*MESUX000BYUU*
č.j. SVO/2333/2011
Sp. znak: 101.2.1
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 7.9.2011
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:05 hodin, a dále řídil, předsedající Ing. Jiří Špetla –
starosta města.
Přítomni - dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva, předsedající konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni: Mgr. Jan Hainiš, Ing. Václav Jiránek, RNDr. Radko Tásler
Neomluveni: Ing. Milan Oravec
Program jednání ZM:
Poř.č. Název programu
1.

Schválení programu zasedání

2.

Složení slibu člena zastupitelstva

3.

Volba návrhové komise

4.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

5.

Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 8.6.2011

6.

Zpráva o činnosti rady a souhrnná kontrola plnění usnesení zastupitelstva

7.

Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu RD

8.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 318/1 a 318/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Prodej lesních pozemků - schválení návrhu kupní smlouvy

11.

Převod pozemku p.p.č. 764/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 157/1, části p.p.č. 158 a 157/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou

13.

Žádost o prodej části p.p.č. 101/4 a části p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I

14.

Žádost o prodej p.p.č. 900 a části p.p.č. 52/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

15.

Nákup komunální techniky - výsledek VŘ na nákup "bobku"

16.

Nákup cisterny - změna smluvních vztahů
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17.

Rozpočtové opatření č. 3/2011

18.

Žádost o finanční příspěvek na pedagogického asistenta pro ZŠ Komenského

19.

Regulace VHP a VLT po městě

20.

Prodej bytových jednotek v bytovém domě 5. května čp. 510

21.

Veřejné projednávání budoucí podoby parku na Pietteho náměstí a rozmístění
sportovišť na městském stadionu

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. Nikdo z přítomných takový návrh nepodal.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/76/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 7.9.2011.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
2. Složení slibu člena zastupitelstva
Starosta města obdržel dne 29.8.2011 písemnou rezignaci na mandát zastupitele od pana Mgr.
Karla Ševčíka. Prvním náhradníkem volební strany č. 3 - Sdružení ODS a nezávislých
kandidátů je paní Ivana Hlaváčková, které vznikl mandát dnem následujícím v souladu s § 56
odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen "zákon").
V souladu s § 56 odst. 2 zákona bylo předáno takto nastoupenému náhradníkovi osvědčení o
zvolení, avšak ještě před jednáním rady paní Hlaváčková na svůj mandát písemně
rezignovala. Druhým náhradníkem volební strany č. 3 je Ing. Zuzana Škarková, která byla
poté pozvána na jednání rady. Mandát jí vznikl dnem 1.9.2011 a převzala na jednání rady
osvědčení o zvolení.
Zapisovatelka přednesla slib ve znění dle § 69 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení). Nová členka zastupitelstva Ing. Zuzana Škarková složila slib pronesením slova
"slibuji" a potvrdila složení slibu podpisem na listině o složení slibu (viz příloha originálu
zápisu).
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/77/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
složení slibu nové členky Zastupitelstva města Svobody nad Úpou Ing. Zuzany Škarkové.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 1
(Ing. Škarková)
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3. Volba návrhové komise
Předsedající navrhl do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana
Mgr. Zdeňka Rolence a pana Mgr. Jiřího Slaninu.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/78/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Mgr. Zdeňka
Rolence a pana Mgr. Jiřího Slaninu.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 2
Mgr.Rolenec
Mgr. Slanina
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání Zastupitelstva města, a to pana
Bohuslava Krčmáře a pana Martina Vláška. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing.
Ivanu Balcarovou pořízením zápisu ze zasedání.
5. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 8.6.2011
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Mgr. Petra Hynka a pana Váslava Hryzlíka) z 5.
veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.6.2011, aby podali zprávu
o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Mgr. Hynek o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl
všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 10.6.2011, je zveřejněn na webu města a
usnesení z něj byla zveřejněna v červencovém vydání městských novin Svoboda fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/79/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.6.2011 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
6. Zpráva o činnosti rady a souhrnná kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Předsedající přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 1.6.2011 do 31.8.2011 a
dále zprávu o plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva. Vyzval přítomné členy
zastupitelstva k dotazům. Nebyly podány.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/80/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 1.6.2011 do 31.8.2011 a dále zprávu o plnění
usnesení z 5. zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
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7. Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu RD
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Opatření orgánů města č. 2/2011 - Pravidla města
Svobody nad Úpou k pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu rodinných
domů, návrh Smlouvy o nájmu pozemků a návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Starosta
předal slovo Mgr. Hynkovi, který zdůvodnil, resp. vysvětlil obsah všech dokumentů a jejich
využití při rozhodování v orgánech města.
Mgr. Petr Hynek navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/81/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Pravidla města Svobody nad Úpou k pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu
rodinných domů formou opatření orgánů města č. 2/2011 včetně návrhu Smlouvy o nájmu
pozemku a návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (vše v příloze originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
8. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 318/1 a 318/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost Společenství vlastníků bytových jednotek
Lázeňská 314 a 315, IČ 27537072 (dále jen "společenství"), o prodej p.p.č. 318/6 o výměře
163 m2 a p.p.č. 318/1 o výměře 3192 m2. Před projednáváním tohoto bodu Ing. Špetla
oznámil, že se nebude účastnit hlasování v souladu s § 83 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, protože v bytovém domě Lázeňská 314 a 315 bydlí jeho matka.
Mgr. Hynek vysvětlil historii kolem prodeje pozemků v této lokalitě (prodej pozemků
společnostem REVIS a GENOVA). Vysvětlil princip záměru prodeje, který připravila Rada
města, tj. rozdělení prodeje pozemků na dvě základní části:
- pozemek p.p.č. 318/6 a část pozemku p.p.č 318/1 (kolem devíti pozemků pod garážemi,
resp. pozemků připravených pro výstavbu garáží - viz zákres v pozemkovém snímku v příloze
originálu zápisu) odprodat do spoluvlastnického podílu vlastníkům výše zmiňovaných devíti
pozemků) za účelem přístupu k jejich pozemkům a garážím.
- zbývající část pozemku p.p.č. 318/1 pak geometricky vymezit na část sloužící jako zahrada a
nezpevněná plocha před domem a část pozemku sloužící jako parkoviště se stavbou
parkoviště.
Mgr. Hynek v průběhu projednávání vysvětlil zástupcům ze společenství jejich dotazy,
upravil pravděpodobné výměry jednotlivých částí, upozornil na fakt, že společenství není
podnikatelský subjekt jako v případě Revisu či Genovy, a proto i při návrhu prodejních cen by
zastupitelstvo mělo zvolit stejný přístup jako pro ostatní občany ve Svobodě.
Pan Vlášek navrhl část kolem pozemků pod garážemi, která by se měla prodat do
spoluvlastnického podílu, prodat za 200,-Kč/1m2, zbývající část p.p.č. 318/1 pro účely
zahrady a nezpevněné plochy před domem (cca 2500 m2) za 50,-Kč/1m2 a zbytek p.p.č. 318/1,
tj. parkoviště včetně stavby na pozemku za 400,-Kč/1m2.
Mgr. Hynek navrhl rozdělit hlasování o jednotlivých částech do několika usnesení takto:
Mgr. Petr Hynek navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/82/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pozemku p.p.č. 318/6 o výměře 163 m2 a části pozemku p.p.č 318/1 o
výměře cca 140 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (kolem devíti pozemků pod
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b)

