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Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 16.12.2015
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 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 26.11.2015 do 16.12.2015 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) s tím, že pan Vlášek
dorazí na jednání zastupitelstva později, 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, JIŘÍ PILNÝ,
Mgr. ZDENĚK ROLENEC, MARTIN ŠESTÁK, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA,
MILAN ZELINSKÝ,
Bc. MARTIN VLÁŠEK dorazil na jednání v 18:15 hodin - zaznamenáno dále v zápise.
Omluveni: Mgr. ZINA OTTOVÁ, ROBERT ROUDNÝ
1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana
Mgr. Jana Hainiše a pana Miroslava Hedvičáka. 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 a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a kontrola usnesení zastupitelstva

5.

Rozpočet města na rok 2016
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6.

Změny příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v souvislosti s převody
majetku

7.

Rozpočtové opatření č. 4/2015

8.

Prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Plán rozvoje města Svobody nad Úpou na roky 2015 - 2018

11.

OZV o místním poplatku za odpad na rok 2016

12.

Diskuse

Předsedající navrhl doplnit program o bod 12 - Zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru, bod
13 - Podání žádosti o dotaci z programu 133510 Státní podpora sportu pro rok 2016 z MŠMT
a původní bod 12 - Diskuse přečíslovat na bod 14. Předsedající vyzval přítomné k podávání
dalších návrhů. Žádný další návrh nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.12.2015
doplněný o bod 12 - Zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru a bod 13 - Podání žádosti o
dotaci z programu 133510 Státní podpora sportu pro rok 2016 z MŠMT s tím, že původní bod
12 - Diskuse bude bodem 14.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/86/8/2015 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Mgr. Zina Ottová a Mgr. Petr Týfa) ze 7. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 18.11.2015, aby podali zprávu o
ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Mgr. Týfa o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají ještě jiné námitky k tomuto zápisu,
který byl všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 19.11.2015, je zveřejněn na webu
města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v prosincovém vydání městských novin Svoboda
fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 18.11.2015 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/87/8/2015 bylo přijato.
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4. Zpráva o činnosti rady a kontrola usnesení zastupitelstva
Předsedající přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 16.9.2015 do 15.12.2015 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 16.9.2015 do 15.12.2015 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/88/8/2015 bylo přijato.
5. Rozpočet města na rok 2016
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016 včetně příloh k návrhu
rozpočtu, kdy tyto dokumenty byly zveřejněny na úřední desce včetně elektronické od
26.11.2015 a dále informací v prosincových novinách Svoboda forum (viz přílohy originálu
zápisu).
Čas 18: 15 hodin
Na jednání zastupitelstva dorazil Bc. Martin Vlášek, počet přítomných
členů zastupitelstva se zvýšil na 13.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k diskusi nad návrhem rozpočtu pro rok 2016 s tím,
že se bude jednat o ústní pozměňovací návrhy ke zveřejněnému rozpočtu.
1) Pan Pilný podal návrh na doplnění částky ve výši 40.000 Kč do výdajů rozpočtu v rámci
kulturních akcí města (ODPA 3319), a to na oslavu 70 let fotbalového oddílu, kterou by
chtěl fotbalový oddíl uspořádat dne 9.7.2016. Pan Pilný seznámil přítomné s předběžným
programem. Starosta pana Pilného doplnil, že o této akci už předběžně jednal se zástupci
fotbalového oddílu (p. Pilný a p. Renner) a tento nápad se mu líbí, zejména pak fakt, že se
konečně jeden ze svobodských sportovních klubů snaží uspořádat nějakou akci, protože
doposud akce pořádá pouze jen město.
2) Opět pan Pilný podal návrh, aby v rozpočtu byl navýšen řádek 6171/5221 – Místní správa
– dotace obecně prospěšným organizacím sportovního a ostatního charakteru
ze 150.000 Kč na 200.000 Kč.
K tomuto návrhu byla vedena krátká diskuse:
Mgr. Hynek konstatoval, že město dotuje sport částkou cca 800 tis. Kč (náklady na provoz
městského stadionu včetně sportovní haly) a ještě navíc každoročně dává do rozpočtu
částku ve výši 150.000 na dotace což je v rámci rozpočtu dle jeho názoru dostatečně
vysoká částka v porovnání například s Janskými Lázněmi, kde mají v rozpočtu částku cca
600 tis. Kč a kluby se musejí o svá sportoviště postarat samy.
