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Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 17.6.2015
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:30 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla
(dále jen také „předsedající“). V úvodu upozornil všechny přítomné, že ze zasedání bude
pořízen zvukový záznam pro potřeby zápisu. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno tak, aby informace o svolání zasedání včetně programu byla podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Svoboda nad Úpou včetně elektronické
v souladu se zákonem o obcích nejméně 7 dní předem, a to od 1.6.2015 do 18.6.2015 a dále
pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno
12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, JAN HANUŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK,
Mgr. PETR HYNEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, ROBERT
ROUDNÝ, MARTIN ŠESTÁK, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN
VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: JIŘÍ PILNÝ, Mgr. ZDENĚK ROLENEC, Mgr. ZINA RUTAROVÁ
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Ing.
Václava Jiránka a pana Martina Šestáka. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu
Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným programem:
Poř.č. Název programu
1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva

5.

Změna Jednacího řádu zastupitelstva

6.

Budova bývalého kina - studie využitelnosti objektu

7.

Publikace o historii Svobody
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8.

Směna pozemků v Lázeňské ulici a kolem budoucí hasičárny za domem čp. 451

9.

Prodej pozemků p.p.č. 489/4 a 489/5, oba v k.ú. Maršov I včetně zřízení práva
služebnosti v Černohorské ulici

10.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I

11.

Žádost o prodej části p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě se zřízením služebnosti
stezky v souvislosti s II.etapou opravy hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou

13.

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu na sociální aktivity pro rok 2015

14.

Návrh protihlukové vyhlášky

15.

Projednání Závěrečného účtu Města Svobody nad Úpou za rok 2014

16.

Zápis z kontrolního výboru

17.

Rozpočtové opatření č. 2/2015

18.

Diskuse

Předsedající navrhl doplnit program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou dne 17.6.2015 o bod 18) - Návrh na vstup Města Svobody nad Úpou do Asociace
horských středisek ČR, z.s. a původní bod 18 – Diskuse bude přečíslován na bod 19). Žádný
další návrh nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 1.6.2015 doplněný
o bod:
18) Návrh na vstup Města Svobody nad Úpou do Asociace horských středisek ČR, z.s.
formou přidruženého členství
a původní bod 18 – Diskuse bude přečíslován na bod 19.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/50/5/2015 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Mgr. Zdeněk Rolenec a pan Robert Roudný)
z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.4.2015, aby podali
zprávu o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu pan Robert Roudný o ověření zápisu
bez námitek.
Tajemnice upozornila na ruční opravu usnesení č. ZM/48/4/2015 písm. a), kterou provedla
coby zapisovatelka a která se týkala její chyby v údaji čp. 275, kdy správně mělo být čp. 274,
což vyplývá i z textu v zápisu.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají ještě jiné námitky k tomuto zápisu,
který byl všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 20.4.2015, je zveřejněn na webu
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města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v květnovém vydání městských novin Svoboda
fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15.4.2015 s tím,
že zastupitelstvo vzalo na vědomí ruční opravu usnesení č. ZM/48/4/2015 písm. a), kterou
provedla zapisovatelka.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/51/5/2015 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Předsedající přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 15.4.2015 do 16.6.2015 a
dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva a vyzval přítomné členy
zastupitelstva k dotazům. Žádný nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.4.2015 do 16.6.2015 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/52/5/2015 bylo přijato.
5. Změna Jednacího řádu zastupitelstva
Zastupitelstvu města byl předložen Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou a výborů Zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018
č.j. SVO/3409/2014 ze dne 5.11.2014 (dále jen "Jednací řád zastupitelstva") včetně nové
Přílohy č. 2 - Hlasovací řád zastupitelstva pro tajné hlasování (vše přílohou originálu zápisu).
Předsedající vysvětlil, že se jedná pouze o možnost využít tento způsob hlasování pro nějaký
určitý konkrétní bod, pokud tak rozhodne zastupitelstvo hlasováním předem. Dále
předsedající oba dokumenty představil, přičemž hlasovací řád přečetl všem přítomným a
vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Svobody nad Úpou a výborů
Zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018 č.j. SVO/3409/2014 ze dne 5.11.2014
(dále jen "Jednací řád zastupitelstva") a Přílohu č. 2 k Jednacímu řádu zastupitelstva s názvem
Hlasovací řád zastupitelstva pro tajné hlasování (vše přílohou originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/53/5/2015 bylo přijato.
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6. Budova bývalého kina - studie využitelnosti objektu
Hostem jednání v rámci tohoto bodu byl Ing. arch. Karel Bařinka, který pro město zpracoval
společně se svým týmem spolupracovníků Studii využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve
Svobodě nad Úpou, datum květen 2015. Tato studie byla předložena v rámci podkladových
materiálů všem zastupitelům k prostudování.
Předsedající přivítal Ing. arch. Bařinku na jednání a předal mu slovo.
Pan architekt se tedy ujal slova, stručně představil studii a všem přítomným prezentoval
výsledky studie v podobě 2 variant technického řešení projektu, návrhu využití,
architektonického a dispozičního řešení, přičemž využití jednotlivých podlaží lze vzájemně
kombinovat.
Varianta A - dům lékařů a zdravotní péče
V přízemí je navržena lékárna se samostatným vstupem z náměstí. Ve východní části směrem
do náměstí, s možnou vazbou na městský úřad je samostatně z náměstí přístupný vstup pro
suterén (alternativní komerční využití, výstavní protory). Alternativně je možné řešit
v přízemí umístění ordinací lékařů, tj. obvodní lékař, dětský lékař a stomatologie. Ve 2. np je
možné řešit ordinace lékařů (pokud by byla v přízemí lékárna). V tom případě se doporučuje
snížení stropu v prostoru nynějšího kinosálu. V podkroví jsou potom navrženy byty.
Dispozice umožňuje umístění jednoho velkého (3+1), dvou menších (3+kk, 1+kk) nebo třech
bytů (3 x 1+kk) pro potřeby lékařů.
Varianta B - preferovaná s multifunkčním využitím
Tato varianta vychází z potřeb města na zajištění základních služeb a rozšiřuje vybavenost
radnice o multifunkční sál. V přízemí jsou navrženy ordinace lékařů - praktický lékař, dětský
lékař a stomatologie (nebo také výdejna pošty). Rovněž v této variantě zůstává ve východní
části směrem do náměstí vstupní část pro aktivity v suterénu (alternativní komerční využití,
výstavní prostory). Ve 2. np je navržen multifunkční sál s přístavbou směrem do dvora pro
cca 90 lidí (v případě požadavku nad 100 lidí, by se muselo přepracovat s ohledem na
požadavek další druhé požární únikové cesty). Toto podlaží může využít výtah navržený ve
vedlejší budově radnice. Propojení radnice a multifunkčního sálu je umístěno v jižní části přes
prostory občerstvení. Hygienické zařízení je navrženo uprostřed dispozice naproti schodišti.
V podkroví jsou navrženy bytové jednotky, dvě (3+kk a 1+kk) nebo 3 (3 x 1+kk). U bytů se
předpokládá využití pro potřeby lékařů nebo pro správce budovy.
Pan architekt představil v prezentaci také předpokládané investiční náklady multifunkční
varianty ve výši 29.710 tis. Kč bez DPH, okomentoval časový odhad přípravných prací doplnění podkladů (podrobnější stavebně-statické posouzení), zpracování projektové
dokumentace (16 měsíců) a dobu realizace (14 měsíců), celková časová náročnost
rekonstrukce cca 34 měsíců. Na závěr představil možnosti financování z IROP, OPŽP, Czech
Invest formou metody PPP (Public Private Partnership) a poděkoval za pozornost s tím, že je
připraven odpovídat na otázky.
Pan Tásler se dotázal na věž, zda projekt počítá s jejím srovnáním či bude ponechána šikmá.
Pan Bařinka odpověděl, že tuto technickou anomálii v rámci studie neřešil a doporučil
statické posouzení odborným statikem, který by měl vyjádřit finální stanovisko před
zahájením projektových prací.
Ing. Jiránek se dotázal na výtah, zda studie počítá s případnými náklady v rámci
předpokládaných celkových investičních nákladů na úpravy radnice, pokud výtah bude sloužit
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pro oba objekty a muselo by dojít k přesunu některých využívaných prostor radnice a také zda
se zabývali otázkou, kam je přesunout. Na to pan Bařinka nedokázal přesně odpovědět, pouze
konstatoval, že částečné prostorové rezervy by byly v sektoru občerstvení.
Další dotazy již nebyly, a proto předsedající poděkoval panu Ing. arch. Bařinkovi za návštěvu
a prezentaci svých výsledků.
Mgr. Hynek shrnul tento bod jednání v tom smyslu, že je nutné počkat do letošního podzimu,
až budou jasné nové dotační možnosti v novém plánovacím období, protože předpokládané
investiční náklady ve výši cca 30 mil. Kč bez DPH jsou pro město naprosto nereálné, aby je
financovalo pouze z vlastních finančních prostředků.
Další námět do diskuse již nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zpracovanou Studii využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou - květen
2015 od týmu pod vedením Ing. arch. Karla Bařinky.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/54/5/2015 bylo přijato.
7. Publikace o historii Svobody
V úvodu tohoto bodu navrhl předsedající, aby pro tento bod byl použit tajný způsob hlasování
o návrzích usnesení, které mají všichni zastupitelé v podkladových materiálech.
Bylo hlasováno o návrhu předsedajícího na tajné hlasování v rámci tohoto bodu jednání:
PRO: 10
PROTI: 2 (Ing. Hanuš, p. Šesták)
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
Dále navrhl členy mandátní komise v souladu s hlasovacím řádem pro tajné hlasování
(p. Hedvičák, Mgr. Hainiš, Ing. Balcarová) a vyzval přítomné, kdo chce ještě být členem
mandátní komise. Žádný další návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu
předsedajícího:
PRO: 9
PROTI: 1 (Ing. Hanuš)
ZDRŽEL SE: 2 (Mgr. Hainiš, p. Hedvičák)
Návrh byl přijat.
Předsedající tedy vyzval zvolenou mandátní komisi, aby si mezi sebou zvolila předsedu a
připravila tajné hlasování pro tento bod jednání. Dále vyzval Mgr. Týfu, aby pokračoval v
jednání.
Mgr. Týfa shrnul historii kolem tohoto bodu, která už byla několikrát podrobně projednávána,
je podrobně popsána v zápisech. V reakci na poslední jednání zastupitelstva zpracoval
podrobný komentář v rámci podkladových materiálů pro všechny zastupitele a seznámil
zastupitele o zjištěných informacích kolem publikace v Úpici:
- Úpice je české město, tudíž nikdo nemusel pracně překládat německé psané a tištěné
texty
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-

