č.j. SVO/257/2011
Sp. znak: 101.2.1
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 23.3.2011
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin, a dále řídil, předsedající Ing. Jiří Špetla –
starosta města.
Přítomni - dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva, předsedající konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni: Mgr. Petr Hynek, Mgr. Karel Ševčík
Neomluveni: Ing. Milan Oravec
Program jednání ZM:
Poř.č. Název programu
1.

Schválení programu zasedání

2.

Volba členů návrhové komise

3.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

4.

Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 22.12.2010

5.

Zpráva o činnosti rady a souhrnná kontrola plnění usnesení zastupitelstva

6.

Vstup do euroregionu Glacensis

7.

Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena

8.

Zápis č. 1 z jednání finančního výboru

9.

Návrhy na zástupce do společnosti Vak Trutnov a.s. a na VH společnosti

10.

Návrh rozpočtového opatření č.1/2011

11.

Zápis o výsledku inventarizace

12.

Směrnice o hospodaření s majetkem

13.

Směrnice o používání fondů

14.

Zpráva o činnosti SOVK

15.

Pozemek p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I (Šafář)

16.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na p.p.č. 98/2 v k.ú. Maršov I

17.

Prodej p.p.č. 904 a 937 v k.ú. Svoboda nad Úpou

18.

Prodej p.p.č. 262/1 a 260/4 v k.ú. Maršov I - revokace usnesení o prodeji

19.

Prodej p.p.č. 64/2 a části 369/7 v k.ú. Maršov II - revokace usnesení o prodeji

20.

Směrnice č. 26/2011 upravující přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Svoboda
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V úvodu jednání předsedající upozornil přítomné, že z celého jednání bude pořízen zvukový
záznam.
1. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s programem a dotázal se členů zastupitelstva, zda má někdo
další návrh na změnu či doplnění programu. Mgr. Hainiš požádal zastupitelstvo o doplnění
programu o bod 20) - Směrnice č. 26/2011, upravující přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole Svoboda nad Úpou.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/32/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 23.3.2011 s
doplněním programu o bod 20) - Směrnice č. 26/2011, upravující přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
2. Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana
Václava Hryzlíka a pana Mgr. Petra Týfu.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/33/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Václava Hryzlíka a
pana Mgr. Petra Týfu.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 2
p. Hryzlík, Mgr. Týfa
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to paní Mgr.
Zinu Rutarovou a pana Mgr. Zdeňka Rolence. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing.
Ivanu Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.
4. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 22.12.2010
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Mgr. Petra Týfu a pana Martina Vláška) z 2.
veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 22.12.2010, aby podali
zprávu o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Mgr. Týfa o ověření zápisu bez
námitek. Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu,
který byl všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 23.12.2010, je zveřejněn na webu
města a usnesení z něj byla zveřejněna v lednovém vydání městských novin Svoboda fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku.
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Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/34/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 22.12.2010 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
5. Zpráva o činnosti rady a souhrnná kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Předsedající přednesl zprávu o činnosti Rady města a činnosti starosty za období od
23.12.2010 do 23.3.2011 a dále zprávu o plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva. Vyzval
přítomné členy zastupitelstva k dotazům. Nebyly podány.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/35/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města a činnosti starosty za období od 23.12.2010 do 23.3.2011 a dále
zprávu o plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
6. Vstup do euroregionu Glacensis
Zastupitelstvu města byl předložen materiál souvisejicí se vstupem města do zájmového
sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion
Glacensis (viz příloha originálu zápisu) s doporučujícím usnesením Rady města z 12.1.2011,
kterým rada doporučuje vstup města do tohoto sdružení.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/36/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s členstvím v zájmovém sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.
b)

se Stanovami zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.

deleguje
c)
jako zástupce člena sdružení na Regionální kongres zájmového sdružení
právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion
Glacensis starostu města Ing. Jiřího Špetlu.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

7. Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena
Zastupitelstvu města byla předložena rezignace pana Miroslava Hedvičáka na funkci člena
finančního výboru (viz příloha originálu zápisu). S tím souvisí návrh na volbu nového člena
finančního výboru, který vyplývá ze zápisu z 1. jednání finančního výboru dne 2.2.2011,
který je přílohou bodu 8) v rámci programu tohoto zasedání.
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Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/37/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odvolává
a)
z funkce člena finančního výboru pana Miroslava Hedvičáka.
volí
b)
do funkce člena finančního výboru pana Jiřího Mičánka.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