garážemi, resp. pozemků připravených pro výstavbu garáží - viz zákres v
pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu) do spoluvlastnického podílu
vlastníkům výše zmiňovaných devíti pozemků.
prodej vymezených pozemků dle bodu a) za cenu ve výši 200,-Kč/1 m2.

c)

stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků dle bodu a) za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 30.11.2011.

d)

prodej části pozemku p.p.č. 318/1 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
která bude geodeticky vymezena dle skutečnosti na část sloužící jako zahrada za
domem čp. 314 a 315 a nezpevněná plocha před tímto domem a prodej části
pozemku p.p.č. 318/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, která bude
geodeticky vymezena dle skutečnosti jako parkoviště se stavbou parkovací plochy,
Společenství vlastníků bytových jednotek Lázeňská 314 a 315, IČ 27537072.

e)

prodej vymezeného pozemku dle bodu d) jako zahrada a nezpevněná plocha za
cenu ve výši 50,-Kč/1 m2 a prodej vymezeného pozemku dle bodu d) jako
parkoviště za cenu ve výši 400,-Kč/1m2.
f)
stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku dle bodu d) za ceny
dle bodu e) tohoto usnesení do 30.11.2011.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
Hlasování s tímto výsledkem proběhlo o každém z bodů a) – f) zvlášť.

9. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů Kyselových o prodej části pozemku
p.p.č. 78/1 (část pozemku zakreslena v příloze žádosti manželů Kyselových, která je přílohou
originálu zápisu).
Mgr. Petr Hynek navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/83/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle žádosti manželů Kyselových, protože
pozemek p.p.č. 78/1 sice není městem nyní využíván, ale může být v budoucnu využíván k
různým účelům (sportoviště, případně změnou územního plánu k jiným účelem) a město si
musí takové pozemky chránit, a musí o nich rozhodnout komplexně a nikoli útržkovitě.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
10. Prodej lesních pozemků - schválení návrhu kupní smlouvy
Zastupitelstvu města byl předložen návrh kupní smlouvy č. OSM/2/2011-Vá na první vlnu
prodeje lesních pozemků v k.ú. Maršov II, Maršov III a Mladé Buky (viz příloha originálu
zápisu). Mgr. Hynek vysvětlil důvod prodeje souboru lesních pozemků za cenu nižší, než je
znalecký posudek, a to zejména z důvodu ekonomické zátěže pro město (nutnost zpracování
lesního hospodářského plánu každých deset let - cca 600 - 800 tis. Kč, činnost odborného
lesního hospodáře, těžbu dřeva lze provádět dle stanoveného harmonogramu Správou
KRNAP, nutnost následného zalesňování pozemků atd.) Tyto důvody potvrdil i pan Hryzlík,
který doplnil, že finanční efekt z těžby dřeva je dle jeho názoru minimální.
Mgr. Hynek prezentoval názor rady, že výnos z prodeje pozemků by město mohlo využít k
rozvoji města v podobě investic, které městu chybí, jako například přechody pro chodce,
tělocvična, resp. zařízení, která využívají všichni občané.
Mgr. Hynek dále informoval o probíhajících jednáních se Správou KRNAP ohledně druhé
vlny prodeje lesních pozemků v k.ú. Maršov I a Svoboda nad Úpou, kdy většina z nich je
5

daleko více problematičtější, než pozemky v první vlně vzhledem k jejich lokalizaci a
nepřístupnosti.
Mgr. Petr Hynek navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/84/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh kupní smlouvy č. OSM/2/2011-Vá (viz příloha originálu zápisu), na základě které
město prodává soubor lesních pozemků skládající se z p.p.č. 32/1, 32/3, 140, 143, 185/1, 194,
195/1, 201/1, 304, 306/2, 335/2, 347/2 a 449, vše v k.ú. Maršov II a obci Svoboda nad Úpou,
p.p.č. 260/6 a 272/2, oba v k.ú. Maršov III a obci Horní Maršov a p.p.č. 2404/1 v k.ú. Mladé
Buky a obci Mladé Buky za celkovou kupní cenu 21.500.000,-Kč Správě Krkonošského
národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
11. Převod pozemku p.p.č. 764/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál o možnosti převodu pozemku p.p.č.
764 /6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který je ve vlastnictví společnosti Statek Kovársko s.p. v
likvidaci. Jedná se o pozemek, který je součástí místní komunikace na Sluneční stráni (mezi
čp. 283 a čp. 281) a není svým určením zemědělskou půdou. Sousední pozemek p.p.č. 746/5
je historickým majetkem Městyse Mladé Buky - starosta již vstoupil do jednání se starostou,
pozemek bude bezúplatně převeden na město. Na základě oznamovacího dopisu od
likvidátora Statku Kovársko s.p. v likvidaci o tom, že pozemek p.p.č. 764/6 v k.ú. Svoboda
nad Úpou je možno prodat v dražbě a cena stanovená znaleckým posudkem činí 16.150,-Kč,
Rada města celou záležitost předává k projednání v tomto zastupitelstvu.
Mgr. Petr Hynek navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/85/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
nákup pozemku p.p.č. 764/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 355 m2 formou dražby od
Statku Kovársko s.p. v likvidaci s tím, že pověřuje starostu města, aby se účastnil dražby s
limitem do 30.000,-Kč za nákup pozemku (pokud bude město jediným účastníkem dražby,
pak v dražbě použit základní cenu dle znaleckého posudku).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
12. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 157/1, části p.p.č. 158 a 157/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost paní Věry Bajburinové o prodej částí pozemků
p.p.č. 157/1, 158 (tyto dva pozemky jsou svěřeny do správy příspěvkové organizaci Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov) a 157/2, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou.
Mgr. Petr Hynek navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/86/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
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projednávání žádosti paní Věry Bajburinové o prodej částí pozemků p.p.č. 157/1, 158 (tyto
dva pozemky jsou svěřeny do správy příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov) a 157/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože v současné
době se pracuje na geodetickém zaměření a je zde problém, že pozemek 157/2 zasahuje do
koryta potoka, součástí tohoto pozemku je i zeď koryta potoka. Celou záležitost je tedy nutno
prodiskutovat v rámci rady společně s paní Bajburinovou, včetně možné směny či odkupu
pozemků v Maršově II, které jsou ve spoluvlastnictví paní Bajburinové a města (p.p.č. 369/21
a 443/8 v k.ú. Maršov II).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
13. Žádost o prodej části p.p.č. 101/4 a části p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ve věci využívání pozemků p.p.č.
101/8, 101/4 a 101/5, vše v k.ú. Maršov I bez právního vztahu s městem. Byli osloveni
manželé Popelkovi (využívají pozemky města p.p.č. 101/8 a 101/5 bez právního vztahu s
městem) a pan Vít Kubec (využívá pozemky p.p.č. 101/4 a 101/8). Jak manželé Popelkovi,
tak pan Kubec předložili městu svá písemná stanoviska, která rada projednala na 18. schůzi
dne 27.7.2011 a zveřejnila záměry pronájmu i prodeje č. 8/2011 a 9/2011. Žádost o prodej
části p.p.č. 101/4 a 101/8 si podal pan Vít Kubec.
Mgr. Petr Hynek navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/87/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pouze části pozemku p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I o výměře cca 2100 m2 dle
zákresu v pozemkovém snímku ve zveřejněném Záměru města č. 8/2011 panu Vítu
Kubcovi, bytem Úpská 16, Svoboda nad Úpou.
b)

prodej vymezeného pozemku dle bodu a) za cenu ve výši 50,-Kč/1 m2.