-

hned v úvodu publikace je napsáno, že to není odborná kniha o historii města s
použitím vědeckých metod, ale pouze záznam osudových okamžiků města se spoustou
fotek, ale Zastupitelstvo ve Svobodě n. Ú. si odsouhlasilo jiný formát publikace na
špičkové odborné a grafické úrovni.
prakticky veškerý materiál použitý v této publikaci použili její tvůrci (Voleská,
Kubíček) z 10 svazkového díla pamětí a historie Úpice, kterou zpracoval v daleké
minulosti archivář Úpice Vilém Schreiber. Jinými slovy mohla být knížka zpracována,
aniž by bylo potřeba navštívit jakýkoliv jiný archív, nemuselo se nic překládat, nikam
jezdit, pouze se vybraly věci z již připravených materiálů a doplnily o nové informace
z jiných pramenů, které se graficky upravily a vytiskly. Vilém Schreiber tedy již
dávno udělal pro Úpici právě tu práci, kterou by pro Svobodu měl dělat tým pana
Mgr. Reila. Také tomu odpovídají i celkové náklady na dílo.

Dále Mgr. Týfa vysvětlil vývoj smluvních vztahů, které jsou v současné době připraveny tak,
že s nimi souhlasí všichni. Dále opět konstatoval specifičnost tohoto projektu ve vazbě na
veřejné zakázky, kdy není problém soutěžit tisk publikace a přidružené služby, ale vysoutěžit
pracovní tým, který by měl být natolik odborně kvalitní, aby výsledek byl kvalitní, vidí jako
velký problém.
Mgr. Týfa předal slovo Mgr. Reilovi - řediteli Okresního archívu v Trutnově, který všem
přítomným představil své vědecké postupy při bádání v různých archivních materiálech, které
jsou uloženy nejen v Čechách, ale i např. v Rakousku - rakouská národní knihovna (uloženy
Trutnovské noviny, které nejsou uloženy nikde v ČR), Národní knihovna v Praze (počátky
dolování na území města) apod. Dále pan Reil narazil na zmiňovanou publikaci v Úpici na
minulém jednání a vysvětlil, proč v Úpici bylo její vydání levné, a potvrdil informace, které
již sdělil Mgr. Týfa. Pan Reil v závěru řekl, že je připraven odpovídat na dotazy.
Pan Búš reagoval, že pokud tato kniha nebude vydána v této době, tak v pozdější době
za 100 - 150 let už to nikdo neudělá a o Svobodě už nikdo nic nebude vědět. Na to reagoval
pan Reil, že je stejného názoru a doplnil, že má vřelý vztah ke Svobodě, protože jeho předci
žili v Maršově I, on sám je z poloviny Němec a bádání o historii německých měst a obcí je
jeho velkým koníčkem. Dále pan Reil doplnil, že jsou sice odborníci, ale veškeré své
publikace přesto konzultují s Univerzitou Hradec Králové formou lektorování veškerých
textů. Dále pozval všechny přítomné na křest podobné publikace v obci Chvaleč. Který se
koná dne 12.9.2015.
Předsedající poděkoval Mgr. Reilovi a vyzval mandátní komisi, aby zahájila svou činnost. Za
mandátní komisi pro tajné hlasování sdělila všem přítomným Ing. Balcarová, že předsedou
byl zvolen Mgr. Hainiš. Mgr. Hainiš všem přítomným sdělil způsob hlasování, všem
oprávněným, tj. přítomným zastupitelům rozdal zkontrolované hlasovací lístky pro první
návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) smlouvy o dílo s jednotlivými spoluautory budoucí publikace o historii Svobody nad Úpou,
a to s Mgr. Romanem Reilem, panem Antonínem Tichým, RNDr. Radko Táslerem, Mgr.
Martinem Kubáskem a Mgr. Václavem Horákem (viz přílohy originálu zápisu) a pověřuje
starostu města podpisem všech smluv.
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Předseda mandátní komise vyzval zastupitele, aby postupně po jednom provedli svou tajnou
volbu zakroužkováním na hlasovacím lístku a vhozením do zapečetěné hlasovací urny.
Všichni zastupitelé se postupně odebrali do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků a provedli
tajné hlasování.
Po ukončení hlasování mandátní komise provedla otevření hlasovací urny, ověřila platnost
všech hlasovacích lístků a provedla vyhodnocení formou zápisu o provedeném tajném
hlasování, který podepsali všichni členové mandátní komise a je přílohou originálu zápisu.
Předseda mandátní komise seznámil přítomné s výsledkem tajného hlasování o výše
uvedeném návrhu usnesení:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 5
Návrh usnesení nebyl přijat.
Vzhledem k tomu, že nebyl přijat první návrh usnesení, o druhém návrhu usnesení ohledně
financování celého projektu již nebylo hlasováno.
Jednání zastupitelstva opustil Mgr. Reil.
Z řad občanů se začaly ozývat nespokojené ohlasy k výsledku hlasování. Pan Novák se
dotázal, proč občané jako voliči nemohli vědět, kdo jak hlasuje. Mgr. Hynek vysvětlil, že
minulé jednání bylo velmi bouřlivé, protože někteří členové zastupitelstva kritizovali, že tým
odborníků nebyl vysoutěžen. Opět vysvětil, že problémem je určitá specifičnost celého
projektu, kdy se rada bojí toho, že v případě poptávkového řízení se do soutěže přihlásí
uchazeči bez patřičných znalostí a odborné kvalifikace, kteří podseknou cenu a výsledkem by
mohla být nekvalitní a neprodejná kniha. Proto bylo použito tajné hlasování, aby se
zastupitelé rozhodli podle svého vědomí a svědomí a nebyli limitováni případným strachem z
budoucí trestněprávní odpovědnosti. Paní Jiránková se dotázala, zda by nebylo vhodné
vyhlásit anketu mezi lidmi, protože ji výsledek hlasování rovněž velmi zklamal a na knihu se
těšila. Po dalších negativních ohlasech k výsledku hlasování Mgr. Hynek celou záležitost
shrnul, že rada připravuje program jednání zastupitelstva a určitě tento bod zařadí na další
jednání zastupitelstva. Pan Novák se dotázal, zda by tedy nebylo možné veřejnou zakázku
zkusit vysoutěžit nastavením kritérií tak, aby cena nebyla tím hlavním. Na to krátce ještě
reagoval Mgr. Hynek a vysvětlil, že dnes bohužel tato možnost není. Na to dále ještě
reagovala tajemnice MěÚ Ing. Balcarová, která vysvětlila, že bohužel se v současné době
skutečně nedá hodnotit kvalifikace uchazečů, a proto rada využila výjimku z platné Směrnice
města o zadávání veřejných zakázek, nicméně seznámila přítomné s aktuálními informacemi
o navrhovaném novém zákonu o zadávání veřejných zakázek, který by měl vstoupit v platnost
od ledna 2016 a ve kterém se už počítá s touto možností, že by zadavatel mohl jako hodnotící
kritérium použít právě hodnocení odbornosti uchazečů, tedy jejich kvalifikace a přiřadit mu
patřičnou váhu na úkor ceny. Nicméně připravovaný zákon je zatím v připomínkovacím řízení
a jeho výsledná podoba při legislativní cestě Poslaneckou sněmovnou, výbory a Senátem je
nejistá.
Další náměty již nebyly podány, a proto předsedající uzavřel tento bod bez přijatého usnesení
s tím, že rada určitě zařadí do programu příštího jednání znovu návrh na vydání publikace o
historii Svobody.
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8. Směna pozemků v Lázeňské ulici a kolem budoucí hasičárny za domem čp. 451
Předsedající předal slovo Mgr. Hynkovi, který vysvětlil krátce historii kolem této směny,
která byla podrobně projednávána na minulém jednání zastupitelstva, a zdůvodnil, proč je
znovu bod zařazen do programu jednání zastupitelstva. Na minulém jednání byla schválena
směna včetně zřízení práva služebnosti a stezky ve prospěch vlastníků sousedních nemovitostí
(čp. 274 a 313), ale pan Mičánek ještě požádal o rozšíření okruhu sousedních vlastníků, a to o
pozemek st.p.č. 477, jehož součástí je dům čp. 276. Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi,
žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)
své usnesení č. ZM/48/4/2015 písm. a), b) a c) ze dne 15.4.2015.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/55/5/2015 písm. a) bylo přijato.
schvaluje
b)
znění směnné smlouvy spojené se zřízením služebnosti (viz příloha originálu
zápisu), která se týká směny pozemku st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře 63 m2 včetně objektu garáže ve vlastnictví pana Jiřího Mičánka za
pozemky ve vlastnictví města p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty k celému pozemku p.p.č.
326/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou ve prospěch vlastníků nemovitostí - pozemků
st.p.č. 475 (jehož součástí je dům čp. 274), st.p.č. 476 (jehož součástí je dům čp.
313) a st.p.č. 477 (jehož součástí je dům čp. 276), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/55/5/2015 písm. b) bylo přijato.
9. Prodej pozemků p.p.č. 489/4 a 489/5, oba v k.ú. Maršov I včetně zřízení práva
služebnosti v Černohorské ulici
Zastupitelstvu města byly předloženy žádosti Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30,
ulice Černohorská ve Svobodě nad Úpou a pana Václava Holečka o prodej pozemků
p.p.č. 489/4 a 489/5, oba v k.ú. Maršov I v souladu se zveřejněným záměrem města. Mgr.
Hynek vysvětlil vše v rámci dataprojekce na pozemkovém snímku a seznámil přítomné
s výpočtem navrhovaných celkových kupních cen pro oba žadatele, se kterými předběžně
souhlasili takto:
Pan Václav Holeček
 za část parcely p.p.č. 489/4 (146 m2 / 83,-Kč)
 za geodetické práce
 za znalecký posudek
 za kolek na vklad do KN
CELKEM
- zaplacená záloha
K doplacení
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12.120
3.000
2.500
1.000
18.620 Kč
- 5.000 Kč
13.620 Kč

Společenství vlastníků BJ čp. 30
 za parcelu p.p.č. 489/5 (224 m2 / 83,-Kč)
 za část parcely p.p.č. 489/4 (529 m2 / 83,-Kč)
 ocenění VB přístupu po části p.p.č. 641/1
 za geodetické práce
 za znalecký posudek
 za kolek na vklad do KN
CELKEM
- zaplacená záloha
K doplacení