8. Zápis č. 1 z jednání finančního výboru
Zastupitelstvu města byl předložen zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 2.2.2011.
Nebylo k němu připomínek.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/38/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 2.2.2011 bez připomínek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
9. Návrhy na zástupce do společnosti Vak Trutnov a.s. a na VH společnosti
Zastupitelstvu města byla předložena emailová komunikace se společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. s doporučením notáře Mgr. Jana Krčka na formulaci nových usnesení
ohledně návrhu na změnu člena představenstva a dále nové znění usnesení o zvolení zástupce
na Valnou hromadu společnosti.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/39/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)
usnesení Zastupitelstva města č. ZM/25/2/2010 ze dne 22.12.2010, kterým již byla
provedena volba zástupce města do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s.
navrhuje
b)
odvolat z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s. pana Ing. Milana Oravce a navrhuje zvolit novým členem představenstva této
společnosti pana Ing. Jiřího Špetlu.

deleguje
c)
jako zástupce města na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s. ve volebním období 2010 - 2014 místostarostu města pana Bohuslava
Krčmáře.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
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10. Návrh rozpočtového opatření č.1/2011
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č.1/2011 (viz příloha
originálu zápisu). Tajemnice požádala členy zastupitelstva o opravu návrhu rozpočtového
opatření, která spočívá ve vyjmutí řádku řádku 3639/5139 s částkou 23.000 Kč (spotřební
materiál do městské garáže-posílení položky), která se omylem dostala do návrhu a opravu
řádku 6409/5901 -382 000 na částku -359 000 s textem - čerpání z vyčleněné rozpočtové
rezervy pro rok 2011 v základním rozpočtu (1.062.000 Kč) - zbývá tedy 703.000 Kč.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/40/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č.1/2011 s opravou návrhu rozpočtového opatření, která spočívá
ve vyjmutí řádku 3639/5139 s částkou 23.000 Kč (spotřební materiál do městské garáže posílení položky), která se omylem dostala do návrhu a opravu řádku 6409/5901 -382 000 na
částku -359 000 s textem - čerpání z vyčleněné rozpočtové rezervy pro rok 2011 v základním
rozpočtu (1.062.000 Kč) - zbývá tedy 703.000 Kč.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
11. Zápis o výsledku inventarizace
Zastupitelstvu města byl předložen Zápis o výsledku inventarizace majetku Města Svobody
nad Úpou za rok 2010 (viz příloha originálu zápisu). Nebylo k němu připomínek.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/41/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Zápis o výsledku inventarizace majetku Města Svobody nad Úpou za rok 2010 (viz příloha
originálu zápisu) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
12. Směrnice o hospodaření s majetkem
Zastupitelstvu města byl předložen návrh organizační Směrnice č. OS/5/2011 pro hospodaření
s majetkem města (viz příloha originálu zápisu) včetně příloh (č.1 - Protokoly o zařazení a
vyřazení majetku, č.2 - Ceník pronájmu pozemků ve Svobodě nad Úpou). Nebylo k němu
připomínek.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/42/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh organizační Směrnice č. OS/5/2011 pro hospodaření s majetkem města včetně příloh
(viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
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13. Směrnice o používání fondů
Zastupitelstvu města byl předložen návrh organizační směrnice č. OS/6/2011 o režimu
peněžních fondů (viz příloha originálu zápisu). Nebylo k němu připomínek.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/43/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh organizační směrnice č. OS/6/2011 o režimu peněžních fondů (viz příloha originálu
zápisu) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
14. Zpráva o činnosti SOVK
Zastupitelstvu města byla předložena souhrnná zpráva o činnosti Svazku obcí Východní
Krkonoše v roce 2010 (viz příloha originálu zápisu).
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/44/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
souhrnnou zprávu o činnosti Svazku obcí Východní Krkonoše v roce 2010 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
15. Pozemek p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I (Šafář)
Zastupitelstvu města byl předložen materiál týkající se pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že Rada města rozhodnutí v dané věci přenechává na
zastupitelstvu. Starosta města seznámil přítomné s historií kolem této záležitosti. V rozpravě
dále doplnil informacemi starostu Ing. Pavel Bezděk - zástupce pana Šafáře ve věcech
stavebních. Pan Roman Šafář (syn pana Zdeňka Šafáře) dále upřesnil informace ohledně data
podání žaloby na zřízení věcného břemene.
Mgr. Hainiš navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I.
Hlasování:
pro – 4
proti – 7
zdržel se – 1
Mgr. Hainiš
p. Čekaňák
Mgr. Slanina
Mgr. Rutarová
p. Hryzlík
RNDr. Tásler
Ing. Jiránek
p. Vlášek
p.Krčmář
Mgr.Rolenec
Ing. Špetla
Mgr.Týfa
Návrh usnesení nebyl přijat.
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Předsedající navrhl usnesení, s tím, že o nich bude hlasováno jako o celku.
USNESENÍ č. ZM/45/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Radě města, aby schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú.
Maršov I za těchto podmínek:
- cena pronájmu dle schváleného ceníku uvedeného v příloze č. 2 Směrnice pro
hospodaření s majetkem města č.OS/5/2011 (pozn.: tj. 25 m2 / 1.000,-Kč a
zbývajících 20 m2/ 100,- Kč = celkové roční nájemné 27.000,-Kč),
- pronájem na dobu určitou do 31.12.2018 (pozn.: dle navrhovaného termínu panem
Šafářem).
schvaluje
b)
podmínku, že při uzavření nájemní smlouvy (nejpozději do 15.5.2011) s panem
Šafářem za výše uvedených podmínek pronájmu, předloží pan Šafář doklad o tom,
že podal návrh u Okresní soudu v Trutnově na stažení žaloby o zřízení věcného
břemene na pozemek p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I.
c)

