č.j. SVO/1005/2010
Sp. znak: 101.2.1
Sk. znak/lhůta: A/10

Město Svoboda nad Úpou
Zápis
ze 18. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne
7. dubna 2010 od 18,00 hodin v kongresovém sálu hotelu PROM
Přítomno:

13 členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny), Mgr. Petr Hynek se
dostavil v průběhu zasedání (viz zápis)
Omluveni:
MUDr. Dana Hůrková, Mgr. Jan Korbelář
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 16.12.2009
4. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
5. Určení ověřovatelů zápisu
6. Nemovitosti
7. Zápis o výsledku inventarizace majetku města za rok 2009
8. Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2009
9. Rozpočtové opatření č.1/2010
10. Rozprava
11. Usnesení

1 Zahájení – prezence
Jednání zahájil starosta města Ing. Milan Oravec v 18,00 hodin. Prezencí bylo zjištěno, že
jednání je přítomno 12 členů Zastupitelstva města, tedy nadpoloviční většina členů
zastupitelstva (viz prezenční listina) a je proto schopno se usnášet.
2. Seznámení s programem
Starosta seznámil přítomné s navrhovaným programem, který byl zveřejněn od 17.3.2010 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 16.12.2009 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 paní MUDr.
Karolina Feduňová a Mgr. Jan Hainiš. Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 2
(viz usnesení)
Na jednání zastupitelstva se dostavil v 18,05 hodin člen zastupitelstva Mgr. Petr Hynek.
Celkový počet přítomných zastupitelů se zvýšil z 12 na 13.
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5. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Ing. Věra Javůrková a pan Ing. Václav
Jiránek.
6. Nemovitosti
a) Zastupitelstvo města projednalo nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na bezúplatný převod pozemků p.p.č. 866/2 o výměře 333 m2, p.p.č. 876/1 o
výměře 323 m2 a p.p.č. 876/3 o výměře 49 m2 vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se o
pozemky pod chodníky, které spravuje ve skutečnosti město. Byl podán návrh na
bezúplatný převod těchto pozemků do majetku města. Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
b) Na minulém jednání zastupitelstva byla Rada města pověřena přípravou nového návrhu
řešení prodeje pozemku p.p.č. 309/4 o výměře 807 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou – rozdělit
pozemek na tři části. Dolní část pozemku s přístupovou cestou oddělit a převést do
spoluvlastnictví rovným dílem panu Josefu Peprníčkovi a panu Ing. Zdeňku Balcarovi.
Zbývající část pozemku rozdělit na dvě poloviny a nabídnout je majitelům sousedních
domů, tj. panu Ing. Zdeňku Balcarovi a manželům Danuši a Jaroslavovi Fejklovým. Na
místním šetření dne 20.1.2010 byl se všemi stranami návrh projednán a odsouhlasen a bylo
provedeno rozdělení zbývající části pozemku provizorními mezníky. Byl podán tedy návrh
odprodat tento pozemek p.p.č. 309/4 dle nového odsouhlaseného návrhu Rady města, jak je
výše popsáno, za cenu 100,-Kč/1 m2.
Před hlasováním o tomto návrhu si vyžádal slovo Ing. Zdeněk Balcar a požadoval
vysvětlení, jak byla stanovena cena 100,-Kč / 1m2. Starosta vysvětlil Ing. Balcarovi, že se
jedná o nádhernou parcelu, kterou využívají někteří již bezmála třicet let bez nájmu. Ing.
Balcar upozornil, že konkrétně on nájem platí. Starosta se mu snažil vysvětlit, že
v přepočtu za celkový počet metrů a ceny za 1m2 se nejedná o závratnou sumu a že
stanovení ceny je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva. Ing. Balcar poukazoval na prodeje
pozemků v minulých letech, kdy se ceny pohybovaly kolem 50 – 55 Kč/1m2.