Mgr. Hainiš doplnil, že s návrhem také nesouhlasí, protože i kdyby se částka navýšila na
300 či 500 tis. Kč, tak stejně nebude nikdy stačit, protože zároveň s tím se zvýší i
požadavky jednotlivých oddílů. Dále doplnil, že kdyby měl některých z klubů skutečně
prokazatelné existenční problémy, tak věří tomu, že město je schopno přijmout rozpočtové
opatření a takovému klubu případně pomoci.
3) Pan Hedvičák podal návrh na navýšení položky v investičních výdajích na řádku
2219/5171 org. 201602 – Oprava chodníku okolo květinářství u autobusového nádraží,
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chodníku k Dehtochemě + likvidace části chodníku k Benzině z 650.000 Kč
na 1.000.000 Kč s tím, že by bylo vhodné opravit větší rozsah chodníků po obci.
K tomuto návrhu byla opět vedena krátká diskuse:
Mgr. Hainiš se dotázal, jak rada dospěla k částce 650.000 Kč. Na to reagoval Mgr. Hynek,
že byl proveden výpočet v rámci předběžného výkazu výměr na výše uvedené opravy
vybraných částí chodníků a vysvětlil způsob a rozsah oprav. Dále doplnil, že se rada snaží
zachovat určitou kontinuitu v rámci oprav chodníků a komunikací a naplánovat opravy
postupně s vazbou na navýšené daňové příjmy od roku 2014 podle nového RUD (navýšení
činí cca 4 – 5 mil. Kč ročně) s tím, že rada zachovává názor, že by si město mělo ponechat
rezervní prostředky ve výši 25 – 30 mil. Kč a případné větší investice řešit z navýšených
daňových příjmů, případně pomocí úvěru, protože pokud je město utratí, tak je přesvědčen,
že už je na spořicí účet nikdy nedostane zpět.
Písemné připomínky k návrhu rozpočtu nebyly uplatněny.
Další návrh na změnu návrhu rozpočtu již nebyl podán a Mgr. Týfa okomentoval ve zkratce
návrh rozpočtu jako celek, členové rady doplnili komentářem jednotlivé položky
v investičních výdajích, zejména jaký je stav jejich přípravy s vazbou na možnost získání
některého z dotačních titulů. Další náměty do diskuse již nebyly podána, a proto
zastupitelstvo přistoupilo nejprve k hlasování o výše uvedených jednotlivých pozměňovacích
návrzích v pořadí tak, jak byly podávány.
Nejprve bylo hlasováno o prvním návrhu pana Pilného - doplnění částky ve výši 40.000 Kč
do výdajů rozpočtu v rámci kulturních akcí města (ODPA 3319), a to na oslavu 70 let
fotbalového oddílu dne 9.7.2016.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
doplnění částky ve výši 40.000 Kč do výdajů rozpočtu roku 2016 v rámci kulturních akcí
města (ODPA 3319), a to na oslavu 70 let fotbalového oddílu dne 9.7.2016.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/89/8/2015 písm. a) bylo přijato.
Dále bylo hlasováno o druhém návrhu pana Pilného - navýšení řádku 6171/5221 – Dotace
obecně prospěšným organizacím sportovního a ostatního charakteru ze 150.000 Kč na
200.000 Kč.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
navýšení řádku 6171/5221 – Dotace obecně prospěšným organizacím sportovního a ostatního
charakteru ze 150.000 Kč na 200.000 Kč.
Hlasování:
pro – 7
proti – 5
zdržel se – 1
Ing. Hanuš
Mgr. Hainiš
Mgr. Hynek
p. Hedvičák
Ing. Chmelař
p. Pilný
Ing. Jiránek
Mgr. Rolenec
Ing. Špetla
p. Šesták
p. Zelinský
Mgr. Týfa
Bc. Vlášek
Návrh usnesení nebyl přijat.
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Dále bylo hlasováno o třetím návrhu pana Hedvičáka - navýšení položky v investičních
výdajích na řádku 2219/5171 org. 201602 – Opravy chodníků z 650.000 Kč na 1.000.000 Kč.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
navýšení položky v investičních výdajích na řádku 2219/5171 org. 201602 – Opravy
chodníků z 650.000 Kč na 1.000.000 Kč.
Hlasování:
pro – 3
proti – 4
zdržel se – 6
p. Hedvičák
Mgr. Hainiš
Ing. Hanuš
p. Pilný
Ing. Chmelař
Mgr. Hynek
Mgr. Rolenec
Ing. Jiránek
p. Šesták
Mgr. Týfa
Ing. Špetla
Bc. Vlášek
p. Zelinský
Návrh usnesení nebyl přijat.
Vzhledem k tomu, že byl usnesením přijat pouze jeden z pozměňujících návrhů (viz výše),
byl proveden v návrhu rozpočtu přepočet v návrhu rozpočtu v příslušných řádcích a Mgr.
Týfa navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočet na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu) v odvětvovém a položkovém členění,
vyjma položek ODPA 3314 - Městská knihovna, 3319 - Kulturní akce, 5512 - Hasiči a 6171 Výdaje sociálního fondu a Sociální pomoc občanům v hmotné nouzi s trvalým pobytem ve
Svobodě nad Úpou jako schodkový, a to ve výši celkových příjmů 27.639.100,-Kč a
celkových výdajů ve výši 32.817.100,-Kč. Záporný rozdíl příjmů a výdajů ve výši mínus
5.178.000,-Kč je vyrovnán financováním ve výši 5.178.000,-Kč, které se skládá z použití
finančních přebytků na spořicím účtu z minulých let ve výši 6.678.000,-Kč a splátkami
investičního úvěru na výstavbu tělocvičny ve výši mínus 1.500.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 2
p. Hedvičák
Ing. Hanuš
USNESENÍ č. ZM/89/8/2015 písm. b) bylo přijato.

