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Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 20.12.2021
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 9.12.2021
do 20.12.2021 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 11 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), 4 členové zastupitelstva jsou řádně
omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Dále přítomni: členové ZM – Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ, Mgr. JAN
HAINIŠ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, Mgr. ONDŘEJ
ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: MARTIN DAVID, JAN JANOUŠ, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Petra Horáčka
a pana Mgr. Jana Hainiše. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou pořízením
zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Starosta konstatoval, že, první pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s
jednacím řádem dne 22.11.2021. Na základě emailu tajemnice ze dne 9.12.2021 (viz příloha) s
vysvětlením dále v zápise byla vyhotovena nová pozvánka s programem, která byla zveřejněna na
místech v souladu s jednacím řádem dne 9.12.2021. K posunu termínu došlo s ohledem na to, že u
první pozvánky byla zveřejněna na elektronické úřední desce informace o době a místě konání
zastupitelstva, ale administrativní chybou nebyl k pozvánce přiložen do přílohy program.
Program rady se nezměnil:
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
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5.

Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II

6.

Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Směna pozemku p.p.č. 105/1 (v majetku ČR – Státního pozemkového úřadu) za
pozemek ve vlastnictví města p.č. 163/18 v k.ú. Maršov II

8.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

9.

Revize obecně platných vyhlášek a návrh na zrušení OZV č. 8/1999, OZV č. 1/2003,
OZV č. 2/2003 a OZV č. 3/2006

10.

Rozpočtové opatření č. 5/2021 a kontrola hospodaření města

11.

Rozpočet města na rok 2022

12.

Diskuse

Starosta vyzval přítomné, zda mají návrh na další doplnění, změnu či jinou připomínku.
Nikdo z přítomných již neměl žádný návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 20.12.2021.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/217/20/2021 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající konstatoval, že ověřovateli zápisu z minulého jednání byli pánové Martin David a Jan
Janouš, kteří jsou oba z tohoto jednání omluveni. Oba pánové však zápis z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 13.9.2021 ověřili bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 15.9.2021, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v říjnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal námitku,
a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 13.9.2021 bez námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/218/20/2021 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 14.9.2021 do
20.12.2021 konstatoval, že zastupitelům jsou zasílány zápisy z jednání rady neprodleně po jednání.
V daném období se konalo šest schůzí rady a bylo projednáno 69 bodů.
Starosta v rámci zprávy o činnosti rady okomentoval nejhlavnější body činnosti rady za výše
zmiňované období:
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- tvorba parkovacích pravidel
- změny v odpadovém hospodářství
- rekonstrukce veřejného osvětlení na Sluneční stráni (zde jen krátce s tím, že podrobněji se bude
zabývat touto akcí v rámci diskuse)
- rekonstrukce školní jídelny - zadána studie
- rekonstrukce mostu Nepomuckého - PD pro provedení stavby odevzdána
- oprava mostu Maršov II - zpracování PD zadáno dle výsledku výběrového řízení
- nový Územní plán - veřejné projednávání dne 10.1.2022
- Společenské centrum ve druhé části budovy čp. 473 - stavební povolení vydáno, ale lze očekávat,
že bude napadeno odvoláním vlastníky domu čp. 475
- oprava sakrálních památek - zpracován posudek
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 14.9.2021 do 20.12.2021 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/219/20/2021 bylo přijato.
5. Žádost o odkoupení části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o koupi části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II. Jedná
se o část parcely nad zahradními chatkami. Rada se žádostí zabývala na 54. schůzi dne 30.8.2021 a
doporučila zastupitelstvu neprodat část parcely, protože v dané lokalitě se musí ještě dořešit
majetkoprávní vztahy ohledně cesty kolem domů čp. 2 a 148 a dále město nechce prodávat pozemky
v současné době. Žadatelce byla učiněna nabídka pronájmu této části parcely, kterou prozatím
nevyužila.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Bylo krátce diskutováno o formulaci usnesení, které bylo v závěru oproti návrhu v průvodce
upraveno.
Žádný další námět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, kdy se jedná se
o část parcely nad zahradními chatkami, a to proto, že se v dané lokalitě musí ještě dořešit
majetkoprávní vztahy ohledně cesty kolem domů čp. 2 a 148 a dále město nechce prodávat pozemky
v současné době.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Oravec
USNESENÍ č. ZM/220/20/2021 bylo přijato.
6. Žádost o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
V rámci jednání rad byly předloženy k projednání dvě žádosti o odkoupení parcely p.p.č. 825/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou na základě Záměru města č. 9/2017. Rada se shodla na tom, že pokud tento
3

