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Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 16.3.2016
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 1.3.2016 do 16.3.2016 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
13 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, JIŘÍ PILNÝ,
Mgr. ZDENĚK ROLENEC, ROBERT ROUDNÝ, Mgr. ZINA OTTOVÁ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA,
MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: MARTIN ŠESTÁK, Mgr. PETR TÝFA
1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Ing.
Jana Hanuše a pana Mgr. Petra Hynka. 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.

Návrhy dodatků k smluvním vztahům ohledně hasičské cisterny

6.

Rozdělení finančních příspěvků na sport a kulturu pro rok 2016
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7.

Rozpočtové opatření č. 1/2016

8.

Rozpočtový výhled na období 2017 – 2021

9.

Dotační titul na pořízení evakuačního vozidla pro JSDH Svoboda

10.

Aktuální informace ve věci usnesení zastupitelstva ve věci prodeje části pozemku
p.p.č. 679/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou - aktuální informace

11.

Kupní smlouva se zřízením práva služebnosti s panem Blažkem

12.

Diskuse

Předsedající navrhl doplnit program o bod 12 - Delegace zástupce na valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a návrh na znovuzvolení starosty za člena
představenstva této společnosti a původní bod 12 - Diskuse přečíslovat na bod 13.
Předsedající vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Žádný další návrh nebyl podán, a
proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.3.2016
doplněný o bod 12 Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s. a návrh na znovuzvolení starosty za člena představenstva této společnosti s tím,
že původní bod 12 - Diskuse se stane bodem 13.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/100/9/2016 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Mgr. Jan Hainiš a pan Miroslav Hedvičák) z 8.
veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.12.2015, aby podali
zprávu o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Mgr. Hainiš 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 17.12.2015, je zveřejněn na webu
města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v lednovoúnorovém vydání městských novin
Svoboda fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis ze 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.12.2015 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/101/9/2016 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 16.12.2015 do 15.3.2016 a
dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva. Součástí zprávy o činnosti rady byly
zejména informace o stavu jednotlivých investičních akcí na rok 2016. Po přednesení zprávy
vyzval starosta přítomné k dotazům.
Pan Vlášek se dotázal na povodňový plán. Starosta odpověděl, že město chce tuto akci
zrealizovat pomocí dotačního titulu, který by měl být vypsán nyní v březnu až květnu a
součástí dotačního titulu je i soubor protipovodňových opatření (např. rozhlas, čidla apod.).
Dále se dotázal Ing. Hanuš na stav mostních prohlídek. Ing. Jiránek odpověděl, že rada zatím
rozhodla o zajištění cenových nabídek na posouzení zatížitelnosti mostních objektů.
Žádný další dotaz nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.12.2015 do 15.3.2016 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/102/9/2016 bylo přijato.
5. Návrhy dodatků k smluvním vztahům ohledně hasičské cisterny
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál s informacemi a dodatky smluv,
týkající se cisternové stříkačky CAS 20 - T 815, která je v užívání Jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Vzhledem k tomu, že se blíží konec doby udržitelnosti projektu
(31.12.2016) je nutno projednat další postup ve věci prodeje a převedení cisterny do majetku
města tak, aby nebyla porušena pravidla dotačního titulu. Návrh postupu předkládá Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, krajské sdružení Královéhradeckého kraje (dále jen "KSH")
ve spolupráci s administrátorem projektu - společností RDA Rychnov nad Kněžnou. KSH
zpracovalo také podrobné vyúčtování projektu (složka s názvem Kalkulace nákladů a výnosů
spojených s nákupem hasičské cisterny (11 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20
– T 815 4x4,2 - jedná se o cca 60 stran materiálu, který je uložen na radnici).
V rámci tohoto bodu byly tedy zastupitelstvu předloženy následující návrhy dodatků:
a) Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství č. 10-ČL/KSH ze dne 12.9.2011 (viz příloha
originálu zápisu),
b) Dodatek č. 1 k Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 12.9.2011 (viz příloha originálu
zápisu),
c) Dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce ze dne 12.9.2011 (viz příloha originálu zápisu).
KSH zároveň předložilo následující informace k výše uvedeným dodatkům.
Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi městem a KSH dne 12.9.2011 týkající
se odkoupení cisternové automobilové stříkačky CAS TATRA 815, kterou má nyní město
zapůjčenou od KSH, se obě smluvní strany zavázaly uzavřít kupní smlouvu do 15.1.2017 a
odkoupit cisternu za maximální kupní cenu 150.000 Kč. Z vyjádření projektové manažerky
Ing. Mgr. Juričkové (viz příloha originálu zápisu) vyplývá, že Smlouva o smlouvě budoucí
kupní není v souladu s podmínkami projektu OPPS a aby se předešlo případným sankcím ze
strany řídícího orgánu navrhují následující řešení:
1. Převod cisterny do majetku města za symbolickou kupní cenu 1,-Kč, což je upraveno výše
uvedeným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 12.9.2011
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2. Prodloužení Dohody o kolektivním členství do 31.12.2016 a zaplacení členského příspěvku
ve výši 150.000 Kč na rok 2016 - upraveno výše uvedeným Dodatkem č. 1 k Dohodě o
kolektivním členství č. 10-ČL/KSH ze dne 12.9.2011
3. Vzhledem k tomu, že KSH odevzdává poslední Monitorovací zprávu o udržitelnosti
projektu 30.1.2017, může dojít k převodu cisterny do majetku města nejdříve v únoru 2017 toto je řešeno výše uvedeným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne
12.9.2011 a Dodatkem č. 1 k Smlouvě o výpůjčce ze dne 12.9.2011, kde se výpůjční doba
prodlužuje do konce února 2017.
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva k diskusi a dotazům. Žádný nebyl podán, a
proto navrhl následující usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství č. 10-ČL/KSH ze dne 12.9.2011 (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/103/9/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Dodatek č. 1 k Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 12.9.2011 (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/103/9/2016 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
Dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce ze dne 12.9.2011 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/103/9/2016 psím. c) bylo přijato.
6. Rozdělení finančních příspěvků na sport a kulturu pro rok 2016
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rady ve čtyřech variantách na rozdělení finančních
příspěvků pro rok 2016 včetně návrhů na stanovení konkrétních věcných účelů do
veřejnoprávních smluv. Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
O slovo požádal pan Jiří Mičánek za lyžařský oddíl SK Janské Lázně. Pan Mičánek se obrátil
na zastupitele s prosbou, protože lyžařský oddíl letos zapomněl podat žádost, za což se
omluvil a uznal, že se jedná o jejich chybu. Nicméně poznamenal, že v lyžařském oddílu je
spousta dětí ze Svobody a činnost lyžařského oddílu je zaměřena pouze na děti. Dalším
problémem je i fakt, že SK Janské Lázně jako právní subjekt žádost podanou má, ale pouze
pro oddíl stolního tenisu. Tuto žádost podepsal předseda SK Janské Lázně pan Havlina. Pan
Mičánek uznal, že tento vnitřní zmatek musí SK Janské Lázně také dořešit. Po kratší debatě
bylo konstatováno, že v tuto chvíli jsou dvě cesty. Buď zastupitelstvo rozdělí příspěvky pro
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rok 2016 podle některé z variant, které připravila rada nebo musí zastupitelstvo dotační
program zrušit, dotační program může být znovu vypsán, zveřejněn atd.
Mgr. Hainiš reagoval, že lyžařský oddíl má skutečně hodně dětí a jeho činnost je zaměřena na
děti, tudíž by měl dostat šanci. Ing. Jiránek reagoval, že SK Janské Lázně ale žádost má
podanou, takže se dotázal, jak to bude SK Janské Lázně řešit. Pan Mičánek odpověděl, že
pokud bude dotační program vypsán znovu, podá SK Janské Lázně jednu žádost za všechny
oddíly, to znamená, že požadovaná částka bude vyšší a za více členů.
Pan Mičánek ještě doplnil, že samozřejmě si je vědom toho, že kluby jsou vázány na dotace
města a že posun termínu bude komplikovat jejich činnost.
Mgr. Rolenec reagoval, že má sport rád z každé strany, ale přijde mu nefér, když byly jasně
dané podmínky včetně lhůty pro podání žádostí a sedm subjektů je splnilo a nyní jeden
subjekt žádá, aby se vše shodilo. Ing. Jiránek reagoval, že SK Janské Lázně ale žádost
podanou má, ale bohužel formálně špatnou. SK Janské Lázně se prostě neumí dohodnout
mezi sebou v rámci oddílů a ostatní subjekty na tom mají být bity.
Mgr. Hainiš podal návrh na zrušení dotačního titulu, protože podle jeho názoru by se děti
z lyžařského oddílu měly podpořit, s tím, že se vypíše nový dotační titul do dalšího zasedání
zastupitelstva se stejnou alokovanou sumou.
Mgr. Ottová podpořila návrh pana Hainiše, protože se jedná o děti.
Žádný další návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu Mgr. Hainiše.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
dotační program, s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2016 s tím, že
dotační program bude vypsán znovu z důvodů popsaných v zápise.
Hlasování:
pro – 8
proti – 3
zdržel se – 2
Mgr. Hainiš
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
p. Pilný
p. Roudný
Mgr. Ottová
Ing. Špetla
p. Zelinský