c)

stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku dle bodu a) za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 30.11.2011.

Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
Hlasování s tímto výsledkem proběhlo o každém z bodů a) – c) zvlášť.
14. Žádost o prodej p.p.č. 900 a části p.p.č. 52/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Petra Smolíka o prodej pozemku p.p.č. 900
a části pozemku p.p.č. 52/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (nákres viz příloha originálu zápisu
- příloha žádosti). Starosta informoval o jednání s vlastníkem pozemku p.p.č. 52/3 o možnosti
odprodeje tohoto pozemku městu za účelem scelení pozemků, kdy majitel pozemku p.p.č.
52/3 je připraven jednat s městem o možném odprodeji pozemku městu. Mgr. Hynek
vysvětlil, že rada projednala návrh s tím, že Ing. Jiránek navrhl jednání s vlastníkem pozemku
p.p.č. 52/3 za účelem scelení pro výstavbu rodinného domu. Ovšem poté bylo zjištěno, že v
územním plánu jsou tyto pozemky určeny jako technická zóna. Na pracovním jednání členů
zastupitelstva tedy bylo navrženo, že tato lokalita by mohla být v budoucnu využita pro
výstavbu technického zázemí města bez nutnosti změny územního plánu, pokud se podaří s
vlastníkem pozemku p.p.č. 52/3 vyjednat oboustranně akceptovatelné podmínky prodeje,
které budou předmětem jednání některého z dalších zastupitelstev. Pan Petr Smolík se
dotázal, proč o tomto záměru města se jedná až nyní. Starosta s Mgr. Hynkem reagovali, že
vlastně pan Smolík svou žádostí záměr města urychlil, protože revize obecních pozemků
probíhá postupně a v případě žádostí občanů o prodeje či pronájmy pozemků, rada posuzuje
každou žádost individuálně a komplexně.
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Mgr. Petr Hynek navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/88/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 900 a části pozemku p.p.č. 52/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
starosta je v jednání s vlastníkem pozemku p.p.č. 52/3 o možnosti odprodeje tohoto pozemku
městu za účelem scelení pozemků pro možnou výstavbu technického zázemí města a
zastupitelstvo doporučuje radě pouze pronájem výše zmiňovaných pozemků p.p.č. 900 a části
pozemku p.p.č. 52/1.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
15. Nákup komunální techniky - výsledek VŘ na nákup "bobku"
Zastupitelstvu města byl předložen zápis ze zasedání hodnotící komise ze dne 29.8.2011 v
rámci výběrového řízení na "Nákup použitého kolového nakladače smykového - 2.kolo" (viz
příloha originálu zápisu), ve kterém bylo konstatováno, že hodnotící komise výběrové řízení
zrušila, protože městu byla doručena pouze jedna nabídka. Nicméně městu byl nabídnut stroj
nový, a to Kompaktlader N50 Neumeier (leták s technickými daty + nabídka fy Jan Heindl MAXIBAL je přílohou originálu zápisu) a hodnotící komise doporučila zastupitelstvu nákup
tohoto stroje formou vyčlenění finančních prostředků na nákup stroje v rámci návrhu
rozpočtového opatření.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/89/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis ze zasedání hodnotící komise ze dne 29.8.2011 v rámci výběrového řízení na "Nákup
použitého kolového nakladače smykového - 2.kolo" (viz příloha originálu zápisu), ve kterém
bylo konstatováno, že hodnotící komise výběrové řízení zrušila, protože městu byla doručena
pouze jedna nabídka.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
16. Nákup cisterny - změna smluvních vztahů
Zastupitelstvu města byly předloženy v souvislosti s návrhem na změnu smluvních vztahů s
Krajským sdružením hasičů následující dokumenty (všechny jsou přílohou originálu zápisu):
1) návrh Dodatku č. 1 k Smlouvě o součinnosti při realizaci projektu "Spolupráce hasičských
jednotek v česko - polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při
krizových situacích" (kterým se ruší původní smlouva)
2) dosud platná uzavřená Smlouva o součinnosti při realizaci projektu "Spolupráce hasičských
jednotek v česko - polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při
krizových situacích" (která by se měla zrušit výše uvedeným dodatkem č.1)
3) nahrazující smluvní dokumenty, a to:
a) návrh Dohody o kolektivním členství - číslo dohody 10-ČL/KSH
b) návrh Smlouvy o výpůjčce
c) návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
Rada města Svobody nad Úpou doporučila Zastupitelstvu města schválení smluv
souvisejících s nákupem cisterny, ale pouze za předpokladu, že výše členských příspěvků a
zůstatkové ceny bude do výše 1,5 mil. Kč tak, jak bylo deklarováno v minulosti.
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Zároveň však Mgr. Hynek vysvětlil a starosta potvrdil, že v případě nesouhlasu s navrženými
návrhy smluv se město vystavuje riziku, že město o cisternu přijde, protože druhá smluvní
strana nebude souhlasit se změnou smluvních vztahů. Rozdíl ve výši 150 tis. Kč, rozdělený v
rámci financování do 5-ti let, není pro město až tak ekonomický závažný a navrhují
předloženou smluvní dokumentaci schválit beze změn.
Starosta navrhl hlasovat o všech čtyřech návrzích usnesení jedním hlasováním.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/90/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Dodatku č. 1 k Smlouvě o součinnosti při realizaci projektu "Spolupráce
hasičských jednotek v česko - polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a
vzájemná pomoc při krizových situacích" (viz příloha originálu zápisu).
b)

