, takže město nabídne rodině
Bajburinových odkup části parcely pod chodníkem, případně věcné břemeno a pokud nedojde ke
shodě, může si jej žadatel ponechat a zazelenit.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/197/17/2021 bylo přijato.
13. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 35/512/2021 - převod parcely
p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I na město
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k
majetku č. 35/512/2021 (viz příloha originálu zápisu) s Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, jejímž předmětem je bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň o výměře 433 m2 v k.ú. Maršov I, obci Svoboda nad
Úpou do vlastnictví města. Jedná se o pozemek mezi spojovacím chodníčkem do Staré aleje a
chodníkem podél hlavní silnice, kdy se o tento pozemek město dlouhodobě stará, seká jej a využívá,
a proto o něj požádalo. Starosta v rámci dataprojekce prezentoval danou lokalitu a 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
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 35/512/2021 (viz příloha originálu
zápisu) s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž
předmětem je bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
zeleň o výměře 433 m2 v k.ú. Maršov I, obci Svoboda nad Úpou do vlastnictví města.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/198/17/2021 bylo přijato.
14. Bezúplatný převod pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od ČR - Správy
železnic, státní organizace
Zastupitelstvu města byla předložena písemnost č.j. SVO/1763/2021 od Správy železnic, státní
organizace včetně příloh, která se týká bezúplatného převodu pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou. Jedná se o sdělení informací a podmínek převodu pozemku na město, přičemž jednou z
podmínek je převzetí ekologických závazků s tímto majetkem spojených a převzetí povinností
plynoucích z jejich odstraňování bez možnosti požadovat na SŽDC v budoucnu náhradu. Tato
písemnost byla projednána rovněž v Radě města dne 15.5.2021 a rada se shodla, že bude pokračovat
v úsilí získat bezúplatně tento pozemek pod komunikací v majetku města, na kterém je rovněž veřejné
osvětlení včetně kabelového vedení, protože riziko vzniku ekologického problému je v dané lokalitě
minimální, a proto byla záležitost předložena k projednání v zastupitelstvu.
Co se týká ekologických závazků, tak z SŽDC byla získána následující odpověď:
"V návaznosti na Váš dotaz týkající se Prohlášení ve věci ekologických závazků si Vás dovoluji
informovat, že tento dokument vznikl jako podmínka pro schválení převodu na základě připomínek
z mezirezortního připomínkového řízení, kterému je podrobována většina případů pozbývání majetku
ze strany Správy železnic. Bez naplnění této podmínky nedá vláda k převodu vlastnického práva k
předmětné nemovitosti souhlas a není možné jej realizovat.
K povaze samotných ekologických závazků - typicky se může jednat např. o znečištění podzemních
zdrojů vody minerálními oleji (naftou) či jinými chemikáliemi. Správa železnic neprovádí bez
konkrétních důvodů průzkumy stavu podzemních vod za účelem zjištění rozsahu ekologických zátěží
předmětných pozemků a z toho důvodu nemůže nabyvatele předmětné nemovitosti informovat, zda
se zde takovéto závazky nachází či nikoliv."
Technické podmínky převodu majetku jsou následující:
• Předmětem projednávání je převod pozemku p. č. 477/3 v katastrálním území Svoboda
nad Úpou, do vlastnictví města Svoboda nad Úpou (dále také jen „žadatel“), a to na základě
písemné žádosti o bezúplatný převod, předložené žadatelem dne 03. 02. 2021 v souvislosti
s vlastnictvím místní komunikace, která se nachází na zájmovém pozemku.
•

Nemovitá věc (dále jen „nemovitost“) se nachází v ochranném pásmu dráhy. Nabyvatel si je
vědom nepříznivých účinků provozu dráhy a nebude požadovat na Správě železnic opatření
proti těmto negativním vlivům ani úhradu případných škod, vzniklých provozem dráhy.