Ing. Chmelař
Ing. Jiránek
Mgr. Rolenec

Mgr. Hynek
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/104/9/2016 bylo přijato.
7. Rozpočtové opatření č. 1/2016
Předsedající okomentoval návrh rozpočtového opatření č. 1/2016 (viz přílohy originálu
zápisu) a poté dal prostor všem přítomným k dotazům či připomínkám.
Nikdo z přítomných neměl námět do diskuse, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2016 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových
příjmů činí 743.350,-Kč, objem celkových výdajů činí 2.033.350,-Kč a financování rozdílu
činí 1.287.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/105/9/2016 bylo přijato.
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8. Rozpočtový výhled na období 2017 – 2021
Zastupitelstvu města byl předložen Rozpočtový výhled města Svobody nad Úpou na roky
2017 - 2021 v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů - 37 stránkový dokument, zpracovaný Ing. Luďkem Tesařem - nezávislým
odborníkem na veřejné finance a rozpočty (viz příloha originálu zápisu). Po schválení bude
tento dokument zveřejněn na webových stránkách města v sekci Dokumenty.
Zpracování rozpočtového výhledu je zákonnou povinností měst a obcí, stávajícímu
rozpočtovému výhledu z roku 2012 končí platnost a data v něm již nejsou aktuální.
Citace z dokumentu:
Závěr finanční analýzy
Finanční zdraví SNU je AA-, tedy výborné s mínusem. Tato výborná známka je u malých
městeček poměrně vzácná díky nestabilitě financí, ale v případě SNU opíráme hodnocení o:
A- (výbornou s mínusem) finanční kondici SNU. Město z pohledu delšího vývoje značně
posílilo a stabilizovalo svou finanční kondici a precizně sleduje objem mandatorních
výdajů od oprav a investic. Velice dobře je nastaven strategický dokument a řízení
provozního výsledku. Mínus je nepodstatné, ale založené na nijak významně vyšších nárocích
na provoz vyvolaných některými projekty a s ohledem na to, že město je malé a existuje
trvání rizika úbytku obyvatel;
stav financí, tedy výborný stav financí s tím, že město má sice dluh, ale
rezervy města jej 2x převyšují a město myslí v předstihu na likviditu, tedy krytí investic a
oprav a krizových stavů (zejména povodně). Stejně tak dobře je nastavena finanční politika ke
kofinancování projektů z dotací a dlouhodobých investic.
Rizika financí města spočívají ve vnějších vlivech. Městu neprospívá ani dosavadní úbytek
obyvatel, ani novela RUD (postihne město od 1. 1. 2017 dopadem v řádu -0,3 mil. Kč), je
třeba též vnímat rizika dotací, povodní a rizika financování školství a přeneseného výkonu
státní správy státem. Negativem je též pronásledování živnostníků státem viz dále vysvětlení
pod čarou k rizikům ve SWOT (živnostníci tvoří v obci podstatnou část podnikání).
-----------------------------------------------------konec citace z dokumentu
SWOT analýza financí města (řazeno sestupně dle významu)

Silné stránky financí

Slabé stránky financí

Finanční rezerva
Stabilní běžné příjmy s dobrou a lepšící
se zaměstnaností na katastru města.
Stabilní finanční kondice.
Dostatek finanční kondice na obnovu
majetku a potenciál k investicím.

Dluh

Příležitosti financí

Ohrožení (rizika) financí

Uvážlivé využití dotací nového období.

Stagnace běžných příjmů města
(pravidelných) – vlivem stagnace světové i
naší ekonomiky.

Zavádění nových technologií snižujících
provozní výdaje (zateplování, alternativní
zdroje energie apod.) a nástrojů snižujících
výdaje a zvyšující efektivitu.

Riziko podléhání tlaku na provozní
výdaje vyjma oprav.

Přírůstek obyvatel.