návrh Dohody o kolektivním členství - číslo dohody 10-ČL/KSH (viz příloha
originálu zápisu) mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení
hasičů Královéhradeckého kraje a Městem Svoboda nad Úpou.

c)

návrh Smlouvy o výpůjčce (viz příloha originálu zápisu) mezi Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
(půjčitel) a Městem Svoboda nad Úpou (vypůjčitel).

d)

návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (viz příloha originálu zápisu) mezi
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů
Královéhradeckého kraje (budoucí prodávající) a Městem Svoboda nad Úpou
(budoucí kupující).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
17. Rozpočtové opatření č. 3/2011
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č.3/2011 (viz příloha
originálu zápisu). Mgr. Týfa seznámil, přítomné s návrhem rozpočtového opatření, vysvětlil
jednotlivé položky. Byla upravena položka na údržbu veřejné zeleně, a to o 68 tis. Kč s tím,
že na podzimní prořez, resp. likvidaci veřejné zeleně bude připraveno v rozpočtu města
celkem 300 tis. Kč.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/91/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č.3/2011 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že položka na
údržbu veřejné zeleně bude posílena o 68 tis. Kč na celkových 300tis. Kč, které budou touto
změnou připraveny pro podzimní prořez.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
18. Žádost o finanční příspěvek na pedagogického asistenta pro ZŠ Komenského
Zastupitelstvu města byla předložena odložená žádost z minulého jednání zastupitelstva o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč příspěvkové organizaci Základní škola,
Trutnov, Komenského 399 na dofinancování činnosti pedagogického asistenta pro
svobodského Šimona Vydru, který je postižen Downovým syndromem a navštěvuje tuto
školu s tím, že zastupitelstvo doporučilo přeřazení žáka do bezplatné Speciální základní školy
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a Mateřské školy, Trutnov, která sídlí v Trutnově 4 a specializuje se na výchovu těchto dětí a
nepožaduje platbu za pedagogického asistenta, protože tato činnost je prioritně hrazena státem
a pověřila Mgr. Hainiše komunikací s vedením školy ZŠ Komenského ohledně celé záležitosti
v souladu se zohledněním potřeb dítěte. Mgr. Hainiš předložil písemné stanovisko (viz příloha
originálu zápisu), ve kterém navrhl určitou finanční podporu škole poskytnout, o konkrétní
výši však nechává rozhodnout zastupitelstvo. Činnost pedagogického asistenta vyjde školu na
cca 100 tis. Kč. Tuto částku si většinou musí rodiče sehnat sami přes různé sponzory.
Paní Rutarová vysvětlila, že v minulosti město podobnému žadateli nevyhovělo a že by město
mělo postupovat ve všech případech stejně. Dále upozornila, že v Trutnově existuje speciální
základní škola, která je zřízena právě pro děti s podobným mentálním postižením a umístění v
této škole včetně činnosti pedagogického asistenta je zcela zdarma. Zároveň poukázala na to,
že je prokázáno, že děti ve speciálních školách zaznamenávají výrazné pokroky na rozdíl od
škol základních, kde podmínky pro takto postižené děti škola poskytnout nemůže. O slovo
požádala paní Dagmar Slaninová, která učí ve speciální základní škole v Trutnově a potvrdila
slova paní Rutarové.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/92/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola, Trutnov,
Komenského 399 na dofinancování činnosti pedagogického asistenta pro svobodského
Šimona Vydru s odůvodněním, že v Trutnově existuje Speciální základní škola a Mateřská
škola, Trutnov, kde se za pedagogického asistenta neplatí.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 1
p. Čekaňák