•

Veškerá stavební činnost (jakož i stavba oplocení, terénní úpravy, včetně výsadby budoucích
vzrostlých stromů apod.) na odčleňované nemovitosti podléhá ustanovením zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a musí být předem projednána
s Drážním úřadem, který stanoví podmínky pro stavby v ochranném pásmu dráhy.

•

Musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu a ochráněn prostor železniční tratě před
vstupem nepovolaných osob. Případné oplocení musí být pevné, bez vstupu ke kolejím, nesmí
omezovat rozhledové poměry, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný profil a musí
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respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších
předpisů.
•

Odčleňovaný majetek musí být užíván v souladu se zákony v oblasti bezpečnosti na železnici,
požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. V případě vzniku
mimořádné události za železnici nový vlastník pozemku umožní přístup a příjezd k drážnímu
tělesu jednotkám požární ochrany Hasičského záchranného sboru Správy železnic i ostatním
složkám integrovaného záchranného systému.

•

Přístup k odčleňovanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy, z veřejné
komunikace na pozemku p. č. 712/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k. ú. Svoboda nad
Úpou a ve vlastnictví žadatele.

•

Předmětný pozemek je dle současné evidence v katastru nemovitostí veden se způsobem
ochrany nemovitosti jako „ochranné pásmo národního parku a evropsky významná lokalita“,
z čehož vyplývají specifická práva a povinnosti. Žadatel se zavazuje užívat předmět převodu
v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k této skutečnosti.

•

Předmětný pozemek je dle součásné evidence v katastru nemovitostí omezen ve vlastnickém
právu, a to zřízenou služebností pro oprávněného CETIN a.s., věcné břemeno „právo zřídit a
provozovat komunikační vedení v rozsahu uvedeném dle geometrického plánu č. 501147/2004.“ Rozsah tohoto věcného břemene do odčleňovaného majetku v řešeném území
zasahuje (viz příloha 1 dopisu).

•

Žadatel bere na vědomí, že na části předmětu převodu se nachází zábrana (kovová) ve
vlastnictví jiné nebo neznámé osoby.

•

(Případné) trvalé porosty zjištěné na zájmovém pozemku budou součástí převodu.

•

Na předmětném pozemku se nacházejí sloupy veřejného osvětlení v majetku žadatele.

•

U odčleňovaného majetku v řešeném území není v současné době (k datu tohoto dopisu)
evidován s žadatelem žádný nájemní vztah k pozemku na jeho užívání. Podmínkou
pro předložení obchodního případu do schvalovacího procesu je uzavření nájemní smlouvy
s žadatelem (město Svoboda nad Úpou).

•

V blízkosti řešeného území se nachází provozovaná železniční dopravní cesta – trať č. 624 00
Trutnov hlavní nádraží – Svoboda nad Úpou (dle Prohlášení o dráze celostátní a dráhách
regionálních). Převodem pozemku a jeho následným užíváním nesmí dojít k omezení nebo
ohrožení železniční dopravy na uvedené železniční trati.

•

Při odčleňování požadovaného majetku Správy železnic a pořizování potřebných dokladů
budete spolupracovat se správcem majetku Správy železnic, kterým je v tomto případě
Oblastní ředitelství Hradec Králové, Odbor obchodních činností, Oddělení prodeje a bytového
hospodářství, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové (kontaktní osoba: paní Zdena
Taichmanová, tel. 972 341 389, e-mail: Taichmanova@spravazeleznic.cz).