Dále pí Helena Bernardová poukázala na fakt, že dalším projednávaným bodem bude
prodej pozemků společnosti MEGA plus s.r.o. za navrhovanou cenu 50,-Kč/1 m2 a že by
bylo vhodné se zamyslet nad návrhem této ceny. Mgr. Hynek poukázal na fakt, že dle
jednacího řádu může každý ze zastupitelů podat jiný návrh ceny. Pan Petr Vlček vyzval
Ing. Balcara na jeho návrh ceny, která by pro něj byla přijatelná. Ing. Balcar odpověděl, že
je to do 30,-Kč/1 m2.
Mgr. Hynek provedl rozbor pozemku v tom smyslu, že spodní část s přístupovou cestou
má charakter stavebního pozemku, ale vrchní část je skutečně pozemek pod vysokým
napětím, kde s největší pravděpodobností dům stát nemůže s ohledem na ochranné pásmo a
fakt, zda by ČEZ vůbec takovou stavbu povolil. Tyto faktory by se podle něj měly
zohlednit v návrhu ceny. Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů.
Paní Helena Bernardová navrhla 50,-Kč/1 m2 za všechny části.
Mgr. Hynek navrhl 100,-Kč/1 m2 za spodní část s přístupovou cestou a 50,-Kč/1 m2 za
zbývající část pozemku.
Dle jednacího řádu zastupitelstva bylo hlasováno nejprve o posledním návrhu.
Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Hynka:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2
(viz usnesení)
Návrh Mgr. Hynka byl přijat, o dalších návrzích již nebylo hlasováno.
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c) Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 81/17/09 písm. e) dne 16.12.2009 prodej
části pozemku p.p.č. 808/7 o výměře 348 m2 panu Petru Schönovi, bytem Sluneční stráň
237, Svoboda nad Úpou za cenu 10,-Kč/1 m2 s věcným břemenem přístupu pro potřeby
oprav. Vzhledem k tomu, že Katastrální úřad vrátil všechny návrhy na vklad u všech
kupních smluv souvisejících s prodejem pozemků v této lokalitě s ohledem na chybné
geometrické zaměření a v případě prodeje tohoto konkrétního pozemku se objevily
nedostatky v korespondenci mezi Městským úřadem a rodinou Doleželových. Starosta tedy
navrhl radě, aby doporučila zastupitelstvu tento prodej pozemku projednat znovu.
Doleželovi se mylně domnívali, že kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku, ale
tato informace byla pouze obecného charakteru, nikoli jasným stanovením kupní ceny, to
je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva, a proto ustoupili od svého zájmu. Dle sdělení Ing.
Hůrky byla celá záležitost ústně konzultována také s panem Schönem, který již o pozemek
nemá zájem. Byl tedy podán návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města ze dne
16.12.2009 č.81/17/09 písm. e). Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
Dále byl podán návrh na prodej pozemku p.p.č. 808/17 o výměře 348 m2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (jedná se o původní část p.p.č. 808/7, která byla rozdělena a podle nového
geometrického plánu je tato konkrétní část označena jako p.p.č. 808/17) paní Magdaleně
Doleželové a panu Pavlu Doleželovi, oba bytem Sluneční stráň 185, Svoboda nad Úpou za
stejných podmínek, tj. 10,-Kč/1 m2 s věcným břemenem přístupu pro potřeby oprav.
Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
d) Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Martiny a Davida Vaňkových o prodej
pozemku p.p.č 376/3 o výměře 521 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada města tento prodej
nedoporučila vzhledem k tomu, že sousední pozemky jsou rovněž v majetku města a
mohly by v budoucnu být využity jako celek lépe než jako zahrádka. Rada schválila pouze
pronájem tohoto pozemku, jehož záměr byl zveřejněn. Bylo hlasováno o návrhu rady, tedy