18.600
43.930
5.501
5.228
7.500
1.000
81.759 Kč
- 5.000 Kč
76.759 Kč

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská ve Svobodě nad Úpou
mimoto žádá o splátkový kalendář, a to takto:
- při podpisu kupní smlouvy uhradí
36.759, resp. 41.759 Kč (se zálohou)
- do 31.12.2015
20.000 Kč
- do 30.6.2016
20.000 Kč
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl následující
usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pozemku p.p.č. 489/5 o výměře 224 m2 a části pozemku p.p.č. 489/4 o
výměře 529 m2 včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty k části pozemku
p.p.č. 641/1 o výměře 265 m2 (v rozsahu dle GP č. 348-277/2015) ve prospěch
vlastníka nemovitosti - pozemku st.p.č. 96/1 (jehož součástí je bytový dům čp. 30),
vše v k.ú. Maršov I Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská
ve Svobodě nad Úpou, IČ 259 87 551, se sídlem Černohorská 30, 542 24 Svoboda
nad Úpou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/56/5/2015 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej pozemků včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty dle bodu a) tohoto
usnesení za celkovou cenu ve výši 81.759,-Kč, která se skládá z ceny obvyklé dle
znaleckých posudků za pozemky ve výši 62.530,-Kč, z ocenění zřízení práva
služebnosti stezky a cesty dle znaleckého posudku ve výši 5.501,-Kč, úhrady
nákladů za zpracování znaleckých posudků ve výši 7.500,-Kč, úhrady nákladů za
zpracování geometrického plánu č. 348-277/2015 ve výši 5.228,-Kč, úhrady za
kolek v hodnotě 1.000,-Kč za vklad do Katastru nemovitostí.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/56/5/2015 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
splátkový kalendář na úhradu kupní ceny dle bodu b) tohoto usnesení, a to tak, že
první splátka kupní ceny ve výši 41.759 Kč bude uhrazena při podpisu kupní
smlouvy se zřízením práva služebnosti stezky a cesty, druhá splátka ve výši
20.000,-Kč do 31.12.2015 a poslední třetí splátka ve výši 20.000,-Kč do 30.6.2016
s tím, že návrh na vklad vlastnického práva včetně zřízení práva služebnosti stezky
do Katastru nemovitostí podá prodávající až po úplném zaplacení kupní ceny do 7
kalendářních dnů a do úplného zaplacení kupní ceny bude v platnosti stávající
nájemní smlouva.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/56/5/2015 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy se zřízením práva služebnosti dle bodu a) tohoto
usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení se splátkovým kalendářem dle bodu c)
tohoto usnesení do 31.8.2015.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/56/5/2015 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
prodej části pozemku p.p.č. 489/4 o výměře 146 m2 (v rozsahu dle GP
č. 348-277/2015) v k.ú. Maršov I panu Václavu Holečkovi, trvale bytem
Černohorská čp. 30, 542 24 Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/56/5/2015 písm. e) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
prodej části pozemku dle bodu e) tohoto usnesení za celkovou cenu ve výši
18.620,-Kč, která se skládá z ceny obvyklé dle znaleckého posudku za část
pozemku ve výši 12.120,-Kč, úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve
výši 2.500,-Kč, úhrady nákladů za zpracování geometrického plánu
č. 348-277/2015 ve výši 3.000,-Kč, úhrady za kolek v hodnotě 1.000,-Kč za vklad
do Katastru nemovitostí.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/56/5/2015 písm. f) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
g)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodu e) tohoto usnesení za cenu dle bodu f)
tohoto usnesení do 31.8.2015.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/56/5/2015 písm. g) bylo přijato.
10. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30,
ulice Černohorská ve Svobodě nad Úpou o prodej části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I.
Jedná se o část pozemku, na kterou rada zveřejnila záměr pronájmu a v rámci výběrového
řízení (protože o pozemek mělo zájem více žadatelů) byla tato část pozemku pronajata
nejvyšší nabídce, a to právě Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská
ve Svobodě nad Úpou. Rada nedoporučila zastupitelstvu prodej tohoto pozemku, z důvodu
zachování přístupového koridoru do celé lokality pro všechny vlastníky nemovitostí v dané
lokalitě, tj. pro zahrádkáře, pro případné stavebníky, pokud se v lokalitě nad čp. 30 začne
někdy v budoucnu stavět, pro obyvatele čp. 30 apod.
Paní Horváthová ze Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská ve
Svobodě nad Úpou reagovala, že společenství chce jen kousek, nikoliv celou přístupovou
cestu. Na to Mgr. Hynek reagoval, že jakékoliv zúžení koridoru přístupu by bylo nesmyslné.
Dále paní Horváthová reagovala, že další přístup do lokality je mezi rybárnou a objektem
pana Tlachače, kudy projede i traktor. Na to reagovali členové rady, že tento přístup je příliš
úzký a rada si na svém názoru trvá. Dále se paní Horváthová dotázala, zda si mohou stěžovat,
když tam bude hluk ze stavby. Na to reagoval Mgr. Hynek, že tato otázka nepřísluší k řešení
městu, ale než se tam začne stavět, tak samozřejmě společenství bude účastníkem stavebního
řízení před zahájením stavby a v rámci takového řízení se stanovují předem podmínky, takže
budou moci své připomínky uplatnit.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k dalším dotazům, žádný podnět již nebyl podán, a proto navrhl
následující usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 170 m2, protože město chce
mít zachovaný i nadále koridor přístupu do celé lokality formou vlastnického práva.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/57/5/2015 bylo přijato.
11. Žádost o prodej části p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Martina Davida o odkoupení části pozemku
p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 290 m2. Jedná se o část pozemku před
čp. 482 v Úpské ulici. Přestože rada vydala doporučení část pozemku neprodat, tak Mgr.
Hynek po jednání se žadateli na místě okomentoval možnost část pozemku prodat, pokud se
vyřeší nové napojení ze slepé komunikace na chodník podél hlavní silnice formou