Rizika plynoucí z dotací.
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Starosta komentoval dokument v tom smyslu, že se jedná o velmi pěkné čtení, proto město
dopadlo velmi dobře a výsledné hodnocení AA- od nezávislého auditora je výborné.
Mgr. Hynek doplnil, že město se snaží opravovat vždy s dotací, pokud se nejedná o havarijní
situace a hlavně město investuje do nemovitostí či majetku, které neznamenají vyšší provozní
náklady v budoucích letech. Doplnil, že město by se mělo pustit i do rekonstrukce veřejného
osvětlení za pomocí úvěru, protože to je poslední větší investice, která město čeká. Pan
Vlášek se dotázal, zda se jedná o rekonstrukci VO po celém městě. Členové rady reagovali, že
projekt se udělá na celé město s tím, že samotná realizace bude postupná po etapách, kdy
nejhorší stav VO je podél hlavní silnice na Pec a postupně by se byla provedena rekonstrukce
v dalších částech města podle technického stavu.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný návrh nebyl podán, a proto starosta navrhl
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Rozpočtový výhled města Svoboda nad Úpou s analýzou financí a ratingem na roky 2017 až
2021 (viz příloha originálu zápisu), zpracovaný Ing. Luďkem Tesařem.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/106/9/2016 bylo přijato.
9. Dotační titul na pořízení evakuačního vozidla pro JSDH Svoboda
Starosta informoval zastupitelstvo o výše uvedeném dotačním titulu MV ČR na pořízení
evakuačního hasičského vozu (mikrobusu, max. 9 míst) pro JSDH Svoboda s tím, že dotace
činí 50%, maximálně 450.000 Kč, kraj doplatí dalších 300.000 Kč a spoluúčast města by měla
činit 150.000 Kč.
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Pan Vlášek se dotázal, co je to za auto. Starosta reagoval, že auto má podrobnou specifikaci
(mikrobus 4x4) dle dotačního titulu a na jeho nákup musí být vypsána soutěž samozřejmě.
Mgr. Hainiš se dotázal na využití auta, protože evakuovat se může jednou za sto let. Starosta
reagoval, že se samozřejmě může využívat nejen v rámci činnosti hasičů, nemůže to být však
samozřejmě školní autobus. Na pořízené vozidlo se nebude platit povinné ani havarijní
pojistné.
Další dotazy nebyly podány, a proto starosta podal návrh usnesení
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí, Program 1"
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/107/9/2016 bylo přijato.
10. Aktuální informace ve věci usnesení zastupitelstva ve věci prodeje části pozemku
p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou - aktuální informace
Na minulém jednání zastupitelstva byla přijata usnesení č. ZM/93/8/2015 písm. a) - d), na základě
kterých byl zveřejněn Záměr prodeje č. 20/2015 části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
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o výměře cca 30 m2. V souladu s výše uvedeným usnesením byl zaslán žadateli (p. Miroslav
Hedvičák) dopis s výzvou k úhradě požadované zálohy ve výši 15.000 Kč, a to s termínem do
31.1.2016. Žadatel zálohu neuhradil, a proto rada města postoupila celou záležitost zastupitelstvu.
Starosta ve stručnosti připomněl přítomným, o co se jedná a předal slovo Mgr. Hynkovi.
Mgr. Hynek celou záležitost shrnul v tom smyslu, že na prosincové usnesení zastupitelstva pan
Hedvičák nereagoval a podal si novou žádost. Mgr. Hynek se dotázal pana Hedvičáka, zda mu toto
připadá fér. Připomněl, že v prvotní žádosti pan Hedvičák napsal, že chybovati je lidské a 20 let
podniká na městském pozemku, má tam restauraci a podle jeho názoru je usnesení zastupitelstva více
než vstřícné a nechápe, že ten kdo 20 let podniká na městském, se k tomu nepostaví čelem a přijde
s tím, že si to chce koupit znovu, avšak nereaguje na usnesení zastupitelstva v dané věci a v rámci
nové žádosti si vytáhne pouze jen něco, tj. že si koupí akorát pozemek, na kterém podniká. Mimo jiné
by také očekával, že pan Hedvičák nabídne nějakou kompenzaci, protože se dopustil bezdůvodného
obohacení, užíval pozemek bez právního titulu, a město pokud by chtělo, by mohlo podat žalobu, aby
vysoudilo to, co on 20 let užíval. Současně však připustil, že jsou tam samozřejmě zákonné omezující
lhůty atd. Bylo by však fér se k tomu takto postavit.
Dále co se týká schodů a chodníku, zdůraznil, zda si pan Hedvičák uvědomuje, proč se navrhlo zřízení
věcného břemene včetně přenosu zodpovědnosti. Obec nese odpovědnost za chodníky (tj. stane-li se
na nich úraz), které jsou na jeho pozemcích. Pan Hedvičák vybudoval své stavby bez souhlasu města
na pozemcích města a minulé zastupitelstvo se usneslo, že se tato odpovědnost přenese pomocí
věcného břemene na pana Hedvičáka. Ve finále to však skončilo tak, že pan Hedvičák nereagoval a
podal si novou žádost pouze na koupi části pozemku, a proto se pan Hynek dotázal, zda mu to
skutečně připadá fér.
Pan Hedvičák reagoval, že neví, jak podniká na chodníku, a dodal, že takto ve Svobodě podniká
každý, kdo má chodník. Dále řekl, že reagoval na zveřejněný záměr města na prodej části pozemku
p.p.č. 679/3 o výměře 30 m2, a proto si na tuto část podal novou žádost. Dále poukázal na to, že když
do 31.1.2016 nezaplatí zálohu ve výši 15.000 Kč, tak si myslel, že to vše skončí. Dále konstatoval, že
mezitím rada připravila nějaké nájmy pro všechny lidi, kteří užívají městské pozemky před svými
domy (což je podle jeho názoru 90% lidí ve Svobodě), takže si chce počkat na tuto nějakou vyhlášku.
Konstatoval, že chodník udržuje a uklízí a má pojistku na barák, kdyby se tam něco stalo včetně pádu
sněhu z domu. Na to Mgr. Hynek reagoval, že taková pojistka je k ničemu, protože město odpovídá ze
