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Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 26.07.2021
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa (dále jen
také „předsedající“). 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 30.6.2021
do 26.7.2021 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem
zastupitelstva.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 13 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), 2 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, TOMÁŠ HOVARD, 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, Bc. MARTIN VLÁŠEK

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Mgr. Jana
Hainiše a pana Mgr. Zdeňka Šafáře. 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.

Schválení konkrétní finanční pomoci postiženým moravským obcím v souvislosti
s tornádem
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Starosta vyzval přítomné, zda mají návrh na doplnění, změnu či jinou připomínku.
Nikdo z přítomných neměl žádný návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 26.7.2021.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/205/18/2021 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Mgr. Jan Hainiš a Bc. Martin Vlášek) z 17. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.6.2021, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Zprávu podal pan Mgr. Jan Hainiš o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 17.6.2021, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v červencovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.6.2021 bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/206/18/2021 bylo přijato.
4. Schválení konkrétní finanční pomoci postiženým moravským obcím v souvislosti s
tornádem
Starosta v úvodu tohoto bodu prezentoval způsob pomoci postiženým obcím a zároveň vysvětlil, proč
došlo k redukci finanční pomoci na polovinu oproti původnímu návrhu ze dne 28.6.2021, kdy v radě
navrhl poskytnout 4 nejpostiženějším obcím po 100 tis. Kč. S odstupem času, kdy se v rámci celé
České republiky zvedla neuvěřitelná vlna solidarity ze strany měst a obcí, rada přehodnotila tento
původní návrh a navrhuje poslat do každé ze 4 nejpostiženějších obcí 50.000 Kč + 2.000 Kč každé
obci daruje svobodský Klub důchodců formou rozpočtové změny (tzn., že tuto částku v rámci
rozpočtu města nebude klub čerpat a požádal o zaslání celkové částky 8.000 Kč do moravských obcí
postižených tornádem - způsob rozdělení nechal na zastupitelstvu).
Kromě návrhů darovacích smluv byl zastupitelům zaslány odkazy na transparentní účty všech 4 obcí
pro porovnání, jak si stojí s finančními dary v roce 2021 a dále tabulka s dary z roku 2013, kdy naše
město obdrželo od měst a obcí 1.224.000 Kč, z toho bylo 250.000 od sousedního ORP - Trutnova a
300.000 Kč ze Svazku obcí Východní Krkonoše. Celkem naše město na darech obdrželo 2 mil. Kč.
Bylo konstatováno, že v porovnání s aktuálními stavy na účtech níže uvedených 4 obcí se to tedy
nedá porovnat, protože současná solidarita je úplně neuvěřitelná.
Dále bylo konstatováno, že samozřejmě tornádo napáchalo mnohem větší škody než voda u nás v
roce 2013, na druhou stranu pohledem na jednotlivé obraty na účtech (je to mnoho set položek), tak
solidarita měst a obcí, firem i soukromých osob z celé ČR byla a je neuvěřitelná, ale většina těch
příspěvků z měst a obcí se pohybuje v rozmezí 10.000 – 50.000 Kč, větší částky jsou výjimečné a
plynou z opravdu velkých měst či krajů nebo firem.
Tajemnice doplnila, že z okolních obcí ví, že město Janské Lázně poskytlo 100.000 Kč celkem, Mladé
Buky 100.000 Kč obci Hrušky, Město Trutnov 80.000 Kč celkem.
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Starosta tedy konstatoval, že z výše uvedených důvodů byl upraven původní návrh bezprostředně po
tornádu, kdy se konala rada a záběry z televize byly opravdu šokující.
Webové odkazy na transparentní účty 4 nejpostiženějších obcí:
Moravská Nová Ves – odkaz na transparentní účet pro příjem darů – aktuální stav k 26.7.2021 činí
30,4 mil. Kč
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013203349/Mestys-Moravska-Nova-Ves
Obec Lužice – aktuální stav k 26.7.2021 činí 52,1 mil. Kč
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116370277
Obec Hrušky – aktuální stav k 26.7.2021 činí 41,7 mil. Kč
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4548350207
Obec Mikulčice – odkaz na transparentní účet nefunguje s odkazem na chybu banky:
https://www.mikulcice.cz/
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Ing. Špetla konstatoval, že původně chtěl navrhnout částku 100 tis. Kč každé obci, ale po pátečním
emailu od tajemnice, ve kterém je uveden odkaz na transparentní účty měst a obcí a tabulka s finanční
pomocí v roce 2013 názor přehodnotil a souhlasí s návrhem rady poskytnout každé obci 50.000 Kč
plus 2.000 Kč od Klubu důchodců.
Starosta ještě doplnil, že v současné době je třeba myslet také na to, že podobná událost se může
opakovat kdekoliv jinde, případně i voda může napáchat mnoho škod, jak je patrno nyní z Německa
či Belgie. Je tedy možné, že další pomoc bude potřeba i někde jinde, protože klimatické změny v
poslední době způsobují mnoho přírodních katastrof všude po světě.
Tajemnice ještě doplnila, že v souvislosti s poskytnutím finančních darů musí město přijmout
rozpočtové opatření, jehož návrh je následující - viz rozpis položek:

