Město Svoboda nad Úpou
Zápis
ze 15. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne
2. září 2009 od 18,00 hodin v kongresovém sále hotelu PROM

Přítomno:

12 členů Zastupitelstva města, (dle prezenční listiny), v průběhu jednání se
dostavila paní Lucie Trnková.
Omluvena: MUDr. Dana Hůrková
Neomluven: Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová, tajemnice MěÚ
Program:
1. Zahájení – prezence
2. Seznámení s programem a jeho schválení
3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 27.5.2009
4. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
5. Určení ověřovatelů zápisu
6. Nemovitosti
7. Rozpočtové opatření č.3/2009
8. Rozprava
9. Usnesení
1 Zahájení – prezence
Jednání zahájil starosta města Ing. Milan Oravec v 18,00 hodin. Prezencí bylo zjištěno, že
jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (viz prezenční listina) a
je proto schopno se usnášet.
2. Seznámení s programem
Starosta seznámil přítomné s navrhovaným programem, který byl zveřejněn dle § 93 odst. 1
zákona o obcích na úřední desce MěÚ, včetně elektronické úřední desky na webových
stránkách města www.musvoboda.cz. Bylo hlasováno o návrhu programu takto:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
3. Schválení zápisu z minulého jednání
Zápis z minulého jednání ze dne 27.5.2009 byl schválen všemi přítomnými členy
Zastupitelstva města bez připomínek.
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
4. Volba návrhové komise
Do návrhové komise pro přípravu usnesení z dnešního jednání byli navrženi MUDr. Karolína
Feduňová a pan Bohuslav Krčmář. Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 2
(viz usnesení)
5. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni panové Mgr. Jan Korbelář a Jiří Eliášek.
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6. Nemovitosti
a) Rada města schválila dne 21.5.2009 zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 318/8 o výměře
27 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, záměr byl zveřejněn na úřední desce od 22.5.2009 do
29.6.2009. Žádost si podala paní Martina Vlčková, bytem Lázeňská 314, Svoboda nad
Úpou. Byl podán návrh prodat tento pozemek výše uvedené žadatelce za cenu znaleckého
posudku a veškerých nákladů spojených s prodejem pozemku. Bylo hlasováno o tomto
návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
b) Rada města schválila dne 21.5.2009 zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 89/8 o výměře
258 m2 v k.ú. Maršov II, záměr byl zveřejněn na úřední desce od 22.5.2009 do 29.6.2009.
Žádost si podali manželé Jindra a František Šolcovi, bytem Rýchorské sídliště, Svoboda
nad Úpou. Byl podán návrh prodat tento pozemek výše uvedeným žadatelům rovněž za
cenu znaleckého posudku a veškerých nákladů spojených s prodejem pozemku. Bylo
hlasováno o tomto návrhu:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
(viz usnesení)
c) Rada města projednala dne 2.7.2009 na svém 51. jednání žádost Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových o podání informace k st.p.č. 197/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Jedná se o pozemek o výměře 248 m2, který se nachází u přístupové cesty na stadion mezi
DPS a bývalou truhlárnou. Vzhledem k tomu, že tento pozemek je vedle přístupové cesty
na stadion, Rada města doporučila Zastupitelstvu města projevit o tento pozemek zájem.
Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
d) Rada města projednala dne 2.7.2009 na svém 51. jednání žádost SÚS Královéhradeckého
kraje o darování p.p.č. 608/4 v k.ú. Maršov I o výměře 16 m2. Jedná se o pozemek pod
komunikací II. třídy, kterou spravuje SÚS a je v majetku Města Svoboda nad Úpou. Rada
města doporučila Zastupitelstvu města schválit darování tohoto pozemku do majetku
Královéhradeckého kraje a schválila zveřejnění záměru darovat tuto nemovitost, záměr byl
zveřejněn na úřední desce od 7.7.2009 do 13.8.2009. Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
e) Rada města projednala dne 13.8.2009 na svém 54. jednání žádost paní Evy Kadlečkové o
odkoupení pozemku p.p.č. 898 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 34 m2. Na tomto
pozemku je umístěno kontejnerové stání v Horské ulici. Již 31. jednání rady města dne
22.7.2008 nedoporučilo prodej tohoto pozemku a zastupitelstvo města na 11. veřejném
zasedání dne 6.11.2008 toto doporučení potvrdilo. Rada města tedy trvá na svém
stanovisku a doporučila zastupitelstvu neprodat tento pozemek. Bylo hlasováno o tomto
návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
f) Rada města projednala dne 23.4.2009 na svém 47. jednání žádost pana Jiřího Říhy o prodej
p.p.č. 287 v k.ú. Maršov II, o výměře 194 m2 a schválila zveřejnění záměru prodeje tohoto
pozemku, záměr byl zveřejněn na úřední desce od 27.4.2009 do 28.5.2009. Pracovníci
hospodářsko-správního odboru provedli místní šetření v dané lokalitě a vzhledem k tomu,
že pozemek zasahuje do přístupové cesty, navrhují prodat pouze část tohoto pozemku,
která bude oddělena geometrickým zaměřením. Byl podán návrh prodat tuto oddělenou
část přilehající k pozemku žadatele p.p.č. 288 o výměře cca 100 m2 (viz zakresleno a
vyznačeno přerušovanou čárou v mapce, která je přílohou zápisu) za cenu znaleckého
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posudku a veškerých nákladů spojených s prodejem včetně geometrického zaměření. Bylo
hlasováno o tomto návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