zákona. Pan Hedvičák dodal, že osobně si myslí, že postupoval, přesně podle usnesení zastupitelstva, a
proto si požádal pouze o oněch 30 m2 kolem zahradní restaurace a neví co by k tomu měl dodat.
Pan Hynek znovu zopakoval přijaté usnesení na minulém jednání zastupitelstva, a to všechny čtyři
části usnesení v jednotlivých písmenech a) – d) a konstatoval, že minulé jednání zastupitelstva mu ve
všem vyhovělo v tom smyslu, že je město ochotno přistoupit na komplexní vyřešení majetkoprávních
vztahů kolem Měšťanského domu. Znovu vyzval pana Hedvičáka, proč si z přijatého usnesení vytáhl
pouze něco, a to žádost na koupi pouze 30 m2. Pan Hedvičák opět reagoval, že reagoval pouze na
zveřejněný záměr města, ve kterém nic jiného nebylo. Ing. Jiránek reagoval, že zveřejněný záměr
znamená pouze to, že se může pozemek prodat, nic jiného – je to zákonná podmínka pro platné
uzavření kupní smlouvy.
Mgr. Hainiš se dotázal, že pokud se zeď kolem zahradní restaurace postavila, tak to musel někdo
schválit. Na to vedení města reagovalo, že se jednalo o černou stavbu po prověření stavební
dokumentace ze stavebního úřadu. Ing. Hanuš reagoval, že na černo byla postavena komunikace, že
komunikace byla špatně udělaná a měla respektovat vchody do domu, zeď byla postavena následkem
toho, že byla zvýšena komunikace. Ing. Jiránek reagoval, že se každý baví o něčem jiném, předmětem
diskuse je zeď kolem zahradní restaurace. Ing. Hanuš uznal, že myslel, že se hovoří o zídce se schody
u vchodu do restaurace Měšťanský dům.
Mgr. Hynek konstatoval, že rozumí tomu, že tam byl v minulosti nějaký plot, že pan Hedvičák
kopíroval výstavbou zdi kolem zahradní restaurace tehdejší plot, aniž by respektoval skutečné hranice
pozemku. Připomněl však, že součástí rekonstrukce Měšťanského domu v minulosti nebyla výstavba
zídky kolem zahradní restaurace včetně oplocení, tudíž se jedná o stavbu nezkolaudovanou do dnešní
doby, přesto nemá problém s tím, aby se to majetkoprávně dořešilo. Vadí mu však, že když se to na
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posledním jednání zastupitelstva vše dořešilo a ten kdo 20 let chybuje a připustil, že chybovat je
lidské, nedodrží termín pro zaplacení zálohy a žádost nepodá, to mu přijde nefér vůči městu.
Pan Vlášek reagoval, že debata kolem chodníku mu přijde úplně nesmyslná, protože by ho město
stejně dovybudovalo nebo by to udělal pan Hedvičák a teď se jedná pouze o tu zahrádku, zda to město
prodá či ne. Pan Hynek znovu zopakoval, že se jedná o to, že stavba není města a je to kus chodníku se
schody, který navazuje na veřejný chodník na městském pozemku a odpovědnost obcí se o toto starat
je prostě dána zákona. Proto se na minulém jednání zastupitelstva rozhodlo, že stavba pana Hedvičáka
bude dodatečně oprávněně umístěna na obecním pozemku, a to formou věcného břemene společně
s převedením odpovědnosti za údržbu atd. Toto vše bylo komplexně vyřešeno na minulém jednání
formou všech čtyřech částí usnesení, a pan Hedvičák si vybral pouze jen jednu část pro svou novou
žádost.
Pan Hedvičák opět reagoval na jednání rady, která chce řešit přístupy do domů pomocí nějakého
nájmu za znalecký posudek a zda je to hotové a zda to budou mít tedy všechny domy po Svobodě jako
například pan Jiránek apod.
Ing. Jiránek rozzlobeně reagoval, že si plete dvě rozdílné věci. On má vybudován přístup k domu,
který není chodníkem ani umístěn do chodníku, kdežto on má vybudovanou stavbu v městském
chodníku.
Mgr. Hynek se pokusil znovu vysvětlit vše z právního hlediska, což konzultoval i s Katastrálním
úřadem. Jako příklad uvedl, že to co má před domem Ing. Jiránek nebo i on osobně (metr své dlažby
má na městském pozemku vedle komunikace, která má celkem tři metry a zbývající metr je pokryt
jeho dlažbou proto, aby nemusel vstoupit do bláta, když přechází ze svého pozemku na místní
komunikaci, takto je řešena celá Sluneční stráň). Situace u pana Hedvičáka je jiná v tom smyslu, že on
vytvořil nový kus veřejného chodníku, který navazuje na chodník města a plní funkci standardního
veřejného chodníku, kdežto ostatní přístupy jsou pouze přístupy k domům. Ing. Hanuš konstatoval, že
to jsou také stavby. Mgr. Hynek reagoval, že samozřejmě ano.
Mgr. Hainiš reagoval, že tomu pořád nerozumí, jaký je rozdíl mezi chodníkem u Měšťanského domu a
před vietnamským obchodem. Členové rady reagovali, že pozemek pod chodníkem je města, ale před
vietnamským obchodem je vybudovaný chodník v majetku města, kdežto před Měšťanským domem je
v majetku pana Hedvičáka, který ho vybudoval včetně zdi bez souhlasu města a která řešila nějaký
stavební problém, jak upozornil pan Hanuš. Mgr. Hynek vysvětlil v kostce, v jakém duchu je
připravena vzorová smlouva na umístění přístupů k domům (např. oprava inženýrských sítí města a
povinnost oprávněných v případě oprav stavby rozebrat na své náklady, dále je potřeba zjistit, kdo
přístupy vybudoval, jedná se prostě pouze o příslušenství k domům).
Mgr. Hainiš se dotázal, kdo je kompetentní uzavřít a schválit smlouvu o věcném břemeni. Mgr. Hynek
znovu zopakoval, co bylo smyslem přijatých usnesení na minulém jednání zastupitelstva. Cílem
přijatých usnesení bylo vyřešit celou situaci komplexně, to znamená formou jedné majetkoprávní
smlouvy, která by vyřešila vše a zastupitelstvo svým usnesením ve všem vyšlo panu Hedvičákovi
vstříc. Pan Hainiš reagoval, že když se podívá na pana Hedvičáka, tak to vypadá, že se vším souhlasí,
resp. i s tím věcným břemenem. Pan Hedvičák odpověděl, že ano, jen nechápe, proč by měl platit
nějaké dopravní zrcadlo. Pan starosta se tedy dotázal, proč tedy nezaplatil tu zálohu, když se vším