19. Regulace VHP a VLT po městě
Zastupitelstvu města byl předložen k diskusi námět na možnou regulaci VHP (výherní hrací
přístroje) a VLT (videoloterijní terminály) po městě na základě ústních stížností ohledně
provozování VHP v restauraci Calimero (nonstop provoz v obytné zóně, blízkost školy).
Provozování těchto VHP včetně videoterminálů je možno po městě omezit či zakázat úplně
obecně závaznou vyhláškou (zákonnost zákazu či omezení pro videoterminály byla potvrzena
i nálezem Ústavního soudu v červnu letošního roku - Pl. ÚS 29/10). Zastupitelstvu byl
předložen přehled finančních výnosů pro město z provozu VHP (viz příloha originálu zápisu).
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/93/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
navrhuje
ve věci regulace VHP a VLT po městě připravit pro občany do říjnových novin, na web apod.
anketu s osvětou, ve které by se mohli vyjádřit k tomuto problému a na základě vyhodnocení
výsledků ankety se zastupitelstvo vrátí k diskusi o možné regulaci či zákazu automatů po
městě.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
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20. Prodej bytových jednotek v bytovém domě 5. května čp. 510
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál (viz příloha originálu zápisu), který
se týká možného prodeje bytového domu čp. 510 v ulici 5. května.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/94/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
rozhodnutí o prodeji bytových jednotek v domě čp. 510 vzhledem k tomu, že se jedná o
zásadní rozhodnutí města, při kterém by byla vhodná účast všech zastupitelů.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
21. Veřejné projednávání budoucí podoby parku na Pietteho náměstí a rozmístění
sportovišť na městském stadionu
Zastupitelstvu města byly předloženy grafické náčrty návrhu parku na Pietteho náměstí před
bývalou školičkou a návrhu rozmístění sportovišť v areálu městského stadionu ve Svobodě
nad Úpou společně s anketním lístkem, který byl otištěn v zářijovém vydání novin Svoboda
forum. Starosta vyzval autora návrhu parku na Pietteho náměstí pana Tomáše Zelenku, aby
představil svůj nápad. Dále bylo diskutováno o návrhu rozmístění sportovišť na stadionu.
Starosta a Mgr. Hynek vysvětlovali přítomným historii kolem obou návrhů, odpovídali na
dotazy přítomných (projednávání tohoto bodu zaznamenáno na diktafonu - viz zvukový
záznam DM450042.WMA, rozsah 1:55:30 - 02:24:20). Po této diskusi starosta předložil
návrh usnesení.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/95/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
budoucí záměr parku na Pietteho náměstí a záměr rozmístění sportovišť v areálu na městském
stadionu ve Svobodě nad Úpou s tím, že pokud anketa, běžící do 30.9.2011, vyzní negativně,
Zastupitelstvo města se k oběma návrhům vrátí na příštím jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0

Diskuse:
V závěru zasedání vyzval starosta města zastupitele a občany, zda mají nějaké dotazy či
připomínky.
 Paní Škarková upozornila na nebezpečný přechod pro chodce před Národním domem
ve Svobodě. Tuto připomínku potvrdil i pan Hryzlík s tím, že při výjezdu z Horské
ulici je zrcadlo často orosené, křižovatka je zarostlá a skutečně nebezpečná. Starosta
přislíbil, že se pokusí situaci řešit s dopravním inženýrem.
 Pan Hryzlík upozornil na nevhodné umístění dopravní značky se zákazem vjezdu
nákladních vozidel až uvnitř Maršovské ulice, nikoliv na vjezdu do této ulice z hlavní
silnice. Starosta opět přislíbil, že zajistí kontrolu dopravního značení nejen v této ulici,
ale obecně po celém městě.
 Pan Hedvičák se dotázal na čerpání dotací z evropských fondů a úspěšnost města při
získávání těchto dotací. Starosta společně s Mgr. Hynkem odpověděli, že vzhledem
k tomu, že bývalé vedení města nepřipravilo žádný projekt, je těžké na něco žádat,
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když současné vedení nic nepřevzalo a na přípravě projektů současné vedení města
teprve nyní intenzivně pracuje. Každý takový projekt však žádá veřejné projednávání,
schvalovací procesy v orgánech města, a to vše vyžaduje určitou časovou náročnost.
Nicméně vysvětlili, že o možnostech zdrojového financování z evropských fondů jsou
dostatečně informováni, včetně norských fondů a v současné době na priority města
není vypsán, resp. otevřen žádný vhodný program, s výjimkou čerpání dotace na
přechody pro chodce a vydání informační brožury o městě.
Paní Rutarová v této souvislosti informovala přítomné, že škola získala 971 tis. Kč
z evropských fondů na rozvoj školy.
 Dále se pan Hedvičák dotázal, zda by bylo možné vyčistit od náletů koryto řeky Úpy.
Starosta odpověděl, že koryto řeky Úpy je ve správě Povodí Labe a město má svých
náletů k řešení nadbytek, nicméně písemně vyzve Povodí Labe k tomuto úkonu.
 Dále se pan Hedvičák dotázal na volbu komunální techniky, resp. proč padla volba
zrovna na traktor. Na tento dotaz reagoval pan Krčmář a vysvětlil přítomným výhody
nákupu a zmínil zejména finanční dostupnost oproti nákupu velkého vozu komunální
techniky (např. Mercedes Benz) a také dostupnost traktoru v lokalitách, kde měla
současná Pragovka velké problémy.
 Dále paní Škarková upozornila na špatný technický stav dětského hřiště na
Rýchorském sídlišti. Starosta přislíbil, že stav prověří.

