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Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 18.10.2011
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:05 hodin, a dále řídil, předsedající Ing. Jiří Špetla –
starosta města.
Přítomni - dle prezenční listiny přítomno 13 členů zastupitelstva, předsedající konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni: Mgr. Petr Týfa
Neomluveni: Ing. Milan Oravec
Program jednání ZM:
Poř.č. Název programu
1.

Schválení programu jednání

2.

Volba návrhové komise

3.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

4.

Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 7.9.2011

5.

Prodej vozu Praga UV 80 včetně příslušenství (sypač + radlice)

6.

Změna smluvních vztahů se společností GENOVA spol. s r.o.

7.

Splátkový kalendář pro úhradu kupní ceny za pozemek p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I

1. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s programem a navrhl doplnit jej o bod 7 - Splátkový kalendář
pro úhradu kupní ceny za pozemek p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I. 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/96/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 18.10.2011
doplněný o bod 7 - Splátkový kalendář pro úhradu kupní ceny za pozemek p.p.č. 101/4 v k.ú.
Maršov I.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
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2. Volba návrhové komise
Předsedající navrhl do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana
Mgr. Jana Hainiše a pana Mgr. Zdeňka Rolence.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/97/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Mgr. Jana Hainiše a
pana Mgr. Zdeňka Rolence.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 2
(Hainiš, Rolenec)
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání Zastupitelstva města, a to paní Ing.
Zuzanu Škarkovou a pana Mgr. Jiřího Slaninu. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing.
Ivanu Balcarovou pořízením zápisu ze zasedání.

4. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 7.9.2011
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pana Bohuslava Krčmáře a pana Martina Vláška) z 6.
veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 7.9.2011, aby podali zprávu
o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu pan Krčmář o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl
všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 9.9.2011, je zveřejněn na webu města a
usnesení z něj byla zveřejněna v říjnovém vydání městských novin Svoboda fórum. Nikdo z
přítomných nepodal námitku.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/98/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 7.9.2011 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1 (Tásler)
5. Prodej vozu Praga UV 80 včetně příslušenství (sypač + radlice)
Zastupitelstvu města byly předloženy nabídky na odkoupení vozidla Praga UV 80 s
příslušenstvím (sypač + radlice) na základě zveřejněného Záměru města č. 7/2011 ze dne
13.7.2011, a to:
1) BUFKA Václav, Mirošov, IČ 45401713 - nabízí za vše 70.000,-Kč
2) HOVARD s.r.o., Svoboda nad Úpou, IČ 25257625 - nabízí za vše 80.000,-Kč.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/99/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
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schvaluje
a)
prodej použitého vozidla Praga UV 80, výr. číslo (VIN) TNP.U232ZP.VP000159,
SPZ TUA 19-45, rok výroby 1997 za cenu 80.000,-Kč společnosti HOVARD s.r.o.,
Svoboda nad Úpou, IČ 25257625.
b)

prodej použitého vozidla Praga UV za podmínek uvedených v bodě a) s tím, že lhůta
pro uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny je stanovena do 31.10.2011.

c)

podmínku, že v kupní smlouvě bude uvedeno, že se jedná o prodej použitého vozidla
včetně příslušenství a že prodávající neodpovídá za vady, které nebyly vytknuty v
době předání vozidla a příslušenství.

Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

6. Změna smluvních vztahů se společností GENOVA spol. s r.o.
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
ze dne 11.4.2011, a to na základě žádosti společnosti GENOVA spol. s r.o. o změnu
budoucího kupujícího ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 11.4.2011 a o změnu
nájemce ve Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 11.4.2011, které se týkají pozemků v Lázeňské
ulici, a to vše na společnost GENOVA VBD, a.s., se sídlem Úpská 54, Svoboda nad Úpou, IČ
25045300. Záměr prodeje byl zveřejněn v rámci Záměru města č. 14/2011 od 23.9.2011 na
úřední desce úřadu. Mgr. Hynek zpracoval změny smluvních vztahů v podobě návrhů
Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 11.4.2011 ( schválen na 22. jednání RM
dne 12.10.2011 pod číslem usnesení RM/372/22/2011 písm. a) a Dodatku č. 1 ke smlouvě o
budoucí kupní smlouvě ze dne 11.4.2011 (viz příloha originálu zápisu), který byl radou
doporučen ke schválení - usnesení rady města č. RM/372/22/2011 písm. b). Zároveň vysvětlil
celou záležitost a odpovídal na dotazy zastupitelů:
Pan Čekaňák se dotázal, zda tyto změny nějak ovlivní finanční výnosy vyplývající ze smluv.
Mgr. Hynek odpověděl, že nikoliv, protože se jedná pouze o změnu subjektů (formou
trojstranného smluvního dodatku), všechny ostatní ustanovení obou smluv zůstávají v
platnosti beze změn.
Dále se pan Čekaňák zeptal, zda se nejedná o akciovou společnost, která nebude mít žádný
majetek. Mgr. Hynek navrhl, aby tedy podmínkou pro schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o
budoucí kupní smlouvě ze dne 11.4.2011 bylo, že podpis dodatků bude podmíněn doložením
smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouvy na převod vlastnického práva k
objektům ze společnosti GENOVA spol. s r.o. na společnost GENOVA VBD, a.s.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/100/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti GENOVA spol. s r.o. o změnu budoucího kupujícího ve Smlouvě o
budoucí kupní smlouvě ze dne 11.4.2011, která se týká pozemků v Lázeňské ulici, a to vše na
společnost GENOVA VBD, a.s., se sídlem Úpská 54, Svoboda nad Úpou, IČ 25045300
formou Dodatku č. 1 k této smlouvě (návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě ze dne 11.4.2011 je přílohou originálu zápisu) s podmínkou, že podpis ze strany
starosty bude vázán na podmínku předložení smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo samotné
kupní smlouvy k rozestavěné stavbě bytových domů, ze které bude patrné, že vlastnické právo
k objektům přechází ze společnosti GENOVA spol. s r.o. na společnost GENOVA VBD, a.s.,
a to s lhůtou do 15.11.2011.
Hlasování:
pro – 11
proti – 1 (Rutarová)
zdržel se – 1 (Hainiš)
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7. Splátkový kalendář pro úhradu kupní ceny za pozemek p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Rady města na základě žádosti pana Víta Kubce o
prodej pouze části pozemku p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I, který v žádosti uvádí, že nemá na
zaplacení celé kupní ceny v souvislosti s probíhajícím dědickým řízením. Rada tedy
doporučuje zastupitelstvu, aby schválilo splátkový kalendář na kupní cenu dle platného
usnesení zastupitelstva č. ZM/87/6/2011 ze dne 7.9.2011 na období tří let, s tím, že při
podpisu smlouvy do 30.11.2011 bude požadována třetina kupní ceny a v roce 2012 ke
stejnému datu další třetina a v roce 2013 ke stejnému datu zbývající třetina kupní ceny. Návrh
na vklad nemovitosti do Katastru nemovitostí bude podán po podpisu kupní smlouvy a
vlastnické právo k pozemku bude převedeno na pana Kubce ihned po podpisu kupní smlouvy
a v případě nedodržení splátkového kalendáře se bude jednat o pohledávku vůči dlužníkovi a
město bude event. pohledávku vymáhat přes exekuční žalobu.
Předsedající navrhl usnesení:
USNESENÍ č. ZM/101/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
splátkový kalendář na kupní cenu pozemku p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I panu Vítu Kubcovi
dle platného usnesení zastupitelstva č. ZM/87/6/2011 ze dne 7.9.2011 na období tří let, s tím,
že při podpisu smlouvy do 30.11.2011 bude zaplacena třetina kupní ceny a v roce 2012 ke
stejnému datu další třetina a v roce 2013 ke stejnému datu zbývající třetina kupní ceny, včetně
zákonných úroků z prodlení dle občanského zákoníku. Návrh na vklad nemovitosti do
Katastru nemovitostí bude podán po podpisu kupní smlouvy, tzn. vlastnické právo k pozemku
bude převedeno na pana Kubce ihned po podpisu kupní smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0