g) Rada města projednala 13.8.2009 na svém jednání žádost manželů Bednaříkových o
pronájem pozemků - p.p.č. 904 o výměře 163 m2 (zveřejněn záměr prodeje 2.3.2009 na
základě usnesení rady města č.166/43/2009 písm. a) a p.p.č. 937 o výměře 45 m2
(zveřejněn záměr prodeje 9.4.2009 na základě usnesení rady města č. 178/46/2009 písm.
a). Pokud by Rada města akceptovala žádost o pronájem těchto pozemků, musel by být
zveřejněn také záměr pronájmu těchto pozemků. V ten moment by existovaly dva záměry
jiného charakteru, které představují do budoucna komplikace. Po konzultaci s právníkem je
nejlepším řešením doporučit zastupitelstvu města zrušit oba záměry prodeje pozemků,
intenzivně usilovat o získání sousedního pozemku od PF ČR, po získání tohoto pozemku
všechny parcely scelit v jednu stavební parcelu, kterou poté nabídnout zájemcům k prodeji.
Rada města pověřila Ing. Hůrku prověřit na PF ČR aktuální stav sousedního pozemku. Byl
tedy podán návrh na zrušení výše uvedeného záměru prodeje pozemku p.p.č. 904 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
A dále byl podán návrh na zrušení výše uvedeného záměru prodeje pozemku p.p.č. 937
v k.ú. Svoboda nad Úpou
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
h) Zastupitelstvu města byl předložen návrh nové Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o budoucí koupi části pozemku st.p.č. 300
v k.ú. Svoboda nad Úpou po oddělení o výměře cca 40 m2 za kupní cenu 1,-Kč se závazky
pro město v podobě zajištění geometrického plánu na oddělení části tohoto pozemku a
zajištění demolice objektu čp. 456 včetně financování.
Původní smlouva o smlouvě budoucí mezi Městem Svoboda nad Úpou a KRPA
DEHTOCHEMA, a.s. o odkoupení části st.p.č.300 o výměře 40 m2 v k.ú.Svoboda nad
Úpou byla předložena ZM již na jednání dne 24.7.2008. Záměr odkoupení části uvedeného
pozemku byl zveřejněn dne 24.7.2008. Tuto část pozemku mělo původně město odkoupit
od KRPA DEHTOCHEMA, a.s., a to z důvodu výstavby dopravního terminálu. Tehdy byl
podán návrh, aby cena pozemku byla 300,- Kč/1m2 (ne 350,- Kč/1m2) a dále vypustit
z odstavce B Podmínky uzavření smlouvy, bod č. 4 – „nebude-li budoucím prodávajícím
odstraněna stavba na st.p.č.300 do zahájení stavby. A ani budoucí kupující nezajistí její
odstranění na své náklady“. Smlouva však nebyla podepsána, protože na majetek bylo
zapsáno zástavní právo pro bankovní ústav.
Po více než ročních jednáních se společností KRPA DEHTOCHEMA, a.s. byl vydán
souhlas věřitele s demolicí objektu čp. 456 a následným převodem části výše uvedeného
pozemku na Město Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu). Výsledkem je tento
nový návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Byl podán návrh na schválení
návrhu této smlouvy:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
7. Rozpočtové opatření č. 3/2009
Předseda finančního výboru Mgr. Jan Hainiš přednesl návrh rozpočtového opatření č.3/2009
(viz příloha originálu zápisu). K samotnému rozpočtovému opatření nebylo připomínek.
V průběhu projednávání návrhu rozpočtového opatření se na jednání dostavila s omluvou za
zpoždění paní Lucie Trnková.
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Mgr. Hainiš dále upozornil na dodatek k rozpočtovému opatření (viz příloha originálu
zápisu), který se týká upřesnění cenové nabídky na demolici objektu čp. 456 na autobusovém
nádraží. Cenová nabídka činí 335.161 Kč. V návrhu RO č.3/2009 je vyčleněno pouze 150 tis.
Kč, proto byl podán návrh dofinancovat demolici objektu částkou ve výši 185 tis. Kč z Fondu
hospodářské činnosti (bytové hospodářství). Bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření
č. 3/2009 včetně dodatku:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2
(viz usnesení)
8. Rozprava
 Pan Ritter vznesl dotaz na autobusový terminál, a to na úzkou komunikaci, která vede
z hlavní silnice na nádraží. Má obavy, aby tento úzký průjezd nekomplikoval zimní
údržbu. Starosta na připomínku reagoval tím, že výstavba terminálu je v souladu
s projektovou dokumentací a technika města nebude mít problém se zimní údržbou.
 Mgr. Hynek upozornil na nedostatky při zpracování změny č. 2 Územního plánu města
Svobody nad Úpou, poukázal na odborné nedostatky zpracovatele, kterým je firma
DRUPOS s.r.o. Trutnov. Zároveň poukázal na špatný výkon státní správy při
zpracování územního plánu, který pro Město Svoboda nad Úpou vykonává Město
Žacléř na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Starosta města přislíbil, že pozve
zpracovatele k jednání a připomínky s ním projedná. Zároveň požádal Mgr. Hynka o
písemné zpracování jeho připomínek tak, aby měl relevantní podklad pro jednání
s kritizovaným zpracovatelem.
 Mgr. Korbelář navrhl, aby byly zmapovány pozemky ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje na území našeho města a byl vyhotoven jejich soupis, který
bude předložen Radě města za účelem možného vyjednávání s Královéhradeckým
krajem, kdy by bylo vhodné a účelné například formou směny či darování tyto
pozemky získat do vlastnictví města. Tajemnice přislíbila, že soupis těchto pozemků
zajistí hospodářsko-správní odbor a předloží jej na nejbližší jednání rady.
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Město Svoboda nad Úpou
NÁVRH USNESENÍ
ze 15. veřejného zasedání zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou
dne 2. září 2009 od 18,00 hodin v kongresovém sále hotelu PROM na Pietteho náměstí
73/15/09