Předsedající požádal návrhovou komisi, aby přednesla přijatá usnesení z 5. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou s tím, že se jedná pouze o kontrolní
sumarizaci usnesení, o kterých již nebude znovu duplicitně hlasováno. Za návrhovou komisi
Mgr. Rolenec přednesl všechna přijatá usnesení, která byla přijata v rámci tohoto jednání
(sumarizační výpis těchto usnesení je nedílnou součástí zápisu).

Předsedající ukončil zasedání dne 8.6.2011 ve 21,10 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 8.9.2011.

Ing. Jiří Špetla, v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
pan Bohuslav Krčmář, v.r.

pan Martin Vlášek, v.r.
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Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 07.09.2011
USNESENÍ č. ZM/76/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 7.9.2011.
USNESENÍ č. ZM/77/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
složení slibu nové členky Zastupitelstva města Svobody nad Úpou Ing. Zuzany Škarkové.
USNESENÍ č. ZM/78/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Mgr. Zdeňka
Rolence a pana Mgr. Jiřího Slaninu.
USNESENÍ č. ZM/79/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.6.2011 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/80/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 1.6.2011 do 31.8.2011 a dále zprávu o plnění
usnesení z 5. zasedání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/81/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Pravidla města Svobody nad Úpou k pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu
rodinných domů formou opatření orgánů města č. 2/2011 včetně návrhu Smlouvy o nájmu
pozemku a návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (vše v příloze originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/82/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pozemku p.p.č. 318/6 o výměře 163 m2 a části pozemku p.p.č 318/1 o
výměře cca 140 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (kolem devíti pozemků pod
garážemi, resp. pozemků připravených pro výstavbu garáží - viz zákres v
pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu) do spoluvlastnického podílu
vlastníkům výše zmiňovaných devíti pozemků.
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b)
c)

prodej vymezených pozemků dle bodu a) za cenu ve výši 200,-Kč/1 m2.
stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků dle bodu a) za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 30.11.2011.

d)

prodej části pozemku p.p.č. 318/1 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
která bude geodeticky vymezena dle skutečnosti na část sloužící jako zahrada za
domem čp. 314 a 315 a nezpevněná plocha před tímto domem a prodej části
pozemku p.p.č. 318/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, která bude
geodeticky vymezena dle skutečnosti jako parkoviště se stavbou parkovací plochy,
Společenství vlastníků bytových jednotek Lázeňská 314 a 315, IČ 27537072.
prodej vymezeného pozemku dle bodu d) jako zahrada a nezpevněná plocha za
cenu ve výši 50,-Kč/1 m2 a prodej vymezeného pozemku dle bodu d) jako
parkoviště za cenu ve výši 400,-Kč/1m2.

e)

f)

stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku dle bodu d) za ceny
dle bodu e) tohoto usnesení do 30.11.2011.