Starosta konstatoval, že si nepamatuje historicky, že by v dané lokalitě byl řešen nějaký ekologický
problém a navrhl pozemek bezplatně získat, protože město na něm má komunikaci, veřejné osvětlení.
Tajemnice doplnila, že předpokladem pro bezúplatný převod je předchozí uzavřený nájemní vztah.
Návrh nájemní smlouvy byl od SŽDC získán teprve minulý týden po cca 4 měsících po podání žádosti
o nájem a projednávat jej bude rada města dne 28.6.2021, takže získání majetku do vlastnictví města
ještě nějaký čas potrvá.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterých bylo
postupně hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s bezúplatným převodem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 623 m2 (dále
jen „majetek“) od Správy železnic, státní organizace
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/199/17/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
b)
s technickými podmínkami převodu majetku, které jsou podrobně popsány v zápise
a jsou uvedeny v písemnosti SŽDC č.j. 4416/2021-SŽ-GŘ-031 (4), S007416/2021SŽ-GŘ-031 od Správy železnic, státní organizace ze dne 23.4.2021 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/199/17/2021 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
prohlašuje
c)
že s majetkem převezme i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené a bere na
sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat jejich
náhradu, spojenou s odstraňováním těchto závazků.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/199/17/2021 písm. c) bylo přijato.
15. Schválení bezúplatného převodu parcel p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I a p.p.č. 874/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou od ÚZSVM
Zastupitelstvu města byly předloženy žádosti od ÚZSVM o vyjádření k nabídce na převod parcel
p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I, druh parcely ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o
výměře 490 m2 a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely ostatní plocha se způsobem
využití jiná plocha o výměře 49 m2. U parcely v Maršově I se jedná o pozemek pod místní
komunikací v ulici K Muchomůrce (parcela byla převedena na ÚZSVM od Správy KRNAP jako
nepotřebný majetek poté, co Správa KRNAP provedla opravu místní komunikace v roce 2019, což
byla podmínka města pro převzetí parcely s komunikací). Parcela ve Svobodě nad Úpou je parcela
pod částí chodníku u čerpací stanice Benzina navazující na pozemky okolo ocelo-plechového
přístřešku pro technickou četu města. Rada doporučila projevit o obě parcely zájem v rámci
bezúplatného převodu.
Starosta prezentoval v rámci dataprojekce dané lokality a parcely a vyzval přítomné k diskusi. Žádný
námět nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod parcel p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I, druh parcely ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace o výměře 490 m2 a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 49 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/200/17/2021 bylo přijato.
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16. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019 se společností Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s.
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019,
evidované u města jako č.j. SVO/3034/2019, SML000739 a jejího dodatku č. 1 ze dne 22.6.2020,
evidovaného u města jako č.j. SVO/2014/2020, SML000881 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 30.6.2022 (viz příloha originálu zápisu).
Starosta informoval zastupitele, že se stále nepovedlo dohodnout s minoritními akcionáři společnosti
ohledně výplaty dividend, takže VAK opět požádal o prodloužení lhůty. Společně s Ing. Chmelařem
informovali o průběhu konání Valné hromady společnosti dne 31.5.2021, kdy jednání s touto
skupinou akcionářů je velmi emotivní a právně velmi složité. Dodal, že byla velká škoda v minulosti,
že vedení společnosti dopustilo, aby se akcie staly obchodovatelnými. Doplnil, že doufá, že už je to
naposledy, kdy město musí schválit dodatek o prodloužení lhůty.
Starosta vyzval k diskusi, která byla velmi krátká a bez zásadních připomínek. Na závěr tedy navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019, evidované u města jako č.j. SVO/3034/2019,
SML000739 a jejího dodatku č. 1 ze dne 22.6.2020, evidovaného u města jako č.j. SVO/2014/2020,
SML000881 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 30.6.2022 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/201/17/2021 bylo přijato.