6. Změny příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v souvislosti s převody
majetku
Zastupitelstvu města byly předloženy aktualizované přílohy ke zřizovacím listinám obou
příspěvkových organizací. Jedná se o bezúplatný převod majetku mezi oběma příspěvkovými
organizacemi v souvislosti se sloučením stravovacích provozu v souladu s usnesením rady
č. RM/309/29/2015 ze dne 4.11.2015.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, nikdo nepodal žádný námět, a proto navrhl usnesení, o
kterých bylo hlasováno:

5

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
změnu č. 5 v příloze zřizovací listiny PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu), která souvisí s bezúplatným
převodem majetku mezi oběma příspěvkovými organizacemi v souvislosti se
sloučením stravovacích provozu v souladu s usnesením rady RM/309/29/2015 ze
dne 4.11.2015.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/90/8/2015 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
změnu č. 2 v příloze zřizovací listiny PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), která souvisí s bezúplatným převodem
majetku mezi oběma příspěvkovými organizacemi v souvislosti se sloučením
stravovacích provozu v souladu s usnesením rady RM/309/29/2015 ze dne
4.11.2015.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/90/8/2015 písm. b) bylo přijato.
7. Rozpočtové opatření č. 4/2015
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2015 (viz příloha
originálu zápisu), který představil Mgr. Týfa. Rozpočtové opatření bylo zpracováno na
základě kontroly hospodaření dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 10.12.2015 , tj. dle
kontroly skutečných výdajů a příjmů k tomuto datu ve vazbě na rozpočtované údaje. Jedná se
o aktualizaci rozpočtu podle skutečnosti a zejména přesuny v rámci položek rozpočtové
skladby. Mgr. Týfa upozornil zejména na navýšení částky v souvislosti s opravou opěrné zdi
ve Staré aleji, kterou nařídil stavební úřad v rámci výkonu státní správy, dále na úsporu na
položce planu u sportovní haly a vyzval přítomné k diskusi.
Mgr. Hynek doplnil komentářem opravu opěrné zdi ve Staré aleji, kdy se nejedná o klasickou
akci města, ale v rámci výkonu státní správy tuto opravu nařídil stavební úřad stavebnímu
podnikateli, který ji provedl, a protože se pravděpodobní vlastníci nedohodli na úhradě
nákladů, musí tyto práce podle stavebního zákona uhradit město. Konstatoval, že rada se musí
ihned po novém roce zabývat touto záležitostí a řešit ji z hlediska určení majetkoprávních
vztahů, kdy o vlastnictví opěrné zdi rozhodne pouze soud na základě podané žaloby a teprve
poté je možné se dále soudit o úhradu nákladů za opravu zdi v poměru vlastnických podílů,
který určí soud.
Dále se Ing. Jiránek dotázal na navýšení částky za plyn v objektu čp. 222 na stadionu. Na
všech ostatních položkách dochází k úspoře a pouze u tohoto objektu je navýšení. Tajemnice
dohledala, že v základním rozpočtu byla vyčleněna částka 60.000 Kč, ale podle výkazu
k 9.12.2015 je čerpáno 64.000 Kč, takže toto navýšení bude nutno prověřit podrobnou
kontrolou vyúčtování v budově, plateb od nájemce, porovnáním s minulými obdobími apod.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto Mgr. Týfa navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 4/2015 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových
příjmů činí 811.000,-Kč, objem celkových výdajů činí mínus 649.000,-Kč a financování
rozdílu činí mínus 1.460.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Hanuš
USNESENÍ č. ZM/91/8/2015 bylo přijato.
8. Prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu byl předložen podkladový materiál k žádostem o prodej pozemku p.p.č. 809/4
v k.ú. Svoboda nad Úpou (žadatelé pan Jiří Mičánek a pan Jaroslav Hettler ml.). Z pasportu
veřejného osvětlení bylo zjištěno, že po části pozemku p.p.č. 809/4 před domem čp. 408
vedou kabely veřejného osvětlení a dále jsou na pozemku umístěny tři sloupy veřejného
osvětlení. Rada města tedy nedoporučila prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, protože pozemkem vede kabel veřejného osvětlení, jsou na něm umístěny lampy
veřejného osvětlení s tím, že pozemek je řádně pronajatý a přijaté zálohy od obou žadatelů
budou vráceny, pokud doporučení rady neprodat pozemek schválí zastupitelstvo.
Mgr. Hynek krátce shrnul historii tohoto bodu a vyzval přítomné k diskusi.
Pan Vlášek se dotázal, zda v případě budoucí rekonstrukce veřejného osvětlení budou vést
kabely veřejného osvětlení stále po této části pozemku. Starosta reagoval, že to záleží na
projektu případné rekonstrukce.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto Mgr. Hynek navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože pozemkem vede kabel
veřejného osvětlení, jsou na něm umístěny lampy veřejného osvětlení s tím, že pozemek je
řádně pronajatý a přijaté zálohy ve výši 5.000,-Kč od obou žadatelů budou vráceny.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Bc. Vlášek
USNESENÍ č. ZM/92/8/2015 bylo přijato.
9. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Miroslava Hedvičáka o koupi části
pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 67 m2. Jedná se o část
pozemku, na které je umístěn vchod se schodištěm a zábradlím do restaurace Měšťanský dům
(cca 37 m2) a dále o cca 30 m2, na kterém je umístěna část zahradní restaurace a zídka s