souhlasí. Pan Hedvičák opět poukázal na nějaký volební program, že v Lipové ulici bude klidová zóna
a že by bylo lepší tam dát jednosměrný provoz. V rámci vzrušené debaty bylo debatováno o provozu
v Lipové aleji a dále znovu o historii vzniku zídky. Pan Hedvičák znovu zopakoval, že chce počkat na
vyhlášku, kterou připravuje rada pro všechny přístupy k domům. Starosta reagoval konstatováním
směrem k panu Hedvičákovi, že vypořádání majetkoprávních vztahů bude stát peníze a ty se mu podle
jeho chování nechtějí platit. Na to pan Hedvičák reagoval, proč by měl ty peníze městu zbytečně
dávat. Na to vedení města reagovalo, že tam přece podniká na městském a vydělává peníze. Pan
Hedvičák reagoval, že takových podnikatelů je po Svobodě spousty, například ubytovatelé, kteří mají
vybudované přístupy na městském. Pan Zelinský vyzval pana Hedvičáka, aby šel příkladem a konečně
si vyřešil vztahy s městem.
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Mgr. Rolenec vstoupil do debaty s tím, že město přišlo s řešením, které nabídlo panu Hedvičákovi za
jeho dvacetileté pochybení a on začíná chytračit a poukazovat na ostatní. Přijde mu to nefér a vyzval
pana Hedvičáka, aby nabídku města přijal a konečně si urovnal komplexně majetkoprávní vztahy
s městem. Deklaroval, že i on je připraven uzavřít smlouvu o věcném břemeni na svůj přístup k domu.
Poukázal na to, že je zastupitel města a měl by se k tomu postavit čelem.
Pan Hedvičák reagoval, že si požádal o koupi pozemku dle zveřejněného záměru a dále až bude
k dispozici vyhláška, bude postupovat stejně, jako bude muset postupovat 90% občanů po Svobodě.
Mgr. Ottová reagovala, že pan Hedvičák čtyři roky chodil na jednání zastupitelstva a nebylo
zastupitelstvo, aby něco neřekl a vždy někoho kritizoval. Poté se stal zastupitelem a dělá to nadále a
připadá si nyní jak Alenka v říši divů a rozumí tomu stejně jako Mgr. Hynek. Vyzvala ho rovněž, že
by měl být příkladem a využít komplexní nabídku města v souladu s přijatým usnesením z minulého
jednání zastupitelstva a už by se k tomu nevracela. Nyní se cítí velmi zklamaná z jeho jednání. Ne
vždy jeho připomínky považovala v minulých letech jen za kritiku, ale nyní jeho postoj pokládá za
naprosto nevhodný. Dále dodala k zrcadlu, že jeho umístění by bylo velmi vhodné jako bezpečnostní
prvek a upozornila na fakt, že se tam pohybuje hodně dětí.
Starosta znovu vyzval pana Hedvičáka, aby se k tomu nějak postavil. Pan Hedvičák reagoval, že už se
přece vyjádřil. Starosta reagoval, že jeho chování, kdy si podal pouze žádost na koupi části pozemku a
k ostatnímu se neustále staví negativně, město nehodlá akceptovat.
Mgr. Hynek opět připomněl, že všichni zastupitelé míchají hrušky s jablky a vysvětlil znovu rozdíl
mezi přístupem k rodinnému domu, což je považováno za příslušenství k domu (slouží věci hlavní, tj.
domu) a jako příklad uvedl vyštěrkovaný přístup, který není stavbou a na to se připravovaná vzorová
smlouva vztahovat nebude. Ale například zámková dlažba už takovou stavbou bude. Ale stavba pana
Hedvičáka je schodištěm ze zdí a je umístěna na městském chodníku, a to je naprosto jiný příklad a
není to příslušenství k domu a na to se nemůže uplatnit připravovaná vzorová smlouva.
Pan Zelinský se dotázal pana Hedvičáka, zda to tedy chce zlegalizovat. Pan Hedvičák řekl, že ano. Pan
Zelinský se dále dotázal, proč tedy nezaplatil zálohu? Pan Hedvičák odpověděl, že nesouhlasí
s podmínkami v usnesení.
Starosta reagoval, že panu Hedvičákovi to stejně žádný právník nevysvětlí, protože prostě nechce
platit žádné peníze. Mgr. Hynek reagoval, že další možností města je podat žalobu, jak bylo
deklarováno v úvodu, pan Hedvičák bude muset pozemek vyklidit atd. Dodal, že město učinilo panu
Hedvičákovi naprosto korektní a poctivou nabídku, kterou však pan Hedvičák nehodlá podle všeho
akceptovat. Na to pan Hedvičák reagoval, že nabídku učinil, a to podáním žádosti o část pozemku
kolem zahradní restaurace za odhadní cenu a aby o tom bylo hlasováno. A o věcném břemeni je
ochoten jednat, až bude vyhláška. Vedení města již poněkolikáté zopakovalo, že žádná vyhláška
nebude a hlavně jeho schody se zdí nejsou přístupem k domu, které budou postupně řešeny pomocí
vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene.
Pan Hedvičák vyzval zastupitele, aby hlasovali o jeho žádosti, kterou reagoval na zveřejněný záměr.
Pan Hainiš se dotázal, zda zveřejněný stále platí. Starosta reagoval, že ano a záměr je pouze
podmínkou pro uzavření smlouvy.
Mgr. Rolenec znovu reagoval, že mu vše přijde rovněž jako seriózní nabídka města.
Ing. Jiránek navrhl usnesení na prodej části pozemku p.p.č 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
30 m2 ale pouze za předpokladu splnění všech podmínek přijatých v usnesení č. ZM/93/8/2015 na
minulém jednání zastupitelstva dne 16.12.2015 v písmenech b), c) a d) formou jedné smlouvy s tím, že
nová lhůta pro úhradu zálohy ve výši 15.000 Kč je stanovena do 31.3.2016.
Starosta vyzval přítomné k podávání dalších návrhů.
Pan Vlášek podal návrh na prodej části pozemku p.p.č 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 30
m2 za 400,-Kč / 1 m2 (pokud znalecký posudek bude vyšší, tak za cenu dle znaleckého posudku) +
částku za dopravní zrcadlo.
Pan Hedvičák se vyloučil z hlasování.
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Nejprve bylo hlasováno o návrhu pana Vláška s tímto výsledkem:
PRO:
2 (Ing. Hanuš, Bc. Vlášek)
PROTI:
7 (Mgr. Hynek, Ing. Chmelař, Ing. Jiránek, Mgr. Rolenec, Mgr. Ottová,
Ing. Špetla, p. Zelinský)
ZDRŽEL SE: 3 (Mgr. Hainiš, p. Pilný, p. Roudný)
Usnesení nebylo přijato.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení Ing. Jiránka