Předsedající požádal návrhovou komisi, aby přednesla přijatá usnesení ze 7. 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. Hainiš 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 zastupitele a občany, zda mají nějaké dotazy či
připomínky.
 Pan Josef Čermák se dotázal, proč občané z okolních obcí vozí do Svobody odpad a
zda by to město nemělo řešit. Mgr. Hynek vysvětlil, že zastupitelstva okolních obcí již
byla oslovena, aby zavedla ve svých obcích místní poplatek za odpad, ale bohužel
nemají odvahu, tento poplatek ve svých obcích zavést. Vzhledem k tomu, že občané
těchto obcí se snaží ušetřit za pytle a svozové známky, vozí raději odpad do Svobody.
Město proto alespoň posílí kontejnery na tříděný odpad, aby město za vytříděný odpad
získalo finanční prostředky.
 Dále se pan Čermák dotázal na možnost nějakých nádob na bioodpad – na trávu, větve
apod. Starosta odpověděl, že tímto druhem odpadu město bude teprve zabývat.
 Dále pan Čermák požádal o informace ohledně bytových domů, které staví společnost
pana Marečka v Lázeňské ulici. Ing. Hůrka odpověděl, že dle stavební dokumentace
by se mělo jednat o určitou formu školícího střediska v rámci projektu chráněných
dílen.
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 Paní Barancová opětovně požádala o řešení přesahu větví ze smrků do místní
komunikace ze zahrady u domu Pasekových. Starosta přislíbil řešení do letošní zimy.
Mgr. Hynek oslovil Ing. Hůrku, který na území města vykonává působnost silničního
správního úřadu, pokud město dá podnět tomuto úřadu, aby situaci řešil z moci úřední.
 Dále paní Barancová upozornila na problémy s parkováním na křižovatce u Domu
s pečovatelskou službou, kde stále parkují auta. Situace byla řešena i s obvodním
oddělením Policie ČR, která je v daných situacích bezradná, protože pokud řidiče
nechytne, když vystupuje, nemůže nijak zasáhnout.
 Mgr. Hynek se dotázal pana Čermáka na vytékající vodu na místní komunikaci
v Luční ulici. Pan Čermák reagoval, že ke změně stavu stále nedošlo. Starosta přislíbil,
že se pokusí společně se stavební technikem města připravit návrh změny vodního
režimu v dané lokalitě.
 Pan Hedvičák se dotázal, zda město sleduje množství komunálního odpadu
(netříděného). Tajemnice odpověděla, že tuto informaci musí zjistit u paní Petržílkové.
 Dále pan Hedvičák požádal Mgr. Hynka o informace kolem lyžařského areálu Duncan.
Mgr. Hynek odpověděl, že společnost MEGA plus čeká na dokončení změny č. 2
Územního plánu města Svobody nad Úpou (vazba na výstavbu nového dopravního
zařízení), ke kterému by snad mělo dojít příští rok, a tímto požádal město, aby
urgovalo u zpracovatele dokončení. Dále upozornil na propad tržeb v těchto malých
areálech, což má vazbu samozřejmě na investice. Areál je zaměřen na rodiny s dětmi,
čemuž jsou přizpůsobeny i rodinné cenové pakety jízdenek. Dále uvedl, že společnost
za tři roky investovala do areálu 22 mil. Kč (vypořádání s oddílem a s dalšími majiteli
vleků, investice do zasněžovacího systému, restaurace a nákupu pozemků).
 Dále pan Hedvičák apeloval na skutečnost, že Svoboda se stává neatraktivním městem
v porovnání s okolními obcemi a městy (např. Pec pod Sněžkou) a zda by nebylo
vhodné se nějakým způsobem zabývat tímto problémem, např. karta hosta. Mgr.
Hynek odpověděl, že kartu hosta připravují společně se všemi provozovateli
lyžařských zařízení v celých Krkonoších a celá záležitost je v jednání.
 Pan Tásler se dotázal na stav stížnosti na jednání společnosti Střechy RENO Trutnov
s.r.o. v lokalitě kolem svíčkárny. Ing. Hůrka informoval, že byl osloven živnostenský
úřad, aby prověřil firmu. Pan Tásler požádal tedy radu, aby předložila výsledek
zastupitelstvu na nejbližším jednání.
 Dále se pan Tásler dotázal, proč je taková slabá účast občanů na veřejných zasedáních
zastupitelstva. Starosta odpověděl, že v rámci městských novin zve občany neustále,
ale bohužel zájem občanů o věci veřejné je stále velmi slabý.
 Paní Barancová poděkovala za hezký výlet na Černou horu, který uspořádalo město
pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
 Starosta informoval o výsledku prvních dvou anket. V anketě na realizaci parku na
Pietteho náměstí byl souhlasný názor občanů téměř jednoznačný. V anketě na
rozmístění sportovišť na stadionu, převažoval názor, že rekonstrukci stadionu ano, ale
s jiným rozmístěním sportovišť. Bohužel nápadů či návrhů na jiné rozmístění bylo
pomálu. Starosta tedy informoval, že občané budou mít ještě jednu možnost se
vyjádřit v rámci veřejného projednávání na dalším zastupitelstvu. Pokud však o
veřejné projednávání opět nebude zájem ze strany občanů, zastupitelstvo bude
pokračovat dle vlastního uvážení.
 Mgr. Rolenec se dotázal na anketu kolem automatů. Tajemnice odpověděla, že tato
anketa bude probíhat do konce října, nicméně ze strany občanů o tuto anketu není
velký zájem. Informovala přítomné, že společnost KATA Pilníkov požádala o
přemístění automatů z Calimera do Národního domu a Aqua baru, a to již od 20. října.
 Mgr. Hainiš navrhl, aby byla připravena vyhláška na zákaz automatů po městě. Mgr.
Hynek odpověděl, že toto není tak jednoduchá záležitost. Zákaz automatů nebo jejich
regulace po městě má několik variant a je třeba také pečlivě zvážit i finanční dopad na
městský rozpočet (propad cca 0,5 mil. Kč v příjmu) a zamyslet se nad tím, jak tento
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propad v rozpočtu nahradit (kombinace zvýšení daně z nemovitosti, navýšení
odpadového poplatku, zrušení či omezení některých výdajů, které nejsou nezbytné).
 Tajemnice informovala o propadu daňových příjmů už v letošním roce a dále o
avizovaném dalším propadu daňových příjmů o cca 7% v roce 2012, protože se
státnímu rozpočtu nedaří plnit plánované výnosy z daní. Dále informovala, že
v současné době probíhá zpracování analýzy odpadového hospodářství, resp. nákladů
na odpadové hospodářství, která je nezbytná pro stanovení poplatku na příští rok.
 Mgr. Hainiš navrhl, že by se město mělo zabývat nějakým motivačním finančním
prvkem pro občany v rámci třídění komunálního odpadu, protože má strach, že
v případě zdražení poplatku budou občané chtít zrušit poplatek. Zastupitelé reagovali,
že to je návrat zpátky a lidé budou opět házet odpad do obecních košů po městě a na
černé skládky a likvidaci zaplatí opět město.
 Mgr. Hynek informoval o novele zákona o rozpočtovém určení daní, která by měla
zajistit obcím a městům větší finanční stabilitu. Tajemnice doplnila, že tato novela by
měla platit až od roku 2013 a skutečně by podle stávajících propočtů měla zvýšit
daňové výnosy ze sdílených daní cca o 3 – 4 mil. Kč ovšem za předpokladu, že
celostátní výnos z daní bude naplněn a samozřejmě pokud novela bude schválena
v navrhované podobě.

