Město Svoboda nad Úpou
Zápis
ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne
27. října 2009 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
Přítomno:
Omluveni:

11 členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny)
MUDr. Dana Hůrková, Ing. Věra Javůrková, pan Bohuslav Krčmář, pan
Jaroslav Ritter
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 2.9.2009
4. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
5. Určení ověřovatelů zápisu
6. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města Svoboda nad Úpou
7. Rozpočtové opatření č.4/2009
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 od 12.9.2009 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: 11
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
3. Schválení zápisu z minulého jednání
Zápis z minulého jednání ze dne 2.9.2009 byl schválen všemi přítomnými členy
Zastupitelstva města bez připomínek.
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
4. Volba návrhové komise
Do návrhové komise pro přípravu usnesení z dnešního jednání byli navrženi pánové Ing. Jiří
Špetla a Mgr. Jan Hainiš. Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 2
(viz usnesení)
5. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Helena Bernardová a Mgr. Petr Hynek.
6. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byly předloženy návrhy nových zřizovacích listin včetně příloh, kterými
se vymezuje majetek ve vlastnictví zřizovatele, jenž se předává příspěvkovým organizacím
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k hospodaření s účinností od 1. listopadu 2009. Zřizovací listiny byly vyhotoveny v souladu
s novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou zatím není
zapsána v Obchodním rejstříku a výše zmiňovaný zákon č.250/2000 Sb. tuto povinnost
přikazuje, je nutno změnit název příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou tak,
aby byla zajištěna jedinečnost názvu tohoto subjektu pro účely dodatečného zápisu organizace
do Obchodního rejstříku na Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.
Zastupitelstvo města projednalo návrh nové Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy k zřizovací listině (viz příloha
originálu zápisu) a návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy k zřizovací listině (viz příloha
originálu zápisu).
Byly podány následující návrhy:
- návrh schválit změnu názvu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou na
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,
- návrh schválit Zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou včetně přílohy k zřizovací s účinností od 1. listopadu 2009,
- návrh schválit Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy k zřizovací listině s účinností
od 1. listopadu 2009.
Starosta navrhl hlasovat o všech výše uvedených návrzích jediným hlasováním:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)

7. Rozpočtové opatření č. 4/2009
Předseda finančního výboru Mgr. Jan Hainiš přednesl návrh rozpočtového opatření č.4/2009
(viz příloha originálu zápisu). K samotnému rozpočtovému opatření nebylo připomínek. Bylo
hlasováno o tomto návrhu:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
8. Rozprava
 Paní Trnková informovala členy zastupitelstva o činnosti DSO Východní Krkonoše
v oblasti získávání dotačních prostředků (např. na nákup stanů, pódia a stolů pro účely
pořádání kulturních akcí v členských obcích)
 Mgr. Hynek vznesl dotaz na vznikající ostrůvek s přechodem pro chodce, který je
součástí projektu „Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“ a který je dle jeho mínění
na zcela nevhodném místě. Požadoval vysvětlení, proč je přechod umístěn právě na
tomto místě (před autoservisem Hlávka) a zda se jednalo o požadavek některého z
dotčených subjektů a zde je stavba v souladu s projektovou dokumentací. Ing. Hůrka
vysvětlil, že se jedná o požadavek SÚS Královéhradeckého kraje a je v souladu
s projektovou dokumentací. Mgr. Hynek byl pověřen prověřit tuto záležitost osobně na
stavebním úřadě MěÚ Svoboda nad Úpou
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Město Svoboda nad Úpou
USNESENÍ
ze 16. veřejného zasedání zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou
dne 27. října 2009 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
78/16/09

79/16/09

Zastupitelstvo města volí:
do návrhové komise pro přípravu usnesení z dnešního jednání
Ing. Jiřího Špetlu a Mgr. Jana Hainiše.
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program dnešního jednání,
b) zápis z minulého jednání ze dne 2.9.2009,
c) návrh rozpočtového opatření č.4/2009 (příloha originálu zápisu),
d) změnu názvu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
na Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,
e) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy k zřizovací listině
s účinností od 1. listopadu 2009 (příloha originálu zápisu),
f) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy k zřizovací
listině s účinností od 1. listopadu 2009 (příloha originálu zápisu).

Hlasování o usnesení:

pro:11

proti: 0

zdržel se: 0

Diskuse
Po hlasování o usnesení byl dán prostor občanům k diskusi. Obyvatelé Domu s pečovatelskou
službou kritizovali stav dopravního značení na křižovatce o DPS. Značky s obytnou zónou
jsou zarostlé, nejsou vidět, křižovatka je nepřehledná a nebezpečná. Starosta přislíbil, že
město dá podnět stavebnímu úřadu, aby v rámci státní správy zajistil řešení dopravní situace
v této lokalitě.
Dále bylo z řad občanů upozorněno na problém namrzajícího chodníku v ulici 5. května před
domem bývalého „kovomatu“, kdy voda stříká z rozbitých okapů a žlabů přímo na chodník a
v zimních měsících zde vzniká nebezpečné kluziště. Starosta přislíbil, že město upozorní
majitele objektu na tento stav a požádá ho o nápravu.
Mgr. Hynek se dotázal na výsledek jednání se zpracovatelem změny č.2 Územního plánu
města. Dle zápisu z minulého jednání ZM byl Mgr. Hynek na minulém jednání požádán
starostou, aby zpracoval písemně připomínky tak, aby měl podklad pro toto jednání. Toto
písemné stanovisko zatím starosta neobdržel. Mgr. Hynek toto písemné stanovisko pro
starostu zpracoval na místě a je přílohou originálu zápisu.
Jednání bylo ukončeno v 19,00 hodin. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 28. října 2009.
Ing. Milan Oravec
starosta města
Ověřovatelé:
………………………..
Mgr. Petr Hynek
………………………..
Helena Bernardová
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