neodprodat tento pozemek:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
e) Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Marka Cardy, bytem Pod Světlou Horou 135,
Svoboda nad Úpou o prodej pozemku p.p.č. 66/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Maršov II.
Veškeré okolní pozemky v dané lokalitě jsou v majetku rodiny Cardových a nevedou zde
žádné inženýrské sítě. Rada města proto schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku
(záměr zveřejněn v období od 19.3.2010 – 3.4.2010). Vzhledem k tomu, že pozemek nemá
pro město žádnou hodnotu a jedná se o zbytkový pozemek, jehož vlastnictví městem je
spíše formálním nedostatkem, byl podán návrh na odprodej pozemku panu Marku Cardovi
za cenu 10,-Kč/1 m2. Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
f) Zastupitelstvo město projednalo žádost pana Jaroslava Šrůtka o prodej části pozemku
st.p.č. 142/3 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Vzhledem k tomu, že na této
stavební parcele stojí garáž, která je v majetku pana Šrůtka a jedná se o zkolaudovanou
stavbu s přívodem elektřiny, rada města schválila zveřejnění záměru prodeje této části
pozemku (záměr zveřejněn v období od 19.3.2010 – 3.4.2010). Pozemek je v současné
době pronajat panu Šrůtkovi. Ing. Jiránek upozornil, že žádost o prodej se již opakuje
poněkolikáté, ale nikdy nebyla schválena, protože prodejem části pozemku by bylo
zamezeno přístupu na zbývající část stavební parcely p.p.č. 142/3 a dále, že zbývající
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pozemky v této lokalitě by mohly někdy v budoucnu být využity pro výstavbu obytných
objektů. Podle Ing. Hůrky je garáž zkolaudována jako stavba trvalá, nikoli dočasná po
dobu trvání nájemní smlouvy, což je dle Mgr. Hynka pochybení stavebního úřadu, a je
třeba celou záležitost prověřit. Starosta podal návrh tuto žádost odložit. Bylo hlasováno o
návrhu starosty:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
g) Zastupitelstvu města byl předložen materiál kolem prodeje pozemků p.p.č 318/5 o výměře
2466 m2 a p.p č. 318/1 o výměře 4047 m2 vše v k.ú. Svoboda nad Úpou. Vzhledem k tomu,
že geometrické zaměření, které předložila v rámci své žádosti společnost GENOVA spol.
s r.o. je pro město nevyhovující byl podán starostou návrh na odklad prodeje těchto
pozemků do vyhotovení geometrického plánu městem. Bylo hlasováno o tomto návrhu:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
h) Zastupitelstvu města byla předložena informace o vyhlášeném výběrovém řízení na zjištění
zájemce o koupi pozemku st.p.č. 197/3 o výměře 248 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
minimální kupní cenu ve výši 120.000,-Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „Úřad“). Jedná se o pozemek mezi bývalou truhlárnou naproti
Domu s pečovatelskou službou vedle příjezdové cesty na stadion. Rada města schválila
složení povinné vratné kauce ve výši 12.000,-Kč na účet Úřadu. Ing. Špetla, společně
s některými členy zastupitelstva, považuje tento pozemek za strategický vzhledem k tomu,
že u stadionu není parkování. Mgr. Hynek doplnil, že dle schváleného projektu
Rekonstrukce městského stadionu není v rámci tohoto projektu počítáno s parkovací
plochou uvnitř areálu. Starosta upozornil, že v tomto projektu je počítáno s asfaltovou
plochou, která může být využita pro parkování. Mgr. Hynek oponoval, že tato plocha je
nazvána asfaltové hřiště, využití pro parkování je naprosto nevhodné a nabízený pozemek
se nabízí jako jediné možné řešení. Starosta upozornil dále, že majitel truhlárny se