Předsedající ukončil zasedání dne 18.10.2011 ve 20,05 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 20.10.2011.

Ing. Jiří Špetla, v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Zuzana Škarková, v.r.

Mgr. Jiří Slanina, v.r.
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Výpis usnesení ze 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 18.10.2011
USNESENÍ č. ZM/96/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 18.10.2011
doplněný o bod 7 - Splátkový kalendář pro úhradu kupní ceny za pozemek p.p.č. 101/4 v k.ú.
Maršov I.
USNESENÍ č. ZM/97/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Mgr. Jana Hainiše a
pana Mgr. Zdeňka Rolence.
USNESENÍ č. ZM/98/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 7.9.2011 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/99/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej použitého vozidla Praga UV 80, výr. číslo (VIN) TNP.U232ZP.VP000159,
SPZ TUA 19-45, rok výroby 1997 za cenu 80.000,-Kč společnosti HOVARD s.r.o.,
Svoboda nad Úpou, IČ 25257625.
b)
c)

prodej použitého vozidla Praga UV za podmínek uvedených v bodě a) s tím, že lhůta
pro uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny je stanovena do 31.10.2011.
podmínku, že v kupní smlouvě bude uvedeno, že se jedná o prodej použitého vozidla
včetně příslušenství a že prodávající neodpovídá za vady, které nebyly vytknuty v
době předání vozidla a příslušenství.

USNESENÍ č. ZM/100/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti GENOVA spol. s r.o. o změnu budoucího kupujícího ve Smlouvě o
budoucí kupní smlouvě ze dne 11.4.2011, která se týká pozemků v Lázeňské ulici, a to vše na
společnost GENOVA VBD, a.s., se sídlem Úpská 54, Svoboda nad Úpou, IČ 25045300
formou Dodatku č. 1 k této smlouvě (návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě ze dne 11.4.2011 je přílohou originálu zápisu) s podmínkou, že podpis ze strany
starosty bude vázán na podmínku předložení smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo samotné
kupní smlouvy k rozestavěné stavbě bytových domů, ze které bude patrné, že vlastnické právo
k objektům přechází ze společnosti GENOVA spol. s r.o. na společnost GENOVA VBD, a.s.,
a to s lhůtou do 15.11.2011.
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USNESENÍ č. ZM/101/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
splátkový kalendář na kupní cenu pozemku p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I panu Vítu Kubcovi
dle platného usnesení zastupitelstva č. ZM/87/6/2011 ze dne 7.9.2011 na období tří let, s tím,
že při podpisu smlouvy do 30.11.2011 bude zaplacena třetina kupní ceny a v roce 2012 ke
stejnému datu další třetina a v roce 2013 ke stejnému datu zbývající třetina kupní ceny, včetně
zákonných úroků z prodlení dle občanského zákoníku. Návrh na vklad nemovitosti do
Katastru nemovitostí bude podán po podpisu kupní smlouvy, tzn. vlastnické právo k pozemku
bude převedeno na pana Kubce ihned po podpisu kupní smlouvy.
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