oplocením kolem zahradní restaurace Měšťanský dům. Zastupitelstvu bylo dále předloženo
vysvětlení pana Hedvičáka k celé záležitosti, které zaslal starostovi emailem (viz příloha
originálu zápisu).
Rada schválila dne 4.11.2015 pouze zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 67 m2 (podrobně viz podkladový materiál - usnesení
č. RM/321/29/2015 písm. a).
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Ve věci žádosti o koupi části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca
67 m2 rada doporučila prodat pouze část pozemku o výměře cca 30 m2, na které je umístěna
část zahradní restaurace a lemující zídka s plotem, na část pozemku o výměře cca 37 m2 před
vchodem uzavřít smlouvu o věcném břemeni se stanovenou opakující se roční platbou s tím,
že na část před vchodem (na které je umístěn vchod se schodištěm a zábradlím do restaurace
Měšťanský dům o výměře cca 37 m2) smluvně ujednat povinnosti údržby oprávněným z
věcného břemene a pokud se někomu stane na této části pozemku úraz či jiná škoda, tak
náhrada škody půjde za oprávněným z věcného břemene. V rámci smluvního vztahu o
věcném břemeni budou budoucímu oprávněnému z věcného břemene naúčtovány náklady
geodetického zaměření a náklady na koupi a instalaci bezpečnostního dopravního zrcadla za
účelem zpřehlednění dopravní situace v zatáčce mezi Měšťanským domem a bowlingem.
Na prodej části pozemku o výměře cca 30 m2, na které je umístěna část zahradní restaurace a
lemující zídka s plotem, dosud nebyl zveřejněn záměr prodeje této části pozemku, na což
upozornila tajemnice (bylo zjištěno kontrolou materiálů až po jejich distribuci zastupitelům) a
tudíž by zastupitelstvo nemělo hlasovat o návrzích usnesení tak, jak jsou navrženy
v podkladovém materiálu, který zastupitelů dostali.
Mgr. Hynek vyzval pana Hedvičáka, aby k danému bodu něco řekl.
Pan Hedvičák vysvětlil, že vybudoval své stavby podle projektu, přičemž v té době tam žádné
chodníky nebyly a tím pádem se stalo, že byly vybudovány částečně na pozemku města.
Stavbu nechal v roce 1996 řádně zaměřit, ale přestože tehdy jednal se starostou, tak celou
záležitost již nedotáhl do konce. Více k tomu nemá co dodat. Dále se pan Hedvičák vyloučil
z dalšího projednávání i z hlasování v rámci tohoto bodu.
Mgr. Hynek doplnil, že rada si vyžádala ze stavebního úřadu podklady ke stavbě a bylo
zjištěno, že v rámci stavebního řízení rekonstrukce objektu Měšťanského domu nebyl
pozemek p.č. 679/3 součástí jakýchkoliv úprav a k záboru pozemku došlo bez vědomí
vlastníka, tj. města.
Pan Hedvičák reagoval, že kamenná zídka je na stejném místě, jako býval plot v minulosti,
než koupil objekt od města.
Pan Zelinský reagoval, že se mu vůbec nelíbí trend ve Svobodě, který se ale děje i v jiných
městech, kdy stavebníci nerespektují platný stavební zákon, staví černé stavby bez
jakéhokoliv užívacího titulu a takové chování je nefér vůči těm, kteří si projdou řádným
stavebním řízením, které je náročné časově i finančně. Jako příklad uvedl stavbu pana Říhy
v Maršově II, který dlouhodobě podle jeho názoru stavební úřad neřeší. Dále se pozastavil
nad tím, jak je možné, že stavební úřad neukládá pokuty za nepovolené stavby a takové věci
nekontroluje.
Mgr. Hynek dodal, že takových staveb je bohužel po Svobodě skutečně dost, v případě pana
Říhy nebyla stavba dodatečně povolena a probíhá řízení o odstranění stavby, další stavbou je
dům pana Blažka v Luční ulici, kdy stavební úřad již třikrát prodloužil stavební povolení a na
dotaz, proč není dům zkolaudovaný, když stojí již několik let, bylo zjištěno, že stojí částečně
na obecním pozemku bez právního titulu k užívání. Konstatoval, že takové jednotlivé případy
se rada snaží individuálně řešit a není to vůbec jednoduché, pokud zastupitelé čtou zápisy
z jednání rady.
Mgr. Hynek se vrátil k žádosti pana Hedvičáka a seznámil přítomné s názorem rady, který je
v kostce popsán výše, vysvětlil požadavek na instalaci dopravního bezpečnostního zrcadla –
zúžení komunikace v části mezi zahradní restaurací a bowlingem. Sdělil přítomným názor
rady, že by se část pozemku o výměře cca 30 m2 kolem zahradní restaurace měla prodat, ale
mělo by se s ní nakládat jako se stavební parcelou, dále že by bylo vhodné, kdyby pan
Hedvičák uhradil za 20 let bezesmluvního užívání zahrádky, která je určena k podnikání,
patřičnou část nájemného.
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Dále bylo krátce diskutováno o případném jednosměrném provozu v Lipové aleji, ale bez
nějakého konkrétního výsledku.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k návrhům usnesení, připomněl, že je třeba začít nejprve
schválením záměru prodeje, pokud zastupitelstvo bude mít vůli část pozemku prodat.
Mgr. Hynek ještě v rámci diskuse vysvětlil návrh rady ohledně zřízení věcného břemene na
část pozemku před vchodem z právního hlediska. Vysvětlil rozdíl mezi nájmem a zřízením
věcného břemene, přičemž věcné břemeno má vyšší právní sílu pro oprávněného, tj. pro pana
Hedvičáka, než nájem. Jako příklad uvedl odstranění stavby po skončení nájmu.
Nikdo z přítomných nepodal žádný návrh usnesení, a proto se toho ujal Mgr. Hynek a navrhl
postupně usnesení, která připravila rada a o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 679/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, na kterém je umístěna část zahradní restaurace a lemující zídka
s plotem.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 2
Ing. Jiránek
p. Zelinský