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej části pozemku p.p.č 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 30 m2 ale pouze za
předpokladu splnění všech podmínek přijatých v usnesení č. ZM/93/8/2015 na minulém
jednání zastupitelstva dne 16.12.2015 v písmenech b), c) a d) formou jedné smlouvy s tím, že
nová lhůta pro úhradu zálohy ve výši 15.000 Kč je stanovena do 31.3.2016.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 4
Ing. Chmelař
Ing. Jiránek
p. Pilný
Mgr. Rolenec
p. Roudný
Mgr. Ottová
Ing. Špetla
p. Zelinský

Mgr. Hainiš
Ing. Hanuš
Mgr. Hynek
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/108/9/2016 bylo přijato.
11. Kupní smlouva se zřízením práva služebnosti s panem Blažkem
Zastupitelstvu města bylo předloženo znění Kupní smlouvy se zřízením práva služebnosti,
kdy prodávajícím nebo povinným z věcného břemene (práva služebnosti) je pan Martin
Blažek a kupujícím nebo oprávněným z věcného břemene (práva služebnosti) je město. Touto
kupní smlouvou se zřízením práva služebnosti dochází k vyrovnání majetkoprávních vztahů
kolem opěrné zdi v Luční ulici, a to v souladu s již uzavřenou Smlouvou o právu k provedení
stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením práva služebnosti ze dne 19.11.2015.
Mgr. Hynek vysvětlil celou záležitost a vyzval přítomné k diskusi. Ing. Jiránek připomněl, že
sjednaná kupní cena měla být symbolická a nyní je ve smlouvě sjednaná cena 100 Kč / 1 m 2,
ale vzhledem k tomu, že se jedná pouze o sedm metrů, tak by nerad zablokoval tento bod
jednání. Jiný námět do diskuse nebyl podán, a proto Mgr. Hynek navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu se zřízením práva služebnosti, kdy prodávajícím nebo povinným z věcného
břemene (práva služebnosti) je pan Martin Blažek a kupujícím nebo oprávněným z věcného
břemene (práva služebnosti) je město (viz příloha originálu zápisu) a předmětem smlouvy je
vyrovnání majetkoprávních vztahů kolem opěrné zdi v Luční ulici.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/109/9/2016 bylo přijato.
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12. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s. a návrh na znovuzvolení starosty za člena představenstva této společnosti
Zastupitelstvu města byl předložen dopis ze společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
s požadavkem na delegaci zástupce města na Valnou hromadu společnosti a dále na návrh
zástupce města ke zvolení za člena představenstva společnosti.
Starosta vyzval přítomné k diskusi a k podávání návrhů. Žádný návrh nebyl podán, a proto
podal návrhy usnesení:
Ing. Chmelař se vyloučil z hlasování pro následující usnesení v bodě a).
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
a)
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 30.5.2016
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 3
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/110/9/2016 písm. a) bylo přijato.
Ing. Špetla se vyloučil z hlasování pro následující usnesení v bodě b).
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
navrhuje
b)
pana Ing. Jiřího Špetlu jako zástupce obce ke znovuzvolení za člena představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