pozemek bude prodáván, tak podle Pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro
výstavbu rodinných domů (Opatření orgánů města č. 3/2014) ze dne 11.6.2014. Z jedné žádosti
nebylo patrno, za jakým účelem jej žadatelé chtějí koupit, takže se rada shodla na tom, že MěÚ osloví
žadatele a požádá je o doplnění žádosti. Během října jedni z žadatelů odstoupili od žádosti a druzí
žadatelé doplnili žádost (vše viz příloha originálu zápisu). K projednání na zastupitelstvu tedy zbyla
pouze jedna žádost. Žadatelé v doplnění žádosti deklarují svůj záměr zde postavit rodinný dům a také
berou na vědomí variantu případného rozdělení parcely na dvě části tak, jak je popsáno v Záměru
města č. 9/2017, pokud bude druhý žadatel souhlasit. Rada žádost postoupila k projednání
zastupitelstvu, přičemž v rámci diskuse zazněl návrh na přehodnocení záměru prodat výše uvedenou
parcelu, a to s ohledem na avizovanou státní podporu výstavby nájemních bytů po podzimních
volbách 2021 v menších městech a obcích s cílem podpořit nájemní bydlení za dostupnou cenu pro
obyvatele, kteří si nemohou dovolit z finančních důvodů výstavbu rodinných domů či nákup bytů.
Rada tedy předala zastupitelstvu ke zvážení možnost na dané parcele postavit bytový dům s
nájemními byty, pokud bude tato bytová politika podpořena ze strany státu patřičnými dotačními
prostředky.
Starosta krátce okomentoval návrh rady v tom smyslu, že by bylo vhodné v příštím roce zadat studii,
která by prověřila, zda je daný pozemek pro výstavbu bytového domu vhodný. Doplnil, že v současné
době je na tom město ekonomicky dobře a nepotřebuje příjem z prodeje pozemků, takže by opravdu
nejprve tuto možnost prověřil, protože podobných pozemků má město málo. Tlak developerů na
výstavbu apartmánových bytů je velký, přičemž tyto byty nejsou cenově dostupné pro mladé rodiny,
a pokud chce město nalákat mladé rodiny s normálními příjmy k bydlení, mělo by se pokusit o
výstavbu vlastních nájemních bytů. Tento návrh zcela jednoznačně získal podporu u všech
přítomných zastupitelů, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely zahrada o výměře 1201
m2, protože město přehodnotilo svůj záměr prodat výše uvedenou parcelu, a to s ohledem na
avizovanou státní podporu výstavby nájemních bytů po podzimních volbách 2021 v menších
městech a obcích s cílem podpořit nájemní bydlení za dostupnou cenu pro obyvatele, kteří
si nemohou dovolit z finančních důvodů výstavbu rodinných domů či nákup bytů.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/221/20/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
zrušení Záměru města č. 9/2017 ze dne 22.5.2017
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/221/20/2021 písm. b) bylo přijato.
7. Směna pozemku p.p.č. 105/1 (v majetku ČR – Státního pozemkového úřadu) za
pozemek ve vlastnictví města p.č. 163/18 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně snahy města získat od Státního
pozemkového úřadu (dále jen "SPÚ") pozemek p.č. 105/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(u bývalé svíčkárny) z důvodu zamýšleného scelení s pozemkem p.č. 904. Získáním tohoto pozemku
by se propojily i pozemky p.č. 90/1 a 903, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou. Vznikl by zde prostor
využitelný např. pro výstavbu obecních bytů, neboť stavební parcely v lokalitě Luční případně Nový
svět si při dnešních cenách pozemků mladá rodina nemůže dovolit a při případném prodeji těchto
stavebních parcel by měli výhodu investoři, jejichž zájmem je apartmánové bydlení pro turisty. Město
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však nemůže pozemek koupit od SPÚ, ale pouze jej s SPÚ směnit za jiný v majetku města, který by
měl navazovat na jiný pozemek ve vlastnictví SPÚ. Kontrolou pozemků města bylo zjištěno, že se ke
směně nabízí pozemek ve vlastnictví města p.p.č. 163/18 o výměře 398 m2 v k.ú. Maršov II, který
navazuje na pozemek SPÚ p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II. Město získalo předběžný souhlas SPÚ se
směnou a obdrželo formuláře k žádosti a seznam podkladů, které je nutno dodat, včetně nutnosti mít
k dispozici znalecké posudky na ocenění obou pozemků. Rozhodnout o samotné směně, resp.
schválení samotného záměru směny a následně směnné smlouvy musí samozřejmě zastupitelstvo.
Starosta krátce okomentoval situaci v lokalitě kolem bývalé svíčkárny, kdy zde došlo ke