vybudování nového spojovacího chodníku a dále je třeba dořešit inženýrské sítě v dané
lokalitě, zejména odvodnění do splaškové kanalizace. Byla vedena debata společně se
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žadateli, kudy vede splašková či dešťová kanalizace, ale vzhledem k nejasnostem, je třeba
toto ještě prověřit. Mgr. Hynek konstatoval, že na tomto jednání může zastupitelstvo pouze
zveřejnit záměr, proto je čas tyto záležitosti prověřit, pokud dojde k nějaké shodě. Navrhl
řešení v tom smyslu, že pokud žadatelé budou kompenzovat vybudování nového spojovacího
chodníku, tak je možné o prodeji části pozemku uvažovat, protože město musí zastupovat
zájmy všech občanů a komunikace i když je slepá je prostě občany využívána.
Mgr. Hynek vyzval žadatele, jaký mají názor na výše uvedený návrh. Za žadatele reagovala
paní Davidová, že dnes je její dobrá vůle, že mohou lidé chodit slepou komunikací na chodník
přes část jejich pozemku a že má stavební povolení i na výstavbu plotu, a samozřejmě záleží
na ceně. Na to reagoval Mgr. Hynek, že s tím naprosto souhlasí, ale znovu zopakoval, že
prostě město nemůže vyhovět jednomu žadateli prodejem části pozemku, aniž by nedořešilo
okolní vztahy a přístupy. Na to odpověděla paní Davidová, že to chápe.
Mgr. Hynek tedy celou debatu shrnul tak, že město zveřejní v tuto chvíli záměr prodeje části
pozemku s tím, že do příštího jednání zastupitelstva bude stanovena přesná cena za
vybudování spojovacího chodníku, přičemž náklady za vybudování budou součástí budoucí
kupní ceny (předběžně starosta odhadl tyto náklady na 30 tis. Kč), město zajistí znalecký
posudek a geodetické oddělení. Pokud s tímto takto žadatel bude souhlasit, bude vyzván
předem k úhradě zálohy ve výši 5.000,-Kč. Rodina Davidových s tímto návrhem souhlasila.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k dalším dotazům či podnětům, žádný již nebyl podán, a proto
navrhl následující usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 809/1 o výměře cca 290 m2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou před domem čp. 482 dle grafické přílohy v příloze zápisu.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 1
(Ing. Jiránek)
USNESENÍ č. ZM/58/5/2015 bylo přijato.
12. Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě se zřízením služebnosti
stezky v souvislosti s II. etapou opravy hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou
Mgr. Hynek okomentoval způsob rekonstrukce hřbitovní zdi v rámci II. etapy, kdy tato
rekonstrukce zasahuje i do pozemku pana Kábrta, přičemž v minulosti město prodalo
pozemek panu Kábrtovi, ale nedořešilo případné opravy hřbitovní zdi formou věcného
břemene. Oprava zdi podléhá stavebnímu povolení, a protože stavební řešení opravy je řešeno
cca 30 cm přizdívkou stávající zdi, a tudíž se hřbitovní zeď dostane na část pozemku pana
Kábrta, musí město doložit stavebnímu úřadu patřičnou smlouvu.
Jedná se o smlouvu na tři záležitosti:
- zřízení práva k provedení stavby s kompenzací ve výši 5.000,-Kč za zničení keřů a
stromků v důsledku stavební činnosti při opravě hřbitovní zdi
- nákup 7 m2 za 100,-Kč/1 m2 (3 m2 z p.p.č. 715/2 a 4 m2 z p.p.č. 483/4)
- zřízení služebnosti stezky za účelem provádění údržby, oprav a likvidace stavby
hřbitovní zdi na pozemcích p.p.č. 715/2 a 483/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
v rozsahu dle GP, za jednorázovou úhradu ve výši 500,-Kč.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k dotazům či podnětům, žádný nebyl podán, a proto navrhl
následující usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky
s panem Václavem Kábrtem (viz příloha originálu zápisu), protože stavba "Oprava hřbitovní
zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa" částečně zasahuje do jeho pozemků p.p.č. 715/2 a p.p.č.
483/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a město musí doložit tuto smlouvu v rámci stavebního
řízení na základě Výzvy stavebního úřadu MěÚ Svoboda nad Úpou č.j. SVO/1436/2015,
doručené městu dne 13.5.2015, kterou vyzývá k doplnění žádosti o vydání stavebního
povolení na výše uvedenou stavbu.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/59/5/2015 bylo přijato.
13. Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu na sociální aktivity pro rok 2015
Tento bod uvedl předsedající s tím, že připomněl všem přítomným historii okolo dotačních
programů, kdy alokované prostředky v dotačním programu na sociální služby a aktivity
nebyly ještě vyčerpány, a tudíž byl prodloužen do 31.8.2015 a zbývá v něm 9.000,-Kč.
Zastupitelstvu byla předložena žádost od Sportovního klubu Akáda Jánské Lázně, který žádá
částku 10.000,-Kč na výdaje pro Pavla Dvořáka ml. na nákup lyží.
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Pan Hedvičák navrhl poskytnout částku 5.000,-Kč.
Ing. Jiránek se dotázal, zda na příspěvek bude nějaká smlouva. Na to reagoval starosta, že
návrh veřejnoprávní smlouvy mají zastupitelé v podkladových materiálech. Na to reagoval
Ing. Jiránek, že požaduje, aby do smlouvy bylo doplněno, že nákup lyží bude konkrétně pro
Pavla Dvořáka ml.
Paní Luďka Jiránková a paní Jitka Balcarová se dotázaly, kdo za tento klub žádá, protože
tento sportovní klub nemá s Obchodní akademií v Janských Lázních nic společného. Na to
odpověděla tajemnice, že v žádosti je oprávněnou osobou paní Kateřina Dušková. Na to
reagovaly obě, že se jedná o soukromou aktivitu rodiny Duškových a že by měli doložit
použití dotace na nákup lyží pro svobodského Pavla Dvořáka ml. Na to ještě reagovala
tajemnice, že žádost na radnici osobně doručil Pavel Dvořák ml., z čehož se dá usoudit, že to
nebude problém, zejména když to bude i doplněno do veřejnoprávní smlouvy.
Další návrhy ani náměty do diskuse nebyly podány, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity
v roce 2015 č.j. SVO/582/2015 ze dne 26.2.2015 Sportovnímu klubu Akáda Jánské Lázně,
IČ 64202054 na základě podané žádosti č.j. SVO/1622/2015 ze dne 21.5.2015 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní
smlouvou v čl. III odst. 4 - na nákup lyží pro Pavla Dvořáka ml.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hynek
USNESENÍ č. ZM/60/5/2015 bylo přijato.