VÝDAJE
Text
Klub důchodců - výdaje na činnost klubu, snížení částky z důvodu převodu

Rozp. skladba
4359

5169

1

na pomoc jihomoravským obcím postiženým tornádem

Částka

na základě -

8 000

-

8 000

rozhodnutí všech členů Klubu důhodců

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
5269

5321
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Pomoc postiženým moravským obcím tornádem - finanční dary 4 x 50.000
Kč z rozpočtu města + 8.000 převod z rozpočtové skladby 4359/5169 - Klub
důchodců výdaje na činnost

208 000

Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana

208 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 3/2021
CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 3/2021
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 3/2021
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 3/2021

200 000

-

200 000
200 000

FINANCOVÁNÍ
8115
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Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 3/2021

200 000

200 000

Žádný jiný návrh nebyl podán, a proto starosta přednesl jednotlivé návrhy usnesení, o kterých bylo
postupně hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočtové opatření č. 3/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.3/2021 se objem celkových příjmů nemění, objem celkových výdajů v
rámci rozpočtového opatření č. 3/2021 činí 200.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na
rok 2021 po této změně se zvyšují na 44.980.225,-Kč), financování rozdílu činí
200.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2021 se zvyšuje na 1.866.000 Kč).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/207/18/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Obci Hrušky, IČ 00283185, se sídlem
U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, postižené v červnu 2021 tornádem, včetně znění
darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města uzavřením
této darovací smlouvy.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/207/18/2021 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Městysu Moravská Nová Ves, IČ
00283363, se sídlem náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, postižené
v červnu 2021 tornádem, včetně znění darovací smlouvy (viz příloha originálu
zápisu) a pověřuje starostu města uzavřením této darovací smlouvy.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/207/18/2021 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Obci Mikulčice, IČ 00285102 se
sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, postižené v červnu 2021 tornádem, včetně
znění darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města
uzavřením této darovací smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/207/18/2021 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Obci Lužice, IČ 44164343, se sídlem
Česká 592/1, 696 18 Lužice, postižené v červnu 2021 tornádem, včetně znění
darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města uzavřením
této darovací smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/207/18/2021 písm. e) bylo přijato.
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V závěru tohoto bodu poděkoval starosta všem za účast v době prázdnin, že si udělali na toto
jednání čas a ukončil jednání v 18:20 hodin.

Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 27.7.2021
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Jan Hainiš, v.r. dne 27.7.2021
Mgr. Zdeněk Šafář, v.r. dne 28.7.2021
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Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 26.07.2021
USNESENÍ č. ZM/205/18/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 26.7.2021.
USNESENÍ č. ZM/206/18/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.6.2021 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/207/18/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočtové opatření č. 3/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.3/2021 se objem celkových příjmů nemění, objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 3/2021 činí 200.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2021
po této změně se zvyšují na 44.980.225,-Kč), financování rozdílu činí 200.000 Kč (celkové
financování rozpočtu na rok 2021 se zvyšuje na 1.866.000 Kč).
b)
poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Obci Hrušky, IČ 00283185, se sídlem U
zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, postižené v červnu 2021 tornádem, včetně znění darovací
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města uzavřením této darovací
smlouvy.
c)

poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Městysu Moravská Nová Ves, IČ 00283363,
se sídlem náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, postižené v červnu 2021
tornádem, včetně znění darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu
města uzavřením této darovací smlouvy.

d)

poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Obci Mikulčice, IČ 00285102 se sídlem
Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, postižené v červnu 2021 tornádem, včetně znění
darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města uzavřením této
darovací smlouvy.
poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Obci Lužice, IČ 44164343, se sídlem Česká
592/1, 696 18 Lužice, postižené v červnu 2021 tornádem, včetně znění darovací smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města uzavřením této darovací smlouvy.

e)
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