Zastupitelstvo města volí:
Do návrhové komise pro přípravu usnesení z dnešního jednání
MUDr. Karolínu Feduňovou a pana Bohuslava Krčmáře
74/15/09
Zastupitelstvo města schvaluje:
i) program dnešního jednání,
j) zápis z minulého jednání ze dne 27.5.2009,
k) prodej p.p.č.318/8 o výměře 27 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou paní
Martině Vlčkové, bytem Lázeňská 314, Svoboda nad Úpou za cenu
dle znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem pozemku,
l) prodej p.p.č. 89/8 o výměře 258 m2 v k.ú. Maršov II manželům
Jindře a Františkovi Šolcovým, bytem Rýchorské sídliště 128,
Svoboda nad Úpou za cenu dle znaleckého posudku a nákladů
spojených s prodejem pozemku,
m) darování p.p.č. 608/4 o výměře 16 m2 v k.ú. Maršov I
Královéhradeckému kraji, který se nachází pod stavbou komunikace
II/297,
n) prodej části p.p.č. 287 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Maršov II, která
bude oddělena tak, aby byla zachována přístupová cesta, panu
Jiřímu Říhovi, bytem Pod Světlou Horou 157, Svoboda nad Úpou
za cenu dle znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem
pozemku,
o) návrh rozpočtového opatření č.3/2009 s upřesněním vyčíslené
částky na demolici objektu čp. 456 v lokalitě autobusového nádraží
ve výši 335.161,-Kč, která bude dofinancována převodem
finančních prostředků ve výši 185.000,-Kč z Fondu hospodářské
činnosti (bytové hospodářství)
p) návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku
st.p.č. 300 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 40 m2za kupní
cenu 1,-Kč a se závazky pro město Svoboda nad Úpou v podobě
zajištění geometrického plánu na oddělení části pozemku a zajištění
demolice objektu čp. 456 včetně financování této demolice.
75/15/09
Zastupitelstvo města projevuje zájem:
o st.p.č. 197/3 o výměře 248 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který je ve
vlastnictví České republiky a příslušným úřadem pro hospodaření
s majetkem státu je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
76/15/09
Zastupitelstvo města neschvaluje:
a) prodej p.p.č. 898 o výměře 34 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
77/15/09
Zastupitelstvo města ruší:
a) usnesení Rady města č.178/46/2009 písm. a), kterým byl zveřejněn
záměr prodeje p.p.č. 937 o výměře 45 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
b) část usnesení Rady města č.166/43/2009/ písm. a), kterým byl
zveřejněn záměr prodeje p.p.č. 904 o výměře 163 m2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou.
Hlasování o usnesení:
pro:13
proti: 0
zdržel se: 0
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Diskuse
Po hlasování o usnesení byl dán prostor občanům k diskusi. Z přítomných občanů pan
Čermák vznesl dotaz na rozhodnutí stavebního úřadu, kterým mu bylo povoleno pokácet dva
stromy na svém pozemku s tím, že jako kompenzaci musí vysadit dvě lípy v Lipové aleji.
Starosta na dotaz reagoval tím, že tato záležitost není v kompetenci samosprávné činnosti
města, ale státní správy, tedy hospodářsko-správního odboru, který se řídí zákonem o ochraně
krajiny a přírody a postupuje dle tohoto zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Jednání bylo ukončeno v 19,00 hodin. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 3. září 2009.

Ing. Milan Oravec
starosta města

Ověřovatelé:
………………………..
Mgr. Jan Korbelář

………………………..
Jiří Eliášek
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