13

14. Návrh protihlukové vyhlášky
V rámci tohoto bodu se ujal slova opět Mgr. Hynek a vysvětlil genezi při tvorbě návrhu
protihlukové vyhlášky, jejíž návrh zpracoval a předložil radě k projednání, na základě petice
219 občanů ze srpna 2014. Rada připravila konečný návrh pro zastupitelstvo, který byl také
zveřejněn pro občany v květnových a červnových novinách Svoboda forum (viz příloha
originálu zápisu). Všem přítomným vysvětlil celý návrh vyhlášky, který předložila Rada
města, seznámil je s dostupnými judikáty, vysvětlil pojem nočního klidu, který není
v legislativě nikde přesně vymezen, a proto jej musí vyhláška také vymezit a v neposlední
řadě vysvětlil způsob sankcí při porušování takové vyhlášky. Poté vyzval přítomné k diskusi a
k podávání protinávrhů.
Pan Franc se dotázal na článek 3, odstavec 2, zda to znamená, že podnikající subjekt nemusí
vyhlášku dodržovat. Mgr. Hynek tento odstavec vysvětlil na příkladu zimní údržby, kdy
soukromý subjekt, který bude provádět zimní údržbu pro město, tak může, ale pokud ji bude
provádět pro jiný soukromý subjekt, tak musí dodržovat vyhlášku a zdržet se této činnosti
v časech stanovených vyhláškou. Dále bylo diskutováno o používání zimních fréz u
rodinných domů, zda se omezení bude týkat i této činnosti protože toto vyhláška neřeší.
Paní Jiránková navrhla, aby se z návrhu vyjmula nedělní výjimka 15 – 18 hodin, a aby byla
zachována celá neděle bez hlučných činností.
Pan Búš navrhl zapracovat zákaz petard, upozornil na hluk z traktorů lesnického učiliště, které
neustále projíždějí centrem města, a požadoval, aby město tento problém řešilo s vedením
školy. Na to reagoval starosta, že už o tom s ředitelem školy hovořil a mají sjednanou
schůzku. Pan Búš doplnil, že traktory projíždějí například kolem mateřské školky v době, kdy
dětí spí a hovořil i s učitelkami, kterým se to také nelíbí. Starosta reagoval, že v současné
době prý má škola povolenou trasu od Policie ČR a nemůže ji měnit, ale pokusí se s ředitelem
domluvit na příští rok tak, aby traktory tolik nerušily v centru města.
Ing. Jiránek požádal o slovo a konstatoval, že před 30 lety mohli lidé dělat jen to, co měli
povolené, teď naštěstí mohou dělat všechno, co není zakázané, takže jsme na tom relativně
lépe a je to jen o morálce lidí, jak se k tomu budou stavět. Vyhláška nebude taková, aby
vyhovovala všem a zakazovala všechno, to by byl návrat k době před 30 lety. Jedná se o první
pokus, takže by se měli zastupitelé pokusit ji v nějaké podobě přijmout jako začátek s tím, že
za rok, za dva se může upravit a posléze ji možná město ani nebude potřebovat, pokud to
lidem dojde, že je třeba být k sobě navzájem tolerantní.
Další náměty do diskuse nebyly podány, a proto předsedající a Mgr. Hynek vyzvali
zastupitele k podávání protinávrhů:
1) Mgr. Hainiš:
 čl. 2 odst. 2 (V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od
1.30 hod. do 6.00 hod.) změnit na V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba
nočního klidu nestanovuje.
 v čl. 3 odst. 1 písm. a) vypustit text: vyjma času od 15.00 hod. do 18.00 hod.
 v čl. 3 odst. 1 vypustit písm. b) a c)
2) Ing. Jiránek
 čl. 2 odst. 2 (V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od 1.30
hod. do 6.00 hod.) změnit na V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního
klidu nestanovuje.
 v čl. 3 odst. 1 písm. a) vypustit text: vyjma času od 15.00 hod. do 18.00 hod.
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3) Bc. Vlášek
 čl. 2 odst. 2 (V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od 1.30
hod. do 6.00 hod.) změnit na V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního
klidu nestanovuje.
 v čl. 3 odst. 1 vypustit písm. b) a c)
4) P. Hedvičák
 čl. 2 odst. 2 (V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od 1.30
hod. do 6.00 hod.) změnit na V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního
klidu nestanovuje.
 čl. 2 odst. 3 (V době konání řádně povolených kulturních akcí se doba nočního klidu
stanovuje od 1.00 hod. do 6.00 hod.) změnit časový údaj od 3.00 hod. do 3.00 hod.
 v čl. 3 odst. 1 písm. a) vypustit text: vyjma času od 15.00 hod. do 18.00 hod.
 v čl. 3 odst. 1 vypustit písm. b) a c)
5) Mgr. Hynek
 návrh vyhlášky ponechat v původním znění, který navrhla Rada města, pouze doplnit
v čl. 3 odst. 3 ve znění: Povinnost uvedená v odst. 1 se dále nevztahuje na činnosti
spojené s odklízením sněhu.
Po kratší vzrušené debatě nad způsobem hlasování nebyly další protinávrhy podány, a proto
bylo hlasováno v souladu s Jednacím řádem od posledního z podaných návrhů:
Bylo hlasováno o protinávrhu Mgr. Hynka s tímto výsledkem:
PRO: 2 (Hynek, Špetla)
PROTI: 3 (Chmelař, Jiránek, Vlášek)
ZDRŽEL SE: 7 (Hainiš, Hanuš, Hedvičák, Roudný, Šesták, Týfa, Zelinský)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Bylo hlasováno o protinávrhu p. Hedvičáka s tímto výsledkem:
PRO: 5 (Hainiš, Hanuš, Hedvičák, Roudný, Zelinský)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 7 (Hynek, Chmelař, Jiránek, Šesták, Špetla, Týfa, Vlášek)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Bylo hlasováno o protinávrhu Bc. Vláška s tímto výsledkem:
PRO: 4 (Hanuš, Hedvičák, Hynek, Vlášek)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 8 (Hainiš, Chmelař, Jiránek, Roudný, Šesták, Špetla, Týfa, Zelinský)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Jiránka s tímto výsledkem:
PRO: 5 (Hainiš, Chmelař, Jiránek, Roudný, Zelinský)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 7 (Hanuš, Hedvičák, Hynek, Šesták, Špetla, Týfa, Vlášek)
Návrh usnesení nebyl přijat.
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Bylo hlasováno o protinávrhu Mgr. Hainiše s tímto výsledkem:
PRO: 6 (Hainiš, Hanuš, Hedvičák, Jiránek, Roudný, Zelinský)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 6 (Hynek, Chmelař, Šesták, Špetla, Týfa, Vlášek)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Bylo hlasováno o původním návrhu Rady města s tímto výsledkem:
PRO: 2 (Hynek, Špetla)
PROTI: 1 (Hedvičák)
ZDRŽEL SE: 9 (Hainiš, Hanuš, Chmelař, Jiránek, Roudný, Šesták, Týfa, Vlášek, Zelinský)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Projednávání tohoto bodu bylo ukončeno bez přijatého usnesení.
Čas 21:32 – přesedající vyhlásil přestávku v jednání do 21:40 hodin.
Čas 21:40 – Předsedající oznámil pokračování v jednání dalším bodem.

15. Projednání Závěrečného účtu Města Svobody nad Úpou za rok 2014
Zastupitelstvu města byly předloženy veškeré dokumenty související se Závěrečným účtem
Města Svobody nad Úpou za rok 2014 (vše přílohou originálu zápisu), a to:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014
2. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou
3. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou
4. Podrobný rozbor financování
5. Inventarizační zpráva za rok 2015 + Rozbor nejvýznamnějších obratů, resp. pohybů
majetku
6. Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a Příloha za rok 2014
7. Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2014
č.j. SVO/909/2015 ze dne 23. 3. 2015