podání návrhu Okresnímu soudu v Trutnově na výkon rozhodnutí ve věci vyklizení
pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I v případě, že pan Šafář nebude akceptovat
podmínky pronájmu, tj. neuzavře s městem nájemní smlouvu nebo nebude
pravomocně ukončeno řízení o dodatečném povolení stavby do 31.8.2011.

Hlasování:

pro – 10

proti – 2
Mgr. Hainiš,
Mgr. Rutarová

zdržel se – 0

16. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na p.p.č. 98/2 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byl předložen materiál týkající se záležitosti ohledně prodeje pozemku
p.p.č 98/2 v k.ú. Maršov I panu Samuelu Hejzlarovi. Pan Hejzlar předložil městu návrh
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na tento pozemek, který projednala rada s doporučujícím
usnesením č. RM/44/4/2010 pro zastupitelstvo nesouhlasit s tímto návrhem smlouvy,
neschválit zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku s tím, že je město připraveno vrátit
panu Hejzlarovi finanční prostředky uhrazené panem Hejzlarem v minulosti městu, které
souvisely se změnou č.2 ÚP. Pan Hejzlar však na základě podané žádosti ze dne 3.2.2011
žádá město o přehodnocení rozhodnutí rady. Tajemnice upozornila na skutečnost, že pozemek
byl již v roce 2008 odsouhlasen k prodeji - usnesení č. 35/8/2008 písm. d), které je třeba
nejprve revokovat a tudíž text o neschválení zveřejnění záměru prodeje je možné vynechat.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/46/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)
usnesení č. 35/8/2008 písm. d), kterým byl schválen prodej pozemku p.p.č. 98/2 v
k.ú. Maršov I panu Samuelu Hejzlarovi.
schvaluje
b)
návrh Rady města nesouhlasit s návrhem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pana
Hejzlara s tím, že je město připraveno vrátit panu Hejzlarovi finanční prostředky
uhrazené panem Hejzlarem v minulosti městu, které souvisely se změnou č.2 ÚP.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0
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zdržel se – 0