geodetickému zaměření všech pozemků města a v příštím roce dojde k revitalizaci daných pozemků,
aby zastupitelé získali představu, s jakou lokalitou město může disponovat. Starosta vyzval přítomné
k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě doporučujícího usnesení Rady města č. RM/785/57/2021 ze dne 8.11.2021 směnu
pozemku p.č. 105/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada ve vlastnictví
České republiky - Státního pozemkového úřadu za pozemek ve vlastnictví města p.č. 163/18 o výměře
398 m2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost a pověřuje starostu města, aby dokončil
procesní úkony v rámci dané směny.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/222/20/2021 bylo přijato.
8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství (viz příloha originálu zápisu), který je finálním aktem
dokončení změny odpadového systému ve městě od 1.11.2021. Podrobný komentář k návrhu
vyhlášky byl součástí zápisu z 57. schůze Rady města dne 8.11.2021 a je uveden v průvodce k tomuto
bodu.
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která krátce okomentovala návrh vyhlášky.
Dále bylo diskutováno o prvních poznatcích z odpadových změn, kdy bylo konstatováno, že změny
mají pozitivní vliv na čistotu ve městě a z prvních čísel za listopad je patrný i pozitivní vliv na
množství vyprodukovaného odpadu. V rámci diskuse se zastupitelé shodli na tom, že rovněž
nezaznamenali nějaké výrazné negativní ohlasy a jsou překvapeni, že se nenaplnily obavy z toho, že
budou po městě vznikat skládky apod.
Tajemnice MěÚ doplnila, že návrh vyhlášky je zpracován tak, aby poplatek pro rok 2022 zůstal ve
výši 500 Kč, a to jako motivační faktor pro občany, aby se s novým systémem naučili žít a přijali jej
i v rámci zlepšení třídění jednotlivých komodit.
Mgr. Hainiš upozornil na nešvar u některých domů v tom smyslu, že mají popelnice vystrčené celý
týden na chodníku a kolem nich velký nepořádek (například u domu čp. 475 vedle radnice) a zda by
nebylo možné upozornit vlastníky těchto domů, aby si popelnice uklidili na své pozemky.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta vyzval přítomné, zda mají k samotnému
návrhu vyhlášky nějaké připomínky či návrhy na změnu. Žádný takový podnět nebyl podán, a proto
navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
(viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/223/20/2021 bylo přijato.
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9. Revize obecně platných vyhlášek a návrh na zrušení OZV č. 8/1999, OZV č. 1/2003,
OZV č. 2/2003 a OZV č. 3/2006
Zastupitelstvu města byl podán návrh na zrušení čtyř obecně závazných vyhlášek na základě
doporučení Rady města ze dne 8.11.2021. Výtah ze zápisu z jednání rady je součástí podkladového
materiálu. Návrh na zrušení je podáván s ohledem na revizi vyhlášek města v souvislosti s přijetím
zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, kdy dochází k podstatným
změnám od 1.1.2022 při zveřejňování obecních vyhlášek.
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která vše vysvětlila. Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný
námět nebyl podán, a proto starosta návrh usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 8/1999,
o změně čísel popisných ze dne 22.2.1999.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/224/20/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2003,
Požární řád ze dne 14.10.2003, Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se mění OZV
č. 1/2003 – Požární řád ze dne 19.12.2006 a Obecně závazná vyhláška č. 2/2003,
o zabezpečení požární ochrany při akcích ze dne 14.10.2003.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/224/20/2021 písm. b) bylo přijato.
10. Rozpočtové opatření č. 5/2021 a kontrola hospodaření města
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 6.12.2021 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 11/2021 ke dni 6.12.2021
2) Návrh rozpočtového opatření č. 5/2021 + rozpis rozpočtového opatření v platné verzi 03
3) Průběžná stručná finanční analýza hospodaření města k 6.12.2021
Starosta opět předal slovo tajemnici MěÚ, která krátce okomentovala podkladový materiál a návrh
rozpočtového opatření č. 5/2021, který je přílohou rozpočtového opatření a obsahuje následující
položky dle rozpisu rozpočtového opatření:

PŘÍJMY
Rozp. skladba
ODPA
POL
3319
2111

Text

č.
1

3722

2111

6171

2131

2

3113

2229

3

3319

2324

1039

2324

3113

2451

4
5

Finanční podpora od Nadace ČEZ na kulturu (vánoce)
Svoz komunálních odpadů - platby od podnikatelů, snížení s ohledem na odpuštění
plateb pro rok 2021
Příjmy z pronájmu pozemků - navýšení dle skutečnosti
Vratka ze ZŠ a MŠ - nevyčerpaná finanční pomoc - obědy do škol (vazba na výdej,
transfer. 6402/5366)
Finanční dar on Nadace VAK na Rudolfovy slavnosti
Dotace - kompenzace ztrát obcí na území národního parku - vazba na výdaje (1039/5169)

ZŠ a MŠ - vratka půjčených finančních prostředků škole na projekt "Rekosntrukce
IT učebny"

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy

Částka

36 300
-

51 000
67 000
37 977
20 000
22 515
315 067
447 859

6

4111

6

4111
4116
4122

Doplněno: Neinvestiční dotace pro hasiče - JSDH, vazba na výdaje (5512/5139)

7

Neinvestiční transfer pro školu - obědy do školy (vazba na výdej), doplněno o
částku 30.699,90 Kč
Neinvestiční dotace pro DPS covid (vazba na výdej 4351/5336)
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Doplněno - Příjem dotace MMR na nový Územní plán Svoboda nad Úpou
Investiční dotace z MMR pro školu na projekt "Rekonstrukce IT učebny" - vazba na
výdaj

4216
4216

Kompenzační bonus pro obce ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy

22

4122

82 000
18 271
17 200

Dotace na podzimní volby

43 491
150 000
338 800
1 215 968

Celkem třída 4 : Dotace

1 865 730

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2021

2 313 589

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

Text

č.