17. Závěrečný účet města za rok 2020
V rámci tohoto bodu byl Zastupitelstvu města předložen návrh Závěrečného účtu města Svobody nad
Úpou za rok 2020 včetně Přílohy č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2020. Přílohy č. 2 – 6 byly k dispozici na webu města na elektronické úřední desce. 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)
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2020 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu)
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaření bez výhrad.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/202/17/2021 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2020 sestavenou ke dne
31.12.2020 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2020.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/202/17/2021 písm. b) bylo přijato.
18. Inventarizační zpráva za rok 2020
Zastupitelstvu města byla předložena Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020 včetně příloh (vše
viz přílohy originálu zápisu). Tajemnice MěÚ konstatovala, že se jedná o každoroční zprávu a
vyzvala přítomné k diskusi, zda mají nějaké dotazy či potřebují něco vysvětlit. Žádný dotaz ani návrh
nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2020, přílohu č. 1 a přílohu č. 2 (viz přílohy originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/203/17/2021 bylo přijato.
19. Rozpočtové opatření č. 2/2021
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 7.6.2021 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 6/2021 ke dni 7.6.2021
2) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2021 + rozpis rozpočtového opatření
3) Průběžná stručná finanční analýza hospodaření města k 7.6.2021
Starosta opět předal slovo tajemnici MěÚ, která krátce okomentovala podkladový materiál a návrh
rozpočtového opatření č. 2/2021, který je přílohou rozpočtového opatření a obsahuje následující
položky dle rozpisu rozpočtového opatření:
P ŘÍJ MY
Rozp. skladba
ODPA
POL
2169
2212
3612
2212

Text

č.
1

6171

2122

2

6171

2321

3

Částka

Pokuty z činnosti stavebního úřadu
Přijaté sankční pokuty (SIAL, Šmerda) za nedodržení termínů
Nařízený odvod z fondu DPS na pořízení zahradního altánu v DPS (investiční
položka)
Přijatý dar za přidělení bytu v DPS od obačana Malé Úpy

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
6171

3111

4

Příjmy z prodeje pozemků dle skutečnosti k 7.6.2021

Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy
4111

5

4116
4116
6
4116
4116
4116
4213

7

Kompenzační bonus pro obce ke zmírnění negativních dopadů na daňové
příjmy za období od 1.2.2021 - 31.3.2021
Transfer neinvestiční dotace pro DPS na pečovatelskou službu pro rok 2021
(v rámci mimořádného dotačního řízení na podporu mimořádného finančního
ohodnocení v soucislosti s epidemií Covid 19) - vazba na výdaj
Každoroční dotace na sociální práci v rámci pověřeného úřadu (vazba na
výdaje) pro rok 2021
Dotace z mimořádného dotačního řízení na podporu mimořádného
finančního ohodnocení soc. pracovníků na krajských a obecních úřadech v
souvislosti s epidemií Covid 19) - vazba na výdaj
Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce
Doplatek dotace na projekt Lubawská brána (Rudolf + lyž. závody)
Dotace ze SFŽP na rekonstrukce etap VO roku 2020

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2021
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6 000
175 000
47 000
60 000
288 000
472 000
472 000
85 987
297 277
406 960
33 450
15 000
6 969
2 808 941
3 654 584

4 414 584

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL
2143
5179

č.
8

Text

Částka

Organizace destinačního managementu - vstupní jednorázový poplatek

45 000

Skupina 2: Průmysl a ostatní odvětví

45 000

3113

5651

9

Základní škola - návratná finanční výpomoc na projekt IT inovace učebny

3722

5139

10

Nákup odpadových nádob pro občany - 800 ks, odhad

3745

357 000
1 000 000

5011

8 700

5031

2 200

5032

11

Veřejně prospěšné práce - mzdové výdaje

800

5424

4 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo

1 372 700

4351

5331

12

DPS - příspěvek na činnost, ponížení s vazbou na schválenou úpravu
rozpočtu č. 2

4351
4351

5336
6121

13
14

DPS - transfer neinvestiční dotace pro pečovatelské služby v rámci mimořádného dota
Zahradní altán pro DPS (investiční položka)

-

274 000

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
6171

6171
6402

5137
5011
5031
5032
5011
5031
5032
5364

70 277
24 000
285 257
71 000
26 000
25 000
6 200
2 250
208 900

Výdaje v rámci čerpání každoroční dotace na sociální práci pro pověřený
obecní úřad
15
Výdaje v rámci čerpání dotace pro sociální pracovníky obecních a krajských
úřadů
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297 277
47 000

Vratky transferů z poskytnutých z veřejných rozpočtů

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

648 607

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2021

2 136 584

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2021
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2021
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 2/2021

4 414 584
2 136 584
2 278 000

FINANCOVÁNÍ
8115
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Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 2/2021