USNESENÍ č. ZM/83/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle žádosti manželů Kyselových, protože
pozemek p.p.č. 78/1 sice není městem nyní využíván, ale může být v budoucnu využíván k
různým účelům (sportoviště, případně změnou územního plánu k jiným účelem) a město si
musí takové pozemky chránit, a musí o nich rozhodnout komplexně a nikoli útržkovitě.
USNESENÍ č. ZM/84/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh kupní smlouvy č. OSM/2/2011-Vá (viz příloha originálu zápisu), na základě které
město prodává soubor lesních pozemků skládající se z p.p.č. 32/1, 32/3, 140, 143, 185/1, 194,
195/1, 201/1, 304, 306/2, 335/2, 347/2 a 449, vše v k.ú. Maršov II a obci Svoboda nad Úpou,
p.p.č. 260/6 a 272/2, oba v k.ú. Maršov III a obci Horní Maršov a p.p.č. 2404/1 v k.ú. Mladé
Buky a obci Mladé Buky za celkovou kupní cenu 21.500.000,-Kč Správě Krkonošského
národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455.
USNESENÍ č. ZM/85/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
nákup pozemku p.p.č. 764/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 355 m2 formou dražby od
Statku Kovársko s.p. v likvidaci s tím, že pověřuje starostu města, aby se účastnil dražby s
limitem do 30.000,-Kč za nákup pozemku (pokud bude město jediným účastníkem dražby,
pak v dražbě použit základní cenu dle znaleckého posudku).
USNESENÍ č. ZM/86/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti paní Věry Bajburinové o prodej částí pozemků p.p.č. 157/1, 158 (tyto
dva pozemky jsou svěřeny do správy příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov) a 157/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože v současné
době se pracuje na geodetickém zaměření a je zde problém, že pozemek 157/2 zasahuje do
koryta potoka, součástí tohoto pozemku je i zeď koryta potoka. Celou záležitost je tedy nutno
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prodiskutovat v rámci rady společně s paní Bajburinovou, včetně možné směny či odkupu
pozemků v Maršově II, které jsou ve spoluvlastnictví paní Bajburinové a města (p.p.č. 369/21
a 443/8 v k.ú. Maršov II)
USNESENÍ č. ZM/87/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pouze části pozemku p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I o výměře cca 2100 m2 dle
zákresu v pozemkovém snímku ve zveřejněném Záměru města č. 8/2011 panu Vítu
Kubcovi, bytem Úpská 16, Svoboda nad Úpou.
b)
prodej vymezeného pozemku dle bodu a) za cenu ve výši 50,-Kč/1 m2.
c)

stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků dle bodu a) za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 30.11.2011.

USNESENÍ č. ZM/88/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 900 a části pozemku p.p.č. 52/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
starosta je v jednání s vlastníkem pozemku p.p.č. 52/3 o možnosti odprodeje tohoto pozemku
městu za účelem scelení pozemků pro možnou výstavbu technického zázemí města a
zastupitelstvo doporučuje radě pouze pronájem výše zmiňovaných pozemků p.p.č. 900 a části
pozemku p.p.č. 52/1.
USNESENÍ č. ZM/89/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis ze zasedání hodnotící komise ze dne 29.8.2011 v rámci výběrového řízení na "Nákup
použitého kolového nakladače smykového - 2.kolo" (viz příloha originálu zápisu), ve kterém
bylo konstatováno, že hodnotící komise výběrové řízení zrušila, protože městu byla doručena
pouze jedna nabídka.
USNESENÍ č. ZM/90/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Dodatku č. 1 k Smlouvě o součinnosti při realizaci projektu "Spolupráce
hasičských jednotek v česko - polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a
vzájemná pomoc při krizových situacích" (viz příloha originálu zápisu).
b)
návrh Dohody o kolektivním členství - číslo dohody 10-ČL/KSH (viz příloha
originálu zápisu) mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení
hasičů Královéhradeckého kraje a Městem Svoboda nad Úpou.
c)

d)

návrh Smlouvy o výpůjčce (viz příloha originálu zápisu) mezi Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje (půjčitel)
a Městem Svoboda nad Úpou (vypůjčitel).
návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (viz příloha originálu zápisu) mezi
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů
Královéhradeckého kraje (budoucí prodávající) a Městem Svoboda nad Úpou
(budoucí kupující).
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USNESENÍ č. ZM/91/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č.3/2011 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že položka na
údržbu veřejné zeleně bude posílena o 68 tis. Kč na celkových 300tis. Kč, které budou touto
změnou připraveny pro podzimní prořez.
USNESENÍ č. ZM/92/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola, Trutnov,
Komenského 399 na dofinancování činnosti pedagogického asistenta pro svobodského
Šimona Vydru s odůvodněním, že v Trutnově existuje Speciální základní škola a Mateřská
škola, Trutnov, kde se za pedagogického asistenta neplatí.
USNESENÍ č. ZM/93/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
navrhuje
ve věci regulace VHP a VLT po městě připravit pro občany do říjnových novin, na web apod.
anketu s osvětou, ve které by se mohli vyjádřit k tomuto problému a na základě vyhodnocení
výsledků ankety se zastupitelstvo vrátí k diskusi o možné regulaci či zákazu automatů po
městě.
USNESENÍ č. ZM/94/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
rozhodnutí o prodeji bytových jednotek v domě čp. 510 vzhledem k tomu, že se jedná o
zásadní rozhodnutí města, při kterém by byla vhodná účast všech zastupitelů.
USNESENÍ č. ZM/95/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
budoucí záměr parku na Pietteho náměstí a záměr rozmístění sportovišť v areálu na městském
stadionu ve Svobodě nad Úpou s tím, že pokud anketa, běžící do 30.9.2011, vyzní negativně,
Zastupitelstvo města se k oběma návrhům vrátí na příštím jednání zastupitelstva.
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