výběrového řízení určitě zúčastní a je možné se s ním v budoucnu dohodnout na možnosti
parkování. Ing. Špetla na toto reagoval, že v případě výstavby např. obytného domu, bude
parkování vyhrazeno pouze pro nájemníky a nikoli pro návštěvníci stadionu. Starosta tedy
podal nejprve návrh, zda má město zájem zúčastnit se výběrového řízení:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2
(viz usnesení)
Dále Mgr. Hynek navrhl postup v rámci výběrového řízení, protože město je v nevýhodné
pozici tím, že musí veřejně projednávat své majetkové úkony. Nabídka do výběrového
řízení musí být doručena na Úřad do 8.4.2010 do 15 hodin a navrhl tedy, aby zastupitelstvo
pověřilo radu určením konečné nabídkové ceny a aby jí byl stanoven limit, do kterého
může určit tuto nabídkovou cenu. Starosta vyzval členy, aby podali návrhy na limit. Pan
Ritter navrhl limit do výše 150.000,-Kč, Mgr. Hynek navrhl limit do výše 200.000,-Kč.
Podle jednacího řádu zastupitelstva bylo hlasováno nejprve o návrhu Mgr. Hynka:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2
(viz usnesení)
Návrh byl přijat, o dalším návrhu nebylo hlasováno.
Před projednáváním dalšího bodu opustil jednání zastupitelstva Mgr. Hynek. Celkový počet
přítomných zastupitelů se snížil z 13 na 12.
i) Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o., se sídlem
Černohorská 265, Janské Lázně o prodej pozemku p.p.č. 309/6 o výměře 2651 m2 v k.ú.
Maršov I. Jedná se o pozemek v lyžařském areálu Duncan u lesa a záměr prodeje byl
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zveřejněn od 8.1.2010 – 23.1.2010. Byl podán návrh na odprodej pozemku společnosti
MEGA PLUS s.r.o.za 50,-Kč/1 m2. Pan Ritter navrhl, aby pozemek p.p.č. 309/6 byl
odprodán za 80,-Kč/1 m2. Bylo hlasováno o návrhu pana Rittera:
pro: 1
proti: 5
zdržel se: 6
Návrh nebyl přijat a bylo hlasováno o prvním návrhu, tedy odprodat za 50,-Kč/1 m2:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 3
(viz usnesení)
Po projednání tohoto bodu se vrátil na jednání zastupitelstva Mgr. Hynek. Celkový počet
přítomných zastupitelů se zvýšil z 12 na 13.
j) Zastupitelstvo města bylo seznámeno s připomínkami dotčených orgánů státní správy se
změnou č.2 Územního plánu Města Svobody nad Úpou. Byl podán návrh na schválení
zadání změny č.2 Územního plánu Města Svobody nad Úpou v projednaném rozsahu a
včetně zapracovaných vyjádření orgánů státní správy. Současně zastupitelstvo pověřilo
pořizovatele změny č.2 Územního plánu Města Svobody nad Úpou (p. Rychetský z MěÚ
Žacléř) zajištěním zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dále pověřilo pořizovatele společně
se starostou přípravou návrhu změny č.2 Územního plánu Města Svobody nad Úpou. bylo
hlasováno o tomto návrhu:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
7. Zápis o výsledku inventarizace majetku města za rok 2009
Zastupitelstvu města byl předložen Zápis o výsledku inventarizace majetku Města Svobody
nad Úpou za rok 2009 (viz příloha originálu zápisu). Nebylo k němu připomínek. Byl podán
návrh na jeho schválení bez připomínek:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
8. Závěrečný účet Města Svoboda nad Úpou za rok 2009
Zastupitelstvo města byl předložen návrh Závěrečného účtu Města Svobody nad Úpou včetně
všech pěti příloh (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice MěÚ informovala zastupitele, že
nebyly přijaty písemné připomínky k návrhu. Starosta města dal prostor občanům a
zastupitelům k podání ústních připomínek k tomuto návrhu. Nebylo k němu připomínek. Byl