Částka

Ostatní záležitosti lesního hospodářství - vazba na dotaci na kompenzace ztrát obcí
na území národního parku, vazba na příjmy (1039/2324)
Skupina 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
5164
Parkovací automaty - nájemné
2219
10
5169
Parkovací automaty - ostatní služby
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví
Neinvestiční transfer pro školu - obědy do školy (vazba na příjem - pol. 4122),
3113
5336
11
doplněno o částku 30.699,90 Kč
Neinvestiční půjčené prostředky škole na rekonstrukci IT učebny dle skutečnosti
3113
5651
13
(rozpočtováno 357.000 Kč, skutečnost 315.066,60 Kč)
Investiční transfer dotace z MMR pro školu na projekt "Rekonstrukce IT učebny" 3113
6356
12
vazba na příjem
1039

5169

3349

5169

3612

5139

3612

5169

3612

5171

3631
3631

5154
5171

22 515
22 515
28 000
5 000
33 000

9

14

15

43 491
41 933
1 215 968

Vydávání novin Svoboda forum - posílení položky

43 371

Bytové hospodářství - byt na Rýchorském sídlišti zmateriálové náklady, nečerpáno -

10 000

Bytové hospodářství - byt na Rýchorském sídlišti zálohy na služby navýšení dle
skutečnosti

3 000
12 000

Bytové hospodářství - byt na Rýchorském sídlišti opravy bytu dle skutečnosti

8 000
50 000

Veřejné osvětlení - elektrická energie posílení položky
Veřejné osvětlení - posílení položky (výměna sloupu u Dunkánu, poj. událost)
Odpadové hospodářství - nákup nádob, bude realizováno s dotací přístí rok, nádoby
3722
5139
17
jsou zapůjčeny od Transportu
Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351

5331

4351

5331

4351

5336

16

DPS - snížení provozního příspěvku dle změny rozpočtu č. 3
18

19

900 000
423 897

-

150 000

DPS - navýšení provozního příspěvku v souvislosti s odvoláním bývalé ředitelky
DPS Ing. Škarkové z důvodu skončení rodičovské dovolené a výplaty náhrad a
odstupného dle Dohody o rozvázání pracovního poměru ze dne 8.12.2021

269 000

Neinvestiční dotace pro DPS covid (vazba na příjem pol. 4122)

150 000
269 000

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
5512

5169

23

17 200

Navýšení výdajů JSDH ve vazbě na přijatou dotaci - viz příjmy

17 200

Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ocharna
Odvod vratky ze ZŠ a MŠ - nevyčerpaná finanční pomoc - obědy do škol (vazba na
6402
5366
20
příjem, transfer, vazba na příjem 3113/2229)
Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

37 977
37 977

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2021

803 589

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2021
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2021
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 5/2021

2 313 589
803 589
1 510 000

FINANCOVÁNÍ
8115

21

OPRAVA : Financování pomocí rezervních finančních prostředků z
minulých let - snížení položky

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 5/2021
7

-

1 510 000

-

1 510 000

Tajemnice požádala zastupitele o dotazy a připomínky k návrhu rozpočtového opatření či k
předloženému plnění rozpočtu.
Nikdo z přítomných 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 6.12.2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2021 ze dne
6.12.2021 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 6.12.2021
(vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 1
Mgr. Dvořák