USNESENÍ č. ZM/93/8/2015 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
b)
prodej části pozemku o výměře cca 37 m2 před vchodem do Měšťanského domu s
tím, že na tuto část pozemku bude uzavřena smlouva o věcném břemenu v souladu s
podmínkami stanovenými dále v bodu c) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 1
Ing. Hanuš

USNESENÍ č. ZM/93/8/2015 psím. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 679/3 o výměře cca 37 m2 v k.ú. Svoboda
c)

nad Úpou, za účelem umístění a užívání vchodu se schodištěm a zábradlím, ve prospěch
každého vlastníka objektu č.p. 97, který je součástí pozemku st.p.č. 116/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou za jednorázovou částku určenou znaleckým posudkem, minimálně ve výši 400,Kč + DPH / 1m2, a to pouze v případě, když bude schválen zastupitelstvem prodej části
pozemku p.p.č. 679/3 o výměře cca 30 m2 (viz bod a) tohoto usnesení). Dále bude smluvně
ujednána povinnost údržby oprávněným z věcného břemene a odpovědnost vůči třetím
osobám, pokud dojde na této části pozemku k újmě na zdraví, životě nebo majetku, tak
náhrada škody bude hrazena oprávněným z věcného břemene. Oprávněnému z věcného
břemene budou naúčtovány náklady geodetického zaměření, za vyhotovení znaleckého
posudku a náklady na koupi a instalaci bezpečnostního dopravního zrcadla. Dále bude
uhrazeno za bezesmluvní užívání části pozemku od roku 1996.

Hlasování:

pro – 8

proti – 1
Ing. Hanuš

9

zdržel se – 3
p. Pilný
p. Šesták
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/93/8/2015 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
že po žadateli bude požadováno poskytnutí zálohy na zhotovení geometrických
plánů a znaleckých posudků ve výši 15.000,-Kč, kterou žadatel je povinen uhradit
do 31.1.2016. Pokud žadatel zálohu ve stanoveném termínu neuhradí, nebudou se
orgány města žádostí dále zabývat.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 1
Ing. Hanuš