Účetní a finanční výkazy obce za rok 2014 jsou veřejně přístupné na stránkách MFČR
v aplikaci ÚFIS.
Písemné připomínky k návrhu nebyly podány, předsedající vyzval přítomné k diskusi, a
protože žádné připomínky nebyly vzneseny, navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2014 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu)
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým byla
přijata opatření (viz příloha originálu zápisu)potřebná k nápravě zjištěných chyb dle
§ 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/61/5/2015 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2014 sestavenou ke dni
31. 12. 2014 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o
schvalování účetní závěrky za rok 2014.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/61/5/2015 písm. b) bylo přijato.
16. Zápis z kontrolního výboru
Předsedající předal slovo předsedovi kontrolního výboru Mgr. Hainišovi. Ten okomentoval
zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26.3.2015 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
kontrolní výbor se zabýval podněty Ing. Hanuše a při kontrole těchto podnětů výbor neshledal
žádné závady. Předsedající vyzval přítomné k diskusi, žádný podnět nebyl podán, a proto
navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis z 1. zasedání kontrolního výboru Města Svobody nad Úpou ze dne 26.3.2015.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/62/5/2015 bylo přijato.
17. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 včetně průběžné
zprávy o stavu plnění akcí investičního charakteru (oba dokumenty viz přílohy originálu
zápisu). Oba dokumenty okomentovali jak starosta Ing. Špetla tak místostarosta Mgr. Hynek.
Mgr. Hynek vysvětlil aktuální informace o hospodaření Domu s pečovatelskou službou, kdy
se rada tímto podrobně zabývala na svém posledním jednání a začala připravovat společně
s řediteli obou příspěvkových organizací sloučení stravovacích provozů do školní jídelny
školy. Z toho vyplynula předpokládaná finanční potřebnost na dovybavení školní jídelny a
stavební úpravy školní jídelny, pokud k tomuto rozhodnutí po předložení podrobné finanční
analýzy hospodaření DPS ředitelkou DPS do 30.6.2015 rada dojde a potvrdí jej usnesením.
Nicméně již nyní z předložených finančních informací ve výročních zprávách vyplývá značná
ztrátovost stravovacího sektoru v DPS, a proto jsou již v návrhu rozpočtového opatření
vyčleněny prostředky pro školní jídelnu tak, aby byly připraveny na prázdninové období
s tím, že ke sloučení by mohlo dojít od podzimu.
Hostem jednání byla také ředitelka DPS Ing. Škarková, která vysvětlila pojmy o pečovatelské
službě, odpovídala na dotazy zastupitelů, vysvětlila, jak bude provedena analýza o
pečovatelské službě s tím, že bude prověřeno, zda město Svoboda nedoplácí v tomto sektoru
na poskytování pečovatelské služby občanům z okolních obcí. Uvedla základní informace o
fungování pečovatelské služby, která je nyní zajišťována 5 pečovatelkami a 1 sociální
pracovnicí.
Mgr. Hynek přítomným sdělil porovnání s městem Žacléř, kdy tam vykonávají pečovatelskou
službu značně úsporněji. Na to reagovala ředitelka DPS a snažila se přítomným situaci
vysvětlit, nicméně slíbila, že vše bude zapracováno do podrobné analýzy.
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Dále bylo debatováno o připravovaném sloučení stravovacích provozů s ředitelkou DPS a
panem Pejosem ml. Pan Pejos řekl, že DPS je služba obyvatelům, a že chápe úsporná
opatření, ale v tomto případě není přesvědčen, že jde o správné rozhodnutí, když tam chodí na
obědy občané ze Svobody. Na to reagoval starosta, že město bude zajišťovat obědy pouze
potřebným, tj. těm, kteří potřebují pečovatelskou službu, ale určitě tu město není od toho, aby
zajišťovalo obědy všem, od toho jsou ve Svobodě třeba restaurace. Na to reagoval
Mgr. Hynek a uvedl čísla o počtu uvařených obědů v DPS a skladbě strávníků, dle údajů,
které poskytla ředitelka DPS – v současné době je to pouze 33 obědů pro klienty pečovatelské
služby ze Svobody nad Úpou. Ing. Jiránek reagoval na debatu s panem Pejosem ml., že pan
Pejos se na to dívá z pohledu občana, který využívá jídelnu, ale zastupitelé se na to musí
podívat pohledem zástupce všech občanů, protože hospodaří s jejich penězi.
Mgr. Hynek uzavřel debatu s tím, že ředitelka připraví podrobnou analýzu a poté rada
provede konečné rozhodnutí. Ještě se dotázal ředitele ZŠ na počet vařených obědů ve školní
jídelně. Na to odpověděl Mgr. Hainiš, že ve školní jídelně se vaří denně cca 250 obědů a má
na to 3,5 pracovní síly. Mgr. Hynek doplnil, že v DPS se vaří cca 80 – 100 obědů a mají tam
2,5 pracovní síly, přičemž, pokud by došlo ke sloučení provozů, tak vedoucí školního
stravování potřebuje navíc pouze jednu pracovní sílu.
Mgr. Hynek tedy dokončil komentář k návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015 s tím, že
navrhl ještě posílit položku 3113/5331 o 150.000 Kč (přesunout z financování tak, že objem
celkových příjmů a výdajů bude stejný) na celkových 250.000 Kč, které budou připraveny na
případné stavební úpravy školní jídelny. Vyzval přítomné k další diskusi.
Pan Hedvičák se dotázal na 60.000,-Kč na odstranění revizních závad hromosvodů na
autobusovém nádraží. Ing. Jiránek stručně vysvětlil s tím, že město má revizi a musí závady
odstranit. Nabídky byly poptány v souladu se směrnicí.
Další náměty nebyly podány, a proto Mgr. Hynek navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 (viz příloha originálu zápisu se změnou dle zápisu).
Objem celkových příjmů a výdajů činí 1.267.115,-Kč.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 1
(p. Vlášek)
USNESENÍ č. ZM/63/5/2015 bylo přijato.
18. Návrh na vstup Města Svobody nad Úpou do Asociace horských středisek ČR, z.s.
formou přidruženého členství
Mgr. Hynek se vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci tohoto bodu, protože společnost,
kde je jednatelem, je členem této asociace.
Předsedající stručně vysvětlil význam této asociace, zastupitelům byla předložena prezentace
této asociace, stanovy a návrh přihlášky. Starosta vysvětlil, v čem spočívá spolupráce s touto
asociací (cestovní ruch, výběr rekreačních poplatků aj.).
Na základě usnesení rady ze dne 10.6.2015 je předložen zastupitelstvu návrh na vstup Města
Svobody nad Úpou do Asociace horských středisek ČR, z.s., a to formou přidrženého
členství. Tento druh členství je osvobozen od členských poplatků.
Prezentace Asociace horských středisek ČR (AHS ČR) obsahuje stručný přehled možností
spolupráce města Svoboda nad Úpou s touto asociací.
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Dále ve Stanovách AHS ČR jsou v článku II. popsány základní cíle, poslání a úkoly spolku a
v článku III. v bodech 3.1 a 3.6. jsou uvedena práva a povinnosti tzv. „přidruženého člena“.
Ing. Jiránek se ubezpečil, že přidružené členství je zdarma i do budoucna, což bylo potvrzeno.
A dále se dotázal, že tedy členství by mohlo pomoci městu najít pravidla či schůdnější cesty,
jak vybírat místní poplatky z ubytování. Na to reagoval Mgr. Hynek a vysvětlil přítomným
poslání asociace, a jak chtějí prosadit své cíle za účelem řešení problémů horských středisek
v rámci celé ČR.
Další námět nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
vstup Města Svobody nad Úpou do Asociace horských středisek ČR, z.s. formou
přidruženého členství a pověřuje starostu města podpisem přihlášky do této asociace.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se –1
(p. Hedvičák)
USNESENÍ č. ZM/64/5/2015 bylo přijato.
19. Diskuse
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Pan Hedvičák:
 poděkoval radě za práci za uplynulý rok, protože toho udělala opravdu hodně, a ani si
to takto nepředstavoval, a opravdu to nemyslí ironicky,
 dále pochválil rapidní zlepšení úklidu a pořádku ve městě, což je asi přičiněním
pracovníků veřejně prospěšných prací na základě spolupráce s Úřadem práce,
 dále ocenil práci současného stavebního technika města, který dobře spolupracuje
s vedoucím technické čety města, což je ve městě vidět a jsou zde značné pokroky,
 opět kritizoval umístění informačního systému před radnicí v koruně stromu, na což už
několikrát upozorňoval,
 dále se dotázal, proč nejsou na radnici květiny. Na to odpověděla tajemnice, že většina
oken v rámci radnice je špatně přístupná kvůli stolům a zalévání truhlíků je
problematické.
Mgr. Hainiš:
 informoval přítomné o získání dotace 850.000,- Kč na výjezd 40 dětí do zahraničí za
účelem zdokonalení jazykových dovedností, nákup jazykových učebnic apod.
Další náměty do diskuse nebyly podány, a proto předsedající poděkoval všem za účast a
ukončil zasedání dne 17.6.2015 ve 22:55 hodin.
Zápis byl dokončen dne 21.6.2015.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Václav Jiránek