-

-

2 278 000

2 278 000

Tajemnice požádala zastupitele o dotazy a připomínky k návrhu rozpočtového opatření či k
předloženému plnění rozpočtu k 7.6.2021.
Starosta se dotázal na plnění daňových výnosů oproti minulém letům. Tajemnice odpověděla, že
plnění daňových výnosů v rámci letošního plánu je k 7.6.2021 u daní z příjmu FO a PO na úrovni
38%, u DPH na úrovni 44%. Kompenzace ze strany státního rozpočtu je prozatím za období od
1.2.2021 do 31.3.2021 ve výši cca 86.000 Kč a zda bude ještě nějaká jiná kompenzace není zatím
jisté. Daňové výnosy jsou pro letošní rok naplánovány velmi nízko, takže snad se je povede naplnit,
nicméně u daní z příjmu FO a PO to zatím není příliš optimistické, ale pravděpodobně to souvisí s
odkladem splatnosti daní z podaných daňových přiznání (splatnost daní byla až do 31.5.2021). Větší
jasno bude zcela určitě v září při další kontrole.
Nikdo z přítomných další dotaz nevznesl, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 7.6.2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 6/2021 ze dne
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7.6.2021 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 7.6.2021
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/204/17/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 2/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.2/2021 činí objem celkových příjmů 4.414.584,-Kč (celkové příjmy
rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na 43.114.225,-Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2021 činí 2.136.584,-Kč (celkové výdaje
rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na 44.780.225,-Kč), financování
rozdílu činí mínus 2.278.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2021 se
snižuje na 1.666.000 Kč).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/204/17/2021 písm. b) bylo přijato.
21. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
 Paní Dvořáková se dotázala na parčík u pošty, který je ohraničen velmi nevzhlednou zdí na garáži.
Starosta reagoval, že garáž není ve vlastnictví města, ale ve vlastnictví rodiny, která provozuje
nedaleký obchod se zeleninou a ovocem, a tudíž město nemůže opravovat cizí majetek.
 Pan Zelinský upozornil na špatný technický stav mostu v Maršově II, ze kterého lezou armatury a
dráty do chodníku a je to zde nebezpečné pro děti. Starosta přislíbil, že se na to podívá se stavebním
technikem.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a ukončil
jednání zastupitelstva ve 20:04 hodin.

Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 16.6.2021
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Jan Hainiš, v.r. dne 16.6.2021
Bc. Martin Vlášek, v.r. dne 17.6.2021
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Výpis usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 14.06.2021
USNESENÍ č. ZM/187/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.6.2021 včetně
doplnění bodu s názvem "Schválení bezúplatného převodu parcel p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I a
p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou od ÚZSVM" s tím, že tento bod bude zařazen do programu
jako bod 15 a původní body 15 – 19 budou přečíslovány číslem o jedno vyšším.
USNESENÍ č. ZM/188/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15.3.2021 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/189/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.3.2021 do 14.6.2021 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/190/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Město Svoboda nad Úpou se stane zakládajícím členem spolku s názvem Krajina pod
Sněžkou, z.s., společně s dalšími obcemi a městy.
b)
stanovy spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., v předloženém znění, které tvoří přílohu tohoto
usnesení.
c)

jednorázový vstupní příspěvek do spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., ve výši 45 000 Kč.

pověřuje
d)
Mgr. Petra Týfu, starostu města, aby se zúčastnil jménem města Svoboda nad Úpou
ustavující schůze spolku Krajina pod Sněžkou, z.s. a podílel se zde na jednání, rozhodování
a založení spolku, včetně volby jeho orgánů.
USNESENÍ č. ZM/191/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 34.074 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 2021 č.j. SVO/653/2021 ze dne 18.2.2021 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/1689/2021 ze dne 26.4.2021 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