zdržel se – 3
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/110/9/2016 písm. b) bylo přijato.
13. Diskuse
Mgr. Hainiš informoval zastupitele o projektu na renovaci zahrady kolem mateřské školky,
který je rozdělen na etapy a na který požádal o dotaci Královéhradecký kraj. Na projektu
spolupracuje se zahradní architektkou Ing. Löffelmannovou.
Ing. Hanuš reagoval na usnesení rady ohledně mostních prohlídek, kdy rada se usnesla na
zajištění cenových nabídek na zatížitelnost mostů. Apeloval na to, že již čtyři roky se nic
neudělalo na opravách mostních objektů a bylo by vhodné provést alespoň základní údržbové
práce v souladu s výstupy z posledních mostních prohlídek, protože některé vady by mohly
být již fatální.
Dále Ing. Hanuš okomentoval dokument Pasportu komunikací, kde stávající účelové
komunikace jsou vesměs zařazovány do místních komunikací. Poukázal na to, že pokud
budou obecní komunikace zařazeny do místních komunikací, znamená to další zvýšené
požadavky na mostní objekty (nájezdy na mosty apod.).
Dále se Ing. Hanuš dotázal na zápis z kontrolního výboru ohledně propustku u hospody u
Karla IV. a jak to bylo zúčtované, protože podle jeho názoru se jedná o objekt kraje. Předseda
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kontrolního výboru Mgr. Hainiš reagoval, že na to si vůbec nepamatuje. Tajemnice reagovala
tím, že dohledala zápis z kontrolního výboru, ve kterém bylo výše uvedené zmiňované.
Tajemnice dodala, že veškeré povodňové opravy byly účtovány jako oprava. Vedení města
reagovalo, že v rámci povodňových škod bylo vše opraveno tak, aby voda z vodního toku
v Maršovské ulici nezůstávala lidem v okolí na zahradách. Mgr. Hynek reagoval, že ten
propustek musel existovat dávno předtím, než se budovala silnice do Pece a v době likvidace
povodňových škod se k němu nikdo nehlásil a město opravovalo celý úsek v Maršovské ulici
z peněz na povodňové škody. Ta stavba je nikoho, maximálně někdo může prohlásit, že se za
vlastníka považuje. Ing. Hanuš reagoval, že ze zákona je vlastníkem propustků správce
komunikací, je to prý v silničním zákoně. Mgr. Hynek reagoval, že to určitě tak není, protože
pokud by to tak bylo, tak proč je v Maršově II vlastníkem zdi Povodí Labe, jedná se o zeď,
která podpírá silnici. Starosta dále doplnil, že k propustku se v té době nikdo nepřihlásil a
konstatoval, že město propustek opravilo, protože prostě nemohlo nechat lidi v Maršovské
ulici v nebezpečí, že budou mít opět v budoucnu vodu na zahradách. Dále starosta vyzval
pana Hanuše a co teď tedy? Pan Hanuš odpověděl, že nic, jen je třeba zjistit, jak bylo o tom
účtováno. Na to opět odpověděla tajemnice, že bylo účtováno jako oprava, nikoliv jako nový
majetek či nějaké technické zhodnocení.
Další náměty do diskuse nebyly podány, a proto předsedající poděkoval všem za účast a ukončil
zasedání dne 16.3.2016 v 19:55 hodin.
Zápis byl dokončen dne 21.3.2016.