……………………………. dne ………………

p. Martin Šesták

……………………………. dne ………………
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Výpis usnesení z 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 17.06.2015
USNESENÍ č. ZM/50/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 1.6.2015 doplněný
o bod:
18) Návrh na vstup Města Svobody nad Úpou do Asociace horských středisek ČR, z.s.
formou přidruženého členství
a původní bod 18 – Diskuse bude přečíslován na bod 19.
USNESENÍ č. ZM/51/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15.4.2015 s tím,
že zastupitelstvo vzalo na vědomí ruční opravu usnesení č. ZM/48/4/2015 písm. a), kterou
provedla zapisovatelka.
USNESENÍ č. ZM/52/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.4.2015 do 16.6.2015 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/53/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Svobody nad Úpou a výborů
Zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018 č.j. SVO/3409/2014 ze dne 5.11.2014
(dále jen "Jednací řád zastupitelstva") a Přílohu č. 2 k Jednacímu řádu zastupitelstva s názvem
Hlasovací řád zastupitelstva pro tajné hlasování (vše přílohou originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/54/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zpracovanou Studii využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou - květen 2015
od týmu pod vedením Ing. arch. Karla Bařinky.
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USNESENÍ č. ZM/55/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)
své usnesení č. ZM/48/4/2015 písm. a), b) a c) ze dne 15.4.2015.
schvaluje
b)
znění směnné smlouvy spojené se zřízením služebnosti (viz příloha originálu
zápisu), která se týká směny pozemku st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře 63 m2 včetně objektu garáže ve vlastnictví pana Jiřího Mičánka za
pozemky ve vlastnictví města p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty k celému pozemku p.p.č.
326/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou ve prospěch vlastníků nemovitostí - pozemků
st.p.č. 475 (jehož součástí je dům čp. 274), st.p.č. 476 (jehož součástí je dům čp.
313) a st.p.č. 477 (jehož součástí je dům čp. 276), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. ZM/56/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej pozemku p.p.č. 489/5 o výměře 224 m2 a části pozemku p.p.č. 489/4 o
výměře 529 m2 včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty k části pozemku
p.p.č. 641/1 o výměře 265 m2 (v rozsahu dle GP č. 348-277/2015) ve prospěch
vlastníka nemovitosti - pozemku st.p.č. 96/1 (jehož součástí je bytový dům čp. 30),
vše v k.ú. Maršov I Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská
ve Svobodě nad Úpou, IČ 259 87 551, se sídlem Černohorská 30, 542 24 Svoboda
nad Úpou.
b)

prodej pozemků včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty dle bodu a) tohoto
usnesení za celkovou cenu ve výši 81.759,-Kč, která se skládá z ceny obvyklé dle
znaleckých posudků za pozemky ve výši 62.530,-Kč, z ocenění zřízení práva
služebnosti stezky a cesty dle znaleckého posudku ve výši 5.501,-Kč, úhrady
nákladů za zpracování znaleckých posudků ve výši 7.500,-Kč, úhrady nákladů za
zpracování geometrického plánu č. 348-277/2015 ve výši 5.228,-Kč, úhrady za
kolek v hodnotě 1.000,-Kč za vklad do Katastru nemovitostí.

c)

splátkový kalendář na úhradu kupní ceny dle bodu b) tohoto usnesení, a to tak, že
první splátka kupní ceny ve výši 41.759 Kč bude uhrazena při podpisu kupní
smlouvy se zřízením práva služebnosti stezky a cesty, druhá splátka ve výši
20.000,-Kč do 31.12.2015 a poslední třetí splátka ve výši 20.000,-Kč do 30.6.2016
s tím, že návrh na vklad vlastnického práva včetně zřízení práva služebnosti stezky
do Katastru nemovitostí podá prodávající až po úplném zaplacení kupní ceny do 7
kalendářních dnů a do úplného zaplacení kupní ceny bude v platnosti stávající
nájemní smlouva.
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy se zřízením práva služebnosti dle bodu a) tohoto
usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení se splátkovým kalendářem dle bodu c)
tohoto usnesení do 31.8.2015.

d)

e)

prodej části pozemku p.p.č. 489/4 o výměře 146 m2 (v rozsahu dle GP
č. 348-277/2015) v k.ú. Maršov I panu Václavu Holečkovi, trvale bytem
Černohorská čp. 30, 542 24 Svoboda nad Úpou.
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f)

prodej části pozemku dle bodu e) tohoto usnesení za celkovou cenu ve výši
18.620,-Kč, která se skládá z ceny obvyklé dle znaleckého posudku za část
pozemku ve výši 12.120,-Kč, úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve
výši 2.500,-Kč, úhrady nákladů za zpracování geometrického plánu
č. 348-277/2015 ve výši 3.000,-Kč, úhrady za kolek v hodnotě 1.000,-Kč za vklad
do Katastru nemovitostí.

g)

lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodu e) tohoto usnesení za cenu dle bodu f)
tohoto usnesení do 31.8.2015.

USNESENÍ č. ZM/57/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 170 m2, protože město chce
mít zachovaný i nadále koridor přístupu do celé lokality formou vlastnického práva.
USNESENÍ č. ZM/58/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 809/1 o výměře cca 290 m2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou před domem čp. 482 dle grafické přílohy v příloze zápisu.
USNESENÍ č. ZM/59/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky
s panem Václavem Kábrtem (viz příloha originálu zápisu), protože stavba "Oprava hřbitovní
zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa" částečně zasahuje do jeho pozemků p.p.č. 715/2 a p.p.č.
483/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a město musí doložit tuto smlouvu v rámci stavebního
řízení na základě Výzvy stavebního úřadu MěÚ Svoboda nad Úpou č.j. SVO/1436/2015,
doručené městu dne 13.5.2015, kterou vyzývá k doplnění žádosti o vydání stavebního
povolení na výše uvedenou stavbu.
USNESENÍ č. ZM/60/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity
v roce 2015 č.j. SVO/582/2015 ze dne 26.2.2015 Sportovnímu klubu Akáda Jánské Lázně,
IČ 64202054 na základě podané žádosti č.j. SVO/1622/2015 ze dne 21.5.2015 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní
smlouvou v čl. III odst. 4 - na nákup lyží pro Pavla Dvořáka ml.
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USNESENÍ č. ZM/61/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2014 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu)
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým byla
přijata opatření (viz příloha originálu zápisu)potřebná k nápravě zjištěných chyb dle
§ 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění.
b)

účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2014 sestavenou ke dni
31. 12. 2014 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o
schvalování účetní závěrky za rok 2014.

USNESENÍ č. ZM/62/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis z 1. zasedání kontrolního výboru Města Svobody nad Úpou ze dne 26.3.2015.
USNESENÍ č. ZM/63/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 (viz příloha originálu zápisu se změnou dle zápisu).
Objem celkových příjmů a výdajů činí 1.267.115,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/64/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
vstup Města Svobody nad Úpou do Asociace horských středisek ČR, z.s. formou
přidruženého členství a pověřuje starostu města podpisem přihlášky do této asociace.
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