podán návrh na schválení Závěrečného účtu Města Svobody nad Úpou včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření města za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradami, na základě kterých přijalo město opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků (přijaté opatření je přílohou originálu zápisu). Bylo hlasováno o
tomto návrhu:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
(viz usnesení)
9. Rozpočtové opatření č.1/2010
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č.1/2010 (viz příloha
originálu zápisu). Zastupitelstvo města projednalo konkrétní návrhy rozpočtových změn takto:
 bod č.1) - nákup rychlostních ukazatelů v hodnotě 190.000,-Kč – neschváleno,
 bod č.2) - nákup zametacího příslušenství ke stroji REFORM v hodnotě 193.360,-Kč –
neschváleno,
 bod č.3) - pořízení nových leteckých snímků do kanceláře starosty a tajemnice v hodnotě
49.860,-Kč – schváleno,
 bod č. 4) – navýšení rozpočtu na opravu mostu u zdravotního střediska ve Svobodě nad
Úpou o částku 376.000,-Kč – schváleno, jedná se o částku dle předběžného rozpočtu dle
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projektanta, konečná cena bude známa až po ukončeném výběrovém řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na tuto stavební akci,
 bod č. 5) – rekonstrukce objektu za radnicí (pracovní název „šatlava“) – vyčleněné
prostředky na částečnou rekonstrukci ve výši 800.000,-Kč – neschváleno a odloženo s tím,
že se zastupitelstvo města dohodlo na komplexním řešení této rekonstrukce, resp. výstavby
nového objektu technického zázemí města za radnicí s tím, že v letošním roce město
připraví projekt komplexního řešení technického zázemí za radnicí s využitím i do
budoucna a s realizací této investiční akce v roce 2011.
 bod č. 6) – mzdové prostředky pro správce stadionu ve výši 143.000,-Kč do konce roku –
schváleno.
 dále byla projednána informace ředitelky příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu od MPSV ve výši 950.000,-Kč a
s tím související žádost o převedení již schváleného provozního příspěvku do výše
přiznané dotace od MPSV do rezervního fondu na financování nutné investice –
rekonstrukce střechy na budově DPS.
Bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření s tím, že nebyly schváleny body 1), 2) a 5).
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
(viz usnesení)
Rekapitulace rozpočtového opatření bude upravena v rámci schválených změn – viz výše
s tím, že financování výše uvedených výdajů bude pokryto úsporou na položce 2221/6121
(projekt „Autobusové nádraží“), protože téměř všechny výdaje tohoto projektu byly uhrazeny
již v roce 2009.
10. Rozprava
 Mgr. Hynek upozornil, že by město mělo pokračovat postupně na naplňování projektu
Rekonstrukce městského stadionu tím, že Rada města zajistí nabídkové rozpočty na
jednotlivé části projektu a požádal, aby zastupitelstvo pověřilo radu, aby požádala o
prodloužení stavebního povolení na tento projekt a zajistila výše zmiňované nabídkové
rozpočty.
 Ing. Jiránek upozornil na druhý přístup ke stadionu za zdravotním střediskem, kdy cesta
kolem řadových domků je v majetku majitelů těchto domů a dochází zde k problémům,
např. zamezení příjezdu autem k domu pana Dittricha a majitelé těchto domků parkují na
obecních pozemcích. Starosta přislíbil, že záležitost prověří a zjistí skutečný stav v této
lokalitě.
 Dále se členové zastupitelstva zabývali neutěšeným stavem propadlých kanálů po obci a
místních komunikací. Stavební úřad se bude stavem komunikací zabývat s tím, že připraví
zprávu o stavu komunikací pro radu města.
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88/18/10