17. Prodej p.p.č. 904 a 937 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena již poněkolikáté žádost manželů Bednaříkových o
prodej pozemků p.p.č. 904 a 937, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem využití na
zahrádku. Rada na základě doporučujícího usnesení č. RM/84/7/2011 navrhuje zastupitelstvu
města neodprodat tyto pozemky vzhledem k tomu, že se v současnosti zpracovává studie na
využití daného území kolem bývalé svíčkárny.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/47/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Bednaříkových o prodej pozemků p.p.č. 904 a 937, oba v k.ú. Svoboda nad
Úpou za účelem využití na zahrádku, vzhledem k tomu, že se v současnosti zpracovává studie
na využití daného území kolem bývalé svíčkárny.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
18. Prodej p.p.č. 262/1 a 260/4 v k.ú. Maršov I - revokace usnesení o prodeji
Zastupitelstvu města byl podán radou návrh na revokaci usnesení Zastupitelstvu města č.
107/21/10 písm. p) z 29.9.2010, kterým byly pozemky p.p.č. 262/1 a 260/4 v k.ú. Maršov I
schváleny k prodeji manželům Gécovým za cenu 50,-Kč / 1m2, protože manželé Gécovi
nemají o koupi pozemků za tuto cenu zájem. Avšak na základě výzvy (projednáno na 9. RM
dne 23.2.2011- viz karta pozemku), kterou byly manželé Gécovi vyzváni, aby buď projevili
zájem o pronájem pozemků, nebo aby oba pozemky vyklidili včetně přístupové lávky do
30.4.2011, manželé Gécovi sdělili městu, že mají zájem o pronájem pozemků a prosí o
sdělení podmínek pronájmu. Toto oznámení bylo doručeno městu 10.3.2011 pod č.j.
SVO/858/2011.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/48/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
usnesení Zastupitelstva města č. 107/21/10 písm. p) z 29.9.2010, kterým byly pozemky p.p.č.
262/1 a 260/4 v k.ú. Maršov I schváleny k prodeji manželům Gécovým za cenu 50,-Kč / 1m2,
protože manželé Gécovi nemají o koupi pozemků za tuto cenu zájem, avšak na základě výzvy
mají zájem o pronájem pozemků.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
19. Prodej p.p.č. 64/2 a části 369/7 v k.ú. Maršov II - revokace usnesení o prodeji
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rady na revokaci usnesení zastupitelstva č.
69/14/2009 písm. f) ze dne 27.5.2009, kterým byl schválen prodej části pozemku p.p.č. 369/7
a p.p.č. 64/2, oba v k.ú. Maršov II panu Josefu Sujovi, který od koupě pozemků za
stanovených cenových podmínek odstoupil. Důvodem revokace je skutečnost, že pan Ing.
Josef Suja sousední pozemky (st.p.č. 69/1 a p.p.č. 64/1) prodal novému majiteli (manželé
Jiráskovi - Karlov 206, Kutná Hora, Karlov, PSČ 284 01), kteří požádali o prodej části
pozemku p.p.č. 369/7 z důvodu přístupu. Rada však nabídla manželům Jiráskovým pouze
zřízení věcného břemene přístupu přes pozemek p.p.č. 369/7 vzhledem k plánované výstavbě
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cyklostezky (akce Svazku obcí Východní Krkonoše) s tím, aby se vyjádřili, zda budou mít
zájem o zřízení VB. Toto vyjádření zatím nebylo městu doručeno.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/49/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
usnesení zastupitelstva č. 69/14/2009 písm. f) ze dne 27.5.2009, kterým byl schválen prodej
části pozemku p.p.č. 369/7 a p.p.č. 64/2, oba v k.ú. Maršov II panu Josefu Sujovi, který od
koupě pozemků za stanovených cenových podmínek odstoupil. Důvodem revokace je
skutečnost, že pan Ing. Josef Suja sousední pozemky (st.p.č. 69/1 a p.p.č. 64/1) prodal
novému majiteli (manželé Jiráskovi, Kutná Hora).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
20. Směrnice č. 26/2011 upravující přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Svoboda nad Úpou
V rámci doplněného bodu, ředitel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Hainiš předložil Směrnici č. 26/2011 upravující
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu) a vysvětlil zastupitelům účel této směrnice.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/50/3/2011
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Směrnici č. 26/2011, upravující přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