USNESENÍ č. ZM/93/8/2015 písm. c) bylo přijato.
10. Plán rozvoje města Svobody nad Úpou na roky 2015 - 2018
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Strategického rozvojového dokumentu Města
Svobody nad Úpou v letech 2016 - 2020 (viz příloha originálu zápisu). Vzhledem k
plánovanému podávání žádostí o dotace bylo třeba vypracovat nový dokument, stávající již
ztratil význam, neb je téměř vše splněno. Proto starosta zpracoval návrh dnového dokumentu,
který projednala Rada města dne 9.12.2015 a doporučila zastupitelstvu jej schválit.
Starosta dokument představil a vyzval přítomné k diskusi.
Byla vedena krátká diskuse nad tímto dokumentem, zejména ohledně veřejného osvětlení a
způsobem jeho financování v budoucnosti a dále ohledně případného zavedení nového
efektivnějšího odpadového systému v budoucnosti, který by umožnil zvýhodnit poplatníky,
kteří poctivě třídí odpad.
Žádné návrhy na změnu či doplnění dokumentu nebyly podány, a proto starosta navrhl
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 – 2020 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/94/8/2015 bylo přijato.
11. OZV o místním poplatku za odpad na rok 2016
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o
každoroční návrh vyhlášky, protože je třeba stanovit sazby v čl. 4 návrhu vyhlášky. Skutečné
náklady svozu komunálního odpadu rozhodné pro výpočet poplatku na rok 2016 činí 413,-Kč,
dle zákona o místních poplatcích by tedy byla možnost stanovit poplatek ve výši až 663,-Kč
na osobu. Rada města navrhla ponechat poplatek na rok 2016 ve stávající výši, tedy 500,-Kč
za osobu. Změn doznala vyhláška v rámci některých ustanovení týkajících se osvobození a
úlev, kde byly doplněny zákonné důvody pro osvobození a odpovědnost zákonných zástupců
za placení místních poplatků za nezletilé děti, stanovené letošní novelou zákona o místních
poplatcích. Dále byly doplněny některé způsoby úhrady poplatků dle daňového řádu
(zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
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Starosta předal slovo Mgr. Schönovi, který okomentoval výše uvedené drobné změny
vyhlášky, vysvětlil způsob výpočtu, který vychází z nákladů roku 2014. Starosta dále vyzval k
diskusi v rámci tohoto bodu.
Mgr. Hainiš se dotázal na efektivnější odpadový systém, který byl starostou avizován
v předchozím bodě. Starosta jen stručně představil s tím, že tento systém například funguje
v několika obcích na jižní Moravě (např. Mikulov), ale příprava takové změny je poměrně
časově náročná a je třeba vše důkladně prověřit.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 (viz
příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2016.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/95/8/2015 bylo přijato.
12. Zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvu města byl předložen zápis z 2. zasedání kontrolního výboru Města Svobody
nad Úpou ze dne 23.11.2015 (viz příloha originálu zápisu).
V rámci tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování.
Předseda kontrolního výboru Mgr. Hainiš všem přítomným vysvětlil důvod kontroly, kdy
podnětem bylo písemné podání pana Zemana, adresované předsedovi kontrolního výboru (viz
příloha originálu zápisu), ve kterém žádal o prověření přidělování bytů v Domě
s pečovatelskou službou. Zastupitelstvu byla předložena také písemná odpověď kontrolního
výboru, která byla adresována panu Zemanovi (rovněž viz příloha originálu zápisu).
Mgr. Hainiš kontrolní činnost shrnul, že nebylo shledáno žádné pochybení při přidělování