89/18/10

90/18/10

Město Svoboda nad Úpou
USNESENÍ
ze 18. veřejného zasedání zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou
dne 7.dubna 2010 od 18,00 hodin v kongresovém sále hotelu PROM
Zastupitelstvo města volí:
Do návrhové komise pro přípravu usnesení z dnešního jednání Mgr.
Jana Hainiše a MUDr. Karolinu Feduňovou.
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program dnešního jednání,
b) zápis z minulého jednání ze dne 16.12.2009,
c) bezúplatný převod p.p.č. 866/2 o výměře 333 m2, p.p.č. 876/1 o
výměře 323 m2 a p.p.č. 876/3 o výměře 49 m2, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
d) prodej dolní části p.p.č. 309/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
s přístupovou cestou o skutečné výměře známé po geodetickém
zaměření do spoluvlastnictví (rovným dílem) panu Josefu
Peprníčkovi, bytem Lázeňská 266, Svoboda nad Úpou a panu Ing.
Zdeňku Balcarovi, bytem Lázeňská 247, Svoboda nad Úpou za cenu
100,-Kč/1m2,
e) prodej cca poloviny zbývající části p.p.č. 309/4 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o skutečné výměře známé po geodetickém zaměření
vykolíkované části provizorními mezníky panu Ing. Zdeňku
Balcarovi, bytem Lázeňská 247, Svoboda nad Úpou za cenu
50,-Kč/1m2,
f) prodej cca poloviny zbývající části p.p.č. 309/4 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o skutečné výměře známé po geodetickém zaměření
vykolíkované části provizorními mezníky manželům Danuši a
Jaroslavu Fejklovým, bytem Lázeňská 245, Svoboda nad Úpou za
cenu 50,-Kč/1m2,
g) prodej p.p.č. 808/17 o výměře 348 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
komu paní Magdaleně Doleželové a Pavlu Doleželovi za cenu
10,-Kč/1m2, s věcným břemenem přístupu pro potřeby oprav,
h) prodej p.p.č. 66/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Maršov II panu Marku
Cardovi, bytem Pod Světlou Horou 135, Svoboda nad Úpou za cenu
10,-Kč/1m2,
i) prodej p.p.č. 309/6 o výměře 2651 m2 v k.ú. Maršov I společnosti
MEGA PLUS s.r.o., se sídlem Černohorská 265, Janské Lázně za
cenu 50,-Kč/1m2,
j) zápis o výsledku inventarizace majetku města za rok 2009 bez
připomínek,
k) Závěrečný účet města Svobody nad Úpou včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření města za rok 2009 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradami, na základě kterých přijímá
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
l) návrh rozpočtového opatření č.1/2010 se změnami (viz zápis),
m) návrh zadání změny č.2 Územního plánu Města Svobody nad Úpou
v projednaném rozsahu a včetně zapracovaných vyjádření
dotčených orgánů státní správy.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
a) prodej p.p.č. 376/3 o výměře 521 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
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91/18/10

92/18/10

93/18/10

Zastupitelstvo města ruší:
a) usnesení č.81/17/09 písm. e), kterým schválilo prodej p.p.č. 808/7 o
výměře 348 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou panu Petru Schönovi,
Sluneční stráň 237, Svoboda nad Úpou za prodejní cenu 10,-Kč/1m2
s věcným břemenem přístupu pro potřeby oprav.
Zastupitelstvo města pověřuje:
a) pořizovatele změny č.2 Územního plánu Města Svobody nad Úpou
zajištěním zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a dále pověřuje pořizovatele společně se starostou
přípravou návrhu změny č.2 Územního plánu Města Svobody nad
Úpou,
b) Radu města, aby požádala o prodloužení stavebního povolení na
projekt Rekonstrukce městského stadionu,
c) pověřuje Radu města zpracováním nabídky do výběrového řízení na
zjištění zájemce o koupi pozemku st.p.č. 197/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou do výše limitu 200.000,-Kč,
d) Radu města, aby zajistila nabídkové rozpočty od firem na jednotlivá
sportoviště v projektu Rekonstrukce městského stadionu.
Zastupitelstvo města odkládá:
a) projednávání prodeje p.p.č 318/5 o výměře 2466 m2 a p.p.č 318/1 o
výměře 4047 m2 vše v k.ú. Svoboda nad Úpou z důvodu zajištění
skutečného geometrického plánu dle návrhu města,
b) projednávání prodeje p.p.č. 142/3 o výměře 48 m2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou z důvodu prověření situace v dané lokalitě.

Hlasování o usnesení:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

Diskuse
 Pan Hedvičák navrhl, zda by nebylo možné nechat spravit stávající rychlostní měřiče.
 Dále pan Hedvičák vznesl dotaz, proč nebyl kamerový systém na autobusovém
nádraží zahrnut v projektu již od počátku.
 Dále pan Hedvičák vznesl dotaz na stav veřejného osvětlení na mostě na hlavní silnici
směrem na Pec pod Sněžkou.
 Pan Čermák se zeptal na stav místní komunikace Luční za bývalou zvláštní školou,
předložil zastupitelům fotografie se stavem komunikace v době, kdy komunikace byla
pokryta souvislou vrstvou ledu.
Starosta odpovídal postupně na všechny dotazy.
Jednání bylo ukončeno v 19,15 hodin. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 11. dubna 2010.
Ing. Milan Oravec
starosta města
Ověřovatelé:
………………………..
Ing. Věra Javůrková
………………………..
Ing. Václav Jiránek
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