Předsedající požádal návrhovou komisi, aby přednesla přijatá usnesení z 2. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou s tím, že se jedná pouze o kontrolní
sumarizaci usnesení, o kterých již nebude znovu duplicitně hlasováno. Člen návrhové komise
Mgr. Týfa přednesl všechna přijatá usnesení, která byla přijata v rámci tohoto jednání
(sumarizační výpis těchto usnesení je nedílnou součástí zápisu)
Diskuse:
V závěru zasedání vyzval starosta města občany, zda mají nějaké dotazy či připomínky.
 Paní Schmidtová upozornila na zoufalou situaci s psími exkrementy na Rýchorském
sídlišti a na problém s některými řidiči, kteří přes sídliště jezdí velmi rychle, přestože
je zde dopravní značka s obytnou zónou. Tajemnice na toto reagovala, že správce
místního poplatku za psa – pí Hryzlíková již požádala o součinnost předsedy
jednotlivých společenství, aby vyhotovili seznam držitelů psů v jednotlivých vchodech
s tím, že bude porovnán s evidencí poplatníků. Pokud bude držitelem psa občan bez
trvalého pobytu ve Svobodě nad Úpou, bude vyzván, aby předložil doklad o platbě za
psa v místě svého trvalého pobytu. Dále informovala o výzvě, kterou vydalo město
společně s městským úřadem a která byla rozeslána po sídlišti, je zveřejněna na webu
a bude i v dubnových novinách. Dále informovala, že v rámci schváleného
rozpočtového opatření budou co nejdříve zakoupeny a instalovány odpadkové koše do
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lokality naproti dlouhému paneláku podél řeky směrem do Maršova II, kde se venčí
psi a není zde jediný odpadkový koš.
 Pan Hedvičák vznesl několik dotazů, resp. připomínek:
- ocenil zveřejňování celých zápisů z rady i zastupitelstva na webu města,
- má výhrady ke grafické podobě webu města,
- upozornil na organizační zmatky při předprodeji vstupenek na ples, které údajně
byly prodávány dříve, než bylo zveřejněno,
- dotázal se vedení školy, proč bylo v době pololetních prázdnin uzavřeno hřiště u
školy s kluzištěm,
- dotázal se na vazbu vybraného rekreačního poplatku a výdajů na cestovní ruch,
které bylo avizováno ve volebním programu,
- zkritizoval úpravu veřejné zeleně na vjezdech do města, zejména v Maršově II,
kam se přijíždí z Horního Maršova, je rozdíl zcela zjevný,
- ocenil slohovou stylizaci úvodníků v novinách (přechod z první osoby jednotného
čísla „já“ na první osobu množného čísla „my“), ale poukázal na potřebu lepší
osvěty v rámci problémů, které se dotýkají města a jejich tematického zaměření,
- upozornil na stárnutí populace ve Svobodě a potřebu orientovat se v rámci činnosti
města nejen na mládež, ale také na seniory (např. požadavek klubu důchodců na
nějakou kulturní místnost).
Na některé připomínky reagoval starosta, na některé tajemnice a ředitel školy, resp.
zástupkyně ředitele. Starosta poděkoval za připomínky a přislíbil, že se jimi bude
zabývat.
 Paní Hamplová se dotázala, proč nemá město fond rozvoje bydlení. Na dotaz starosty,
k čemu by měl být, paní Hamplová odpověděla, že by si z něj chtěla půjčit peníze na
opravu domu. Zastupitelé doporučili paní Hamplové, aby oslovila bankovní ústav.
 Dále paní Hamplová upozornila na situaci v ulici Luční – zejména v zimních měsících,
kdy je tato komunikace neschůdná. Starosta odpověděl, že se komunikací společně
s komunikací u pana Kerbla na Sluneční stráni bude rada zabývat a že o problému ví.

Předsedající ukončil zasedání dne 22.12.2010 v 20,45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 23.3.2011.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zina Rutarová ……….…………………………..

Mgr. Zdeněk Rolenec …………………………………..
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Výpis usnesení z 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 23.03.2011
USNESENÍ č. ZM/32/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 23.3.2011 s
doplněním programu o bod 20) - Směrnice č. 26/2011, upravující přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. ZM/33/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Václava Hryzlíka a
pana Mgr. Petra Týfu.
USNESENÍ č. ZM/34/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 22.12.2010 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/35/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města a činnosti starosty za období od 23.12.2010 do 23.3.2011 a dále
zprávu o plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/36/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
s členstvím v zájmovém sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.
b)

se Stanovami zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.