bytů v DPS a po konzultaci s městským právníkem byl pan Zeman upozorněn na skutečnost,
že jeho nabídka finančních prostředků, kterou ve svém dopise zmiňuje, by mohla být
považována jako trestný čin podplácení.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis z 2. zasedání kontrolního výboru Města Svobody nad Úpou ze dne 23.11.2015.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/96/8/2015 bylo přijato.
13. Podání žádosti o dotaci z programu 133510 Státní podpora sportu pro rok 2016
z MŠMT
Starosta seznámil přítomné o vyhlášeném programu, který byl MŠMT vyhlášen dne
9.12.2015 a v rámci kterého by bylo možné požádat o dotaci na vybudování víceúčelového
venkovního hřiště v areálu městského stadionu. Žádat mohou spolky a obce a v případě obcí u
nových staveb činí dotace max. 50%, žádost je nutno podat do 31.1.2016. Žádost je
administrativně poměrně jednoduchá, nicméně podmínkou podání žádosti je schválení podání
žádosti zastupitelstvem.
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Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto starosta navrhl
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu 133510 Státní podpora sportu pro rok 2016 na výstavbu
víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu a pověřuje starostu podáním této žádosti na
MŠMT.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/97/8/2015 bylo přijato.
14. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Pan Hedvičák vstoupil do diskuse s tím, že by se rád ještě vrátil obecně k chodníkům před domy
po Svobodě a dotázal se, zda tedy bude město postupovat stejně u všech vlastníků domů, kteří
mají před domem chodník na obecním pozemku a nemají k němu užívací titul. Jako příklad uvedl
chodník ze zámkové dlažby před domem pana Jiránka. Pan Jiránek reagoval, že na něj povolení
má a že mu jej může klidně předložit. Pan Hedvičák reagoval, že než on vybudoval vchod do
Měšťanského domu, tak tam žádný chodník nebyl a že tedy celou záležitost stále nechápe.
Mgr. Rolenec reagoval, že tedy veškeré chodníky či zpevněné plochy, které jsou na pozemcích
města, je nutno považovat za stavby a pokud vlastník stavby není město, musí si to s vlastníkem
pozemku (tedy s městem v tomto případě) nějak dořešit, tak jak je to řešeno například u pana
Hedvičáka.
Mgr. Hynek odpověděl tím, že znovu celou záležitost vysvětlil z právního hlediska v tom smyslu,
že pokud někdo chce vybudovat na cizím pozemku stavbu (a schodiště se zábradlím bezesporu
takovou stavbou je), musí mít předem ujednáno právo takovou stavbu provést.
Ing. Hanuš reagoval, že platí nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), kdy stavba je součástí
pozemku. Na to reagoval Mgr. Hynek, že stavba pana Hedvičáka vznikla v roce 1996, tj. za
účinnosti starého občanského zákoníku, ale i kdyby vznikla nyní v době platnosti NOZ, tak
podmínkou pro vznik stavby na cizím pozemku je právní titul k provedení takové stavby, bez
takové smlouvy by nebylo možné na stavbu získat souhlas stavebního úřadu (např. stavební
povolení), natož ji zkolaudovat. Jako příklad uvedl stavbu rekonstrukce mostu a přilehlé
komunikace u hotelu PROM.
Starosta tuto diskusi uzavřel s tím, že město se musí i nadále zabývat podobnými chybami
z minulosti, které byly zaviněny chybou stavebního úřadu, ale i stavebníky samotnými.
Další náměty do diskuse nebyly podány, a proto předsedající poděkoval všem za účast a ukončil
zasedání dne 16.12.2015 ve 20:25 hodin.
Zápis byl dokončen dne 17.12.2015.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Jan Hainiš