USNESENÍ č. ZM/225/20/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 5/2021 (verze 03 z 20.12.2021 - viz příloha originálu zápisu).
V rámci rozpočtového opatření č. 5/2021 činí objem celkových příjmů
2.313.589,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na
46.157.648,-Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 5/2021
činí 803.589,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na
46.353.648,-Kč), financování rozdílu činí mínus 1.510.000 Kč (celkové financování
rozpočtu na rok 2021 se snižuje na 196.000 Kč).
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Dvořák
USNESENÍ č. ZM/225/20/2021 písm. b) bylo přijato.
11. Rozpočet města na rok 2022
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, který obsahoval (vše viz přílohy originálu
zápisu):
Průvodku k tomuto bodu s návrhy usnesení a s přílohami:
1) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022
2) Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
3) Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
4) Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2022 PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou
5) Příloha č. 4 – Návrh rozpočtu – plán nákladů a výnosů na rok 2022 PO DPS
Starosta konstatoval, že návrh rozpočtu je podrobně okomentován v příloze č. 2. Nicméně se zabýval
podrobněji investičními položkami, které krátce představil. Dále předal slovo tajemnici MěÚ, která
konstatovala, že písemné připomínky ve lhůtě k návrhu nebyly přijaty. Rozpočet je zveřejněn od
10. listopadu 2021 na úřední desce, takže od té doby došlo ke změnám v tom smyslu, že některé
investiční položky byly již uplatněny v roce 2021, takže prvním rozpočtovým opatřením v roce 2022
dojde k aktualizaci a vypuštěním těchto investičních položek. Dále vyzvala všechny přítomné, zda
mají k návrhu rozpočtu nějaké připomínky, dotazy či námitky.
Paní Dvořáková se dotázala, že v návrhu nevidí položku na vybudování přechodu pro chodce u
sokolovny. Na to reagovala tajemnice, že přechod pro chodce je potřeba nejprve vyprojektovat a
v projekční činnosti tento výdaj pod bodem 6) je zahrnut. Starosta doplnil, že zatím není jasné, kde
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přechod pro chodce vybudovat, protože podle DI Policie ČR nelze vybudovat přechod na libovolném
místě, dále je nutno mít představu, kde bude vybudován výjezd po rekonstrukci plochy u velkého
JIPu, kterou připravují Krkonošské papírny. Nicméně potvrdil, že přechod pro chodce v dané lokalitě
je jednou z priorit města.
Mgr. Oravec požádal, aby se rekonstrukce lesní cesty na Muchomůrku nazvala v rozpisu pouze
opravou lesní cesty, protože podle jeho názoru se nejedná o rekonstrukci v pravém slova smyslu.
Bude v rozpise opraveno.
Žádný další námět nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočet města pro rok 2022 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
37.670.000 Kč
financování ve výši
6.361.000 Kč
celkové zdroje ve výši
44.031.000 Kč
běžné výdaje ve výši
29.104.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši
14.927.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
44.031.000 Kč
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad
Úpou na rok 2022“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města
stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
(odpovědnými orgány obce) překročen jim stanovený objem běžných a
kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů a souboru položek schváleného
rozpočtu roku 2022 ve výše uvedeném dokumentu. V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách (vyjma mzdových položek) a včetně změn mezi
položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného
rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je
v kompetenci účetní.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Dvořák
USNESENÍ č. ZM/226/20/2021 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
b)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujících případech:

rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky
na akci, která je již zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada může takto
přidělené finanční prostředky zapojit pouze do financování na položku
8115 (zejména dotace ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních
prostředků z jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě
není zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit
do výdajů přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí
spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace ex
post apod.),
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 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných
stavebních akcí započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení
smluvních termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod,
dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech
vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby
energií…)
 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na
rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování
jednotlivých rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená
radou budou zasílána zastupitelům neprodleně emailem.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/226/20/2021 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
si vyhrazuje
c)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/226/20/2021 písm. c) bylo přijato.
12. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
 p. Dvořáková upozornila na vánoční osvětlení ve Svobodě, kdy okolní obce mají výrazně více
vánočních prvků na sloupech VO podél hlavní silnice a ve Svobodě není nic. Tajemnice
reagovala, že v Maršově I je podél hlavní silnice 7 vánočních zvonů a v Maršově II pak 3.
Více prvků podél páteřní komunikace na Pec skutečně není a je na zastupitelstvu, zda tento
výdaj zapracují na případného rozpočtového opatření pro příští rok. Téměř všichni zastupitelé
se shodli na tom, že je to zbytný výdaj a návrh nenašel oporu v rámci zastupitelstva.
 starosta města se v rámci diskuse podrobně zabýval rekonstrukcí veřejného osvětlení na
Sluneční stráni, kdy informoval podrobně o průběhu rekonstrukce, o problémech se
společností ELTODO, o nedodržení termínu dokončení díla a s tím související podanou
žádost o prodloužení termínu u dotačního orgánu. Dále zmínil, že v úterý 21.12.2021 by mělo
dojít za účasti TDI k převzetí díla, ale je zde mnoho nedodělků a vad, a tudíž zatím není jasné,
zda k převzetí dojde vůbec dojde.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast, popřál všem
pohodové vánoční svátky a ukončil jednání zastupitelstva v 20:02 hodin.
Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 21.12.2021
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Petr Horáček, v.r.
dne 21.12.2021
Mgr. Jan Hainiš, v.r. dne 21.12.2021
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Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 20.12.2021
USNESENÍ č. ZM/217/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 20.12.2021.
USNESENÍ č. ZM/218/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 13.9.2021 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/219/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 14.9.2021 do 20.12.2021 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/220/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, kdy se jedná se
o část parcely nad zahradními chatkami, a to proto, že se v dané lokalitě musí ještě dořešit
majetkoprávní vztahy ohledně cesty kolem domů čp. 2 a 148 a dále město nechce prodávat pozemky
v současné době.
USNESENÍ č. ZM/221/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely zahrada o výměře 1201
m2, protože město přehodnotilo svůj záměr prodat výše uvedenou parcelu, a to s ohledem
na avizovanou státní podporu výstavby nájemních bytů po podzimních volbách 2021 v
menších městech a obcích s cílem podpořit nájemní bydlení za dostupnou cenu pro
obyvatele, kteří si nemohou dovolit z finančních důvodů výstavbu rodinných domů či
nákup bytů.
schvaluje
b)
zrušení Záměru města č. 9/2017 ze dne 22.5.2017
USNESENÍ č. ZM/222/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě doporučujícího usnesení Rady města č. RM/785/57/2021 ze dne 8.11.2021 směnu
pozemku p.č. 105/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada ve vlastnictví
České republiky - Státního pozemkového úřadu za pozemek ve vlastnictví města p.č. 163/18 o výměře
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398 m2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost a pověřuje starostu města, aby dokončil
procesní úkony v rámci dané směny.
USNESENÍ č. ZM/223/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/224/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 8/1999,
o změně čísel popisných ze dne 22.2.1999.
b)

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2003,
Požární řád ze dne 14.10.2003, Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se mění OZV
č. 1/2003 – Požární řád ze dne 19.12.2006 a Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o
zabezpečení požární ochrany při akcích ze dne 14.10.2003.

USNESENÍ č. ZM/225/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 6.12.2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2021 ze dne
6.12.2021 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 6.12.2021 (vše
viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
rozpočtové opatření č. 5/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.5/2021 činí objem celkových příjmů 2.313.589,-Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2021 po této změně se zvyšují na 46.157.648,-Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 5/2021 činí 803.589,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2021
po této změně se zvyšují na 46.353.648,-Kč), financování rozdílu činí mínus 1.510.000 Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2021 se snižuje na 196.000 Kč).
USNESENÍ č. ZM/226/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočet města pro rok 2022 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
37.670.000 Kč
financování ve výši
6.361.000 Kč
celkové zdroje ve výši
44.031.000 Kč
běžné výdaje ve výši
29.104.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši
14.927.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
44.031.000 Kč
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad
Úpou na rok 2022“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města
stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
(odpovědnými orgány obce) překročen jim stanovený objem běžných a
kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů a souboru položek schváleného
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rozpočtu roku 2022 ve výše uvedeném dokumentu. V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách (vyjma mzdových položek) a včetně změn mezi
položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného
rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je
v kompetenci účetní.
stanovuje
b)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujících případech:

rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky
na akci, která je již zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada může takto
přidělené finanční prostředky zapojit pouze do financování na položku
8115 (zejména dotace ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních
prostředků z jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě
není zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit
do výdajů přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí
spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace ex
post apod.),
 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných
stavebních akcí započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení
smluvních termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod,
dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech
vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby
energií…)
 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na
rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování
jednotlivých rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená
radou budou zasílána zastupitelům neprodleně emailem.
si vyhrazuje
c)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
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