deleguje
c)
jako zástupce člena sdružení na Regionální kongres zájmového sdružení právnických
osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis starostu
města Ing. Jiřího Špetlu.
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USNESENÍ č. ZM/37/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odvolává
a)
z funkce člena finančního výboru pana Miroslava Hedvičáka.
volí
b)
do funkce člena finančního výboru pana Jiřího Mičánka.
USNESENÍ č. ZM/38/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 2.2.2011 bez připomínek.
USNESENÍ č. ZM/39/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)
usnesení Zastupitelstva města č. ZM/25/2/2010 ze dne 22.12.2010, kterým již byla
provedena volba zástupce města do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
navrhuje
b)
odvolat z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s. pana Ing. Milana Oravce a navrhuje zvolit novým členem představenstva této
společnosti pana Ing. Jiřího Špetlu.
deleguje
c)
jako zástupce města na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s. ve volebním období 2010 - 2014 místostarostu města pana Bohuslava
Krčmáře.
USNESENÍ č. ZM/40/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č.1/2011 s opravou návrhu rozpočtového opatření, která spočívá
ve vyjmutí řádku 3639/5139 s částkou 23.000 Kč (spotřební materiál do městské garáže posílení položky), která se omylem dostala do návrhu a opravu řádku 6409/5901 -382 000 na
částku -359 000 s textem - čerpání z vyčleněné rozpočtové rezervy pro rok 2011 v základním
rozpočtu (1.062.000 Kč) - zbývá tedy 703.000 Kč.
USNESENÍ č. ZM/41/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Zápis o výsledku inventarizace majetku Města Svobody nad Úpou za rok 2010 (viz příloha
originálu zápisu) bez připomínek.
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USNESENÍ č. ZM/42/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh organizační Směrnice č. OS/5/2011 pro hospodaření s majetkem města včetně příloh
(viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
USNESENÍ č. ZM/43/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh organizační směrnice č. OS/6/2011 o režimu peněžních fondů (viz příloha originálu
zápisu) bez připomínek.
USNESENÍ č. ZM/44/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
souhrnnou zprávu o činnosti Svazku obcí Východní Krkonoše v roce 2010 (viz příloha
originálu zápisu) bez připomínek.
USNESENÍ č. ZM/45/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
Radě města, aby schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú.
Maršov I za těchto podmínek:
- cena pronájmu dle schváleného ceníku uvedeného v příloze č. 2 Směrnice pro
hospodaření s majetkem města č.OS/5/2011 (pozn.: tj. 25 m2 / 1.000,-Kč a
zbývajících 20 m2/ 100,- Kč = celkové roční nájemné 27.000,-Kč),
- pronájem na dobu určitou do 31.12.2018 (pozn.: dle navrhovaného termínu panem
Šafářem).
schvaluje
b)
podmínku, že při uzavření nájemní smlouvy (nejpozději do 15.5.2011) s panem
Šafářem za výše uvedených podmínek pronájmu, předloží pan Šafář doklad o tom, že
podal návrh u Okresní soudu v Trutnově na stažení žaloby o zřízení věcného břemene
na pozemek p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I.
c)

podání návrhu Okresnímu soudu v Trutnově na výkon rozhodnutí ve věci vyklizení
pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I v případě, že pan Šafář nebude akceptovat
podmínky pronájmu, tj. neuzavře s městem nájemní smlouvu nebo nebude
pravomocně ukončeno řízení o dodatečném povolení stavby do 31.8.2011.

USNESENÍ č. ZM/46/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)
usnesení č. 35/8/2008 písm. d), kterým byl schválen prodej pozemku p.p.č. 98/2 v
k.ú. Maršov I panu Samuelu Hejzlarovi.
schvaluje
b)
návrh Rady města nesouhlasit s návrhem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pana
Hejzlara s tím, že je město připraveno vrátit panu Hejzlarovi finanční prostředky
uhrazené panem Hejzlarem v minulosti městu, které souvisely se změnou č.2 ÚP.
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USNESENÍ č. ZM/47/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost manželů Bednaříkových o prodej pozemků p.p.č. 904 a 937, oba v k.ú. Svoboda nad
Úpou za účelem využití na zahrádku, vzhledem k tomu, že se v současnosti zpracovává studie
na využití daného území kolem bývalé svíčkárny.
USNESENÍ č. ZM/48/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
usnesení Zastupitelstvu města č. 107/21/10 písm. p) z 29.9.2010, kterým byly pozemky p.p.č.
262/1 a 260/4 v k.ú. Maršov I schváleny k prodeji manželům Gécovým za cenu 50,-Kč / 1m2,
protože manželé Gécovi nemají o koupi pozemků za tuto cenu zájem, avšak na základě výzvy
mají zájem o pronájem pozemků..
USNESENÍ č. ZM/49/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
usnesení zastupitelstva č. 69/14/2009 písm. f) ze dne 27.5.2009, kterým byl schválen prodej
části pozemku p.p.č. 369/7 a p.p.č. 64/2, oba v k.ú. Maršov II panu Josefu Sujovi, který od
koupě pozemků za stanovených cenových podmínek odstoupil. Důvodem revokace je
skutečnost, že pan Ing. Josef Suja sousední pozemky (st.p.č. 69/1 a p.p.č. 64/1) prodal
novému majiteli (manželé Jiráskovi, Kutná Hora).
USNESENÍ č. ZM/50/3/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Směrnici č. 26/2011, upravující přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Svoboda nad Úpou.

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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