poskytnutí dotace ve výši 34.074 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 2021 č.j. SVO/653/2021 ze dne 18.2.2021 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/1956/2021 ze dne 23.4.2021
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 23.852 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 2021 č.j. SVO/653/2021 ze dne 18.2.2021 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/1813/2021 ze dne 3.5.2021 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 8.000 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 2021 č.j. SVO/653/2021 ze dne 18.2.2021 spolku
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Maršov, se sídlem Lysečinská 90,
542 26 Horní Maršov, IČ 135 86 181 na základě podané žádosti č.j. SVO/1364/2021 ze
dne 1.4.2021 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 sportovní
aktivity dospělých v roce 2021 č.j. SVO/655/2021 ze dne 18.2.2021 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/1696/2021 ze dne 12.4.2021 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 sportovní
aktivity dospělých v roce 2021 č.j. SVO/655/2021 ze dne 18.2.2021 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/1955/2021 ze dne 12.5.2021 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
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 2021 č.j. SVO/656/2021 ze dne 18.2.2021 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/1974/2021 ze dne 13.5.2021 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní
aktivity v roce 2021 č.j. SVO/656/2021 ze dne 18.2.2021 spolku Myslivecký spolek
Rýchory, se sídlem čp. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě podané žádosti
č.j. SVO/1506/2021 ze dne 12.4.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 2.000 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 2021 č.j. SVO/657/2021 ze dne 18.2.2021 Domovu důchodců
Lampertice, se sídlem Lampertice 204, 541 01 Trutnov, IČ 00195022 na základě podané
žádosti č.j. SVO/1572/2021 ze dne 12.4.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
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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 2021 č.j. SVO/657/2021 ze dne 18.2.2021 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/1673/2021 ze dne 23.4.2021 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

k)

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 2021 č.j. SVO/657/2021 ze dne 18.2.2021 Lince bezpečí, z.s., se
sídlem Ústavní 95, 188 00 Praha 8, IČ 61383198 na základě podané žádosti
č.j. SVO/1973/2021 ze dne 14.5.2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