……………………………. dne 17.12.2015

Miroslav Hedvičák

……………………………. dne 17.12.2015
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Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 16.12.2015
USNESENÍ č. ZM/86/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.12.2015
doplněný o bod 12 - Zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru a bod 13 - Podání žádosti o
dotaci z programu 133510 Státní podpora sportu pro rok 2016 z MŠMT s tím, že původní bod
12 - Diskuse bude bodem 14.
USNESENÍ č. ZM/87/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 18.11.2015 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/88/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.9.2015 do 15.12.2015 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/89/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
doplnění částky ve výši 40.000 Kč do výdajů rozpočtu roku 2016 v rámci kulturních
akcí města (ODPA 3319), a to na oslavu 70 let fotbalového oddílu dne 9.7.2016.
b)
rozpočet na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu) v odvětvovém a položkovém
členění, vyjma položek ODPA 3314 - Městská knihovna, 3319 - Kulturní akce, 5512
- Hasiči a 6171 - Výdaje sociálního fondu a Sociální pomoc občanům v hmotné nouzi
s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou jako schodkový, a to ve výši celkových
příjmů 27.639.100,-Kč a celkových výdajů ve výši 32.817.100,-Kč. Záporný rozdíl
příjmů a výdajů ve výši mínus 5.178.000,-Kč je vyrovnán financováním ve výši
5.178.000,-Kč, které se skládá z použití finančních přebytků na spořicím účtu z
minulých let ve výši 6.678.000,-Kč a splátkami investičního úvěru na výstavbu
tělocvičny ve výši mínus 1.500.000,-Kč.
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USNESENÍ č. ZM/90/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
změnu č. 5 v příloze zřizovací listiny PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu), která souvisí s bezúplatným
převodem majetku mezi oběma příspěvkovými organizacemi v souvislosti se
sloučením stravovacích provozu v souladu s usnesením rady RM/309/29/2015 ze dne
4.11.2015.
b)

změnu č. 2 v příloze zřizovací listiny PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu), která souvisí s bezúplatným převodem majetku
mezi oběma příspěvkovými organizacemi v souvislosti se sloučením stravovacích
provozu v souladu s usnesením rady RM/309/29/2015 ze dne 4.11.2015.

USNESENÍ č. ZM/91/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 4/2015 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových
příjmů činí 811.000,-Kč, objem celkových výdajů činí mínus 649.000,-Kč a financování
rozdílu činí mínus 1.460.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/92/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože pozemkem vede kabel
veřejného osvětlení, jsou na něm umístěny lampy veřejného osvětlení s tím, že pozemek je
řádně pronajatý a přijaté zálohy ve výši 5.000,-Kč od obou žadatelů budou vráceny.
USNESENÍ č. ZM/93/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 679/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, na kterém je umístěna část zahradní restaurace a lemující zídka s
plotem.
neschvaluje
b)
prodej části pozemku o výměře cca 37 m2 před vchodem do Měšťanského domu s
tím, že na tuto část pozemku bude uzavřena smlouva o věcném břemenu v souladu s
podmínkami stanovenými dále v bodu c) tohoto usnesení.
schvaluje
c)
zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 679/3 o výměře cca 37 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, za účelem umístění a užívání vchodu se schodištěm a zábradlím,
ve prospěch každého vlastníka objektu č.p. 97, který je součástí pozemku st.p.č.
116/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za jednorázovou částku určenou znaleckým
posudkem, minimálně ve výši 400,-Kč + DPH / 1m2, a to pouze v případě, když bude
schválen zastupitelstvem prodej části pozemku p.p.č. 679/3 o výměře cca 30 m2 (viz
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bod a) tohoto usnesení). Dále bude smluvně ujednána povinnost údržby oprávněným
z věcného břemene a odpovědnost vůči třetím osobám, pokud dojde na této části
pozemku k újmě na zdraví, životě nebo majetku, tak náhrada škody bude hrazena
oprávněným z věcného břemene. Oprávněnému z věcného břemene budou
naúčtovány náklady geodetického zaměření, za vyhotovení znaleckého posudku a
náklady na koupi a instalaci bezpečnostního dopravního zrcadla. Dále bude uhrazeno
za bezesmluvní užívání části pozemku od roku 1996.
d)

že po žadateli bude požadováno poskytnutí zálohy na zhotovení geometrických plánů
a znaleckých posudků ve výši 15.000,-Kč, kterou žadatel je povinen uhradit do
31.1.2016. Pokud žadatel zálohu ve stanoveném termínu neuhradí, nebudou se orgány
města žádostí dále zabývat.

USNESENÍ č. ZM/94/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 – 2020 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/95/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 (viz
příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2016.
USNESENÍ č. ZM/96/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis z 2. zasedání kontrolního výboru Města Svobody nad Úpou ze dne 23.11.2015.
USNESENÍ č. ZM/97/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu 133510 Státní podpora sportu pro rok 2016 na výstavbu
víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu a pověřuje starostu podáním této žádosti na
MŠMT.
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