USNESENÍ č. ZM/192/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
prvotní koncept návrhu Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství (viz příloha originálu zápisu) včetně přílohy č. 1.
USNESENÍ č. ZM/193/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění směnné smlouvy se společností Pod Černým vrchem s.r.o., IČ 28849299, se sídlem Pod
Rýchorami 7, 542 24 Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), přičemž předmětem směny
je část parcely p.p.č. 380, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře
628 m2 v k.ú. Maršov II ve vlastnictví města (dle GP nově vymezena jako p.p.č. 380/5) a část parcely
p.p.č. 154/12, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 146 m2 v k.ú. Maršov II ve vlastnictví
společnosti Pod Černým vrchem s.r.o. (dle GP vymezena nově jako p.p.č. 154/13).
USNESENÍ č. ZM/194/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože parcela bezprostředně sousedí s místní
komunikací v Luční ulici, těleso komunikace je částečně uloženo na této parcele a rovněž veřejné
osvětlení. Žadatel má smluvně sjednáno přes tento pozemek právo služebnosti - právo chůze v
rozsahu dle geometrického plánu k nemovitosti na st.p.č. 251 a prodejem tohoto pozemku by město
ztratilo možnost do budoucna komunikaci opravit.
USNESENÍ č. ZM/195/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 208 m2, druh pozemku ostatní plocha
(jiná plocha) s odůvodněním, že by město nemělo prodávat tuto parcelu, protože ve spojení se
sousední parcelou p.p.č. 105/1 o výměře 226 m2, druh pozemku zahrada, která je v majetku Státního
pozemkového úřadu a o kterou již město požádalo, by se mohlo jednat o hezkou stavební parcelu na
rovině (podrobně viz zápis).
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USNESENÍ č. ZM/196/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej lesního pozemku p.p.č. 40/5 o výměře 5568 m2 v k.ú. Maršov I dle žádosti, protože důvodem
žádosti, resp. záměrem žadatele je následná směna tohoto pozemku se Správou KRNAP, kdy
předmětem směny by měl být pozemek KRNAP p.p.č. 261/2 v k.ú. Maršov I o výměře 588 m2, který
se nachází u hotelu PROM, hotel jej využívá a chce jej získat. Rada se žádostí zabývala a shodla se
na tom, že majetkoprávní vztahy se Správou KRNAP řeší rovněž město, a tudíž by se město nemělo
zbavovat lesních pozemků, které si ponechalo právě pro účely směny se Správou KRNAP.
USNESENÍ č. ZM/197/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o výměnu (případně prodej) části pozemku p.p.č. 388/2 (na kterém má město autobusovou
zastávku v Maršově II a částečně chodník, který nikam nevede) za část parcely p.p.č. 682 v k.ú.
Maršov I s odůvodněním, že přestože se jedná druhově o ostatní plochu, tak z hlediska Územního
plánu mají obě parcely zcela jiné využití - pozemek města p.p.č. 682 v k.ú. Maršov I je podle ÚP
území obytná smíšená/transformační, na kterém lze realizovat mnoho záměrů, na rozdíl od parcely
p.p.č. 388/1 v k.ú. Maršov II, která je vedena v ÚP jako zahrady, louky, veřejná zeleň v souvislém
zastavění - Ostatní plochy funkčního využití, kde využití takového pozemku je značně omezené a
přípustné jsou zde pouze aktivity v podobě drobných staveb pro účely zajištění provozu, údržby a
funkcí těchto ploch. Autobusová zastávka bude přemístěna na pozemek města p.p.č. 388/1 v k.ú.
Maršov II na základě vyhodnocení cenových nabídek dle usnesení Rady města č. RM/667/51/2021.
Co se týká chodníku, tak město jej nepotřebuje, protože nikam nevede, takže město nabídne rodině
Bajburinových odkup části parcely pod chodníkem, případně věcné břemeno a pokud nedojde ke
shodě, může si jej žadatel ponechat a zazelenit.
USNESENÍ č. ZM/198/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 35/512/2021 (viz příloha originálu
zápisu) s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž
předmětem je bezúplatný převod parcely p.p.č. 102/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
zeleň o výměře 433 m2 v k.ú. Maršov I, obci Svoboda nad Úpou do vlastnictví města.
USNESENÍ č. ZM/199/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s bezúplatným převodem parcely p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 623 m2 (dále jen „majetek“)
od Správy železnic, státní organizace
b)

s technickými podmínkami převodu majetku, které jsou podrobně popsány v zápise a jsou
uvedeny v písemnosti SŽDC č.j. 4416/2021-SŽ-GŘ-031 (4), S007416/2021-SŽ-GŘ-031
od Správy železnic, státní organizace ze dne 23.4.2021 (viz příloha originálu zápisu).

prohlašuje
c)
že s majetkem převezme i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené a bere
na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat
jejich náhradu, spojenou s odstraňováním těchto závazků.
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USNESENÍ č. ZM/200/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod parcel p.p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I, druh parcely ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace o výměře 490 m2 a p.p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 49 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
USNESENÍ č. ZM/201/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23.10.2019, evidované u města jako č.j. SVO/3034/2019,
SML000739 a jejího dodatku č. 1 ze dne 22.6.2020, evidovaného u města jako č.j. SVO/2014/2020,
SML000881 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 30.6.2022 (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/202/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2020 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodaření bez výhrad.
b)

účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2020 sestavenou ke dne
31.12.2020 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2020.

USNESENÍ č. ZM/203/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2020, přílohu č. 1 a přílohu č. 2 (viz přílohy originálu
zápisu).
USNESENÍ č. ZM/204/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 7.6.2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 6/2021 ze dne 7.6.2021
včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 7.6.2021 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 2/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.2/2021 činí objem celkových příjmů 4.414.584,-Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2021 po této změně se zvyšují na 43.114.225,-Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 2/2021 činí 2.136.584,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2021
po této změně se zvyšují na 44.780.225,-Kč), financování rozdílu činí mínus 2.278.000 Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2021 se snižuje na 1.666.000 Kč).
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