Ing. Jiří Špetla
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan Hanuš, v.r. dne 23.3.2016
Mgr. Petr Hynek, v.r. dne 22.3.2016
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Výpis usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 16.03.2016
USNESENÍ č. ZM/100/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.3.2016
doplněný o bod 12 Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s. a návrh na znovuzvolení starosty za člena představenstva této společnosti s tím,
že původní bod 12 - Diskuse se stane bodem 13.
USNESENÍ č. ZM/101/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis ze 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.12.2015 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/102/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.12.2015 do 15.3.2016 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/103/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství č. 10-ČL/KSH ze dne 12.9.2011 (viz
příloha originálu zápisu).
b)
Dodatek č. 1 k Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 12.9.2011 (viz příloha
originálu zápisu).
c)

Dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce ze dne 12.9.2011 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/104/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
dotační program, s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2016 s tím, že
dotační program bude vypsán znovu z důvodů popsaných v zápise.
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USNESENÍ č. ZM/105/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2016 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových
příjmů činí 743.350,-Kč, objem celkových výdajů činí 2.033.350,-Kč a financování rozdílu
činí 1.287.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/106/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Rozpočtový výhled města Svoboda nad Úpou s analýzou financí a ratingem na roky 2017 až
2021 (viz příloha originálu zápisu), zpracovaný Ing. Luďkem Tesařem.
USNESENÍ č. ZM/107/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí, Program 1"
USNESENÍ č. ZM/108/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej části pozemku p.p.č 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 30 m2 ale pouze za
předpokladu splnění všech podmínek přijatých v usnesení č. ZM/93/8/2015 na minulém
jednání zastupitelstva dne 16.12.2015 v písmenech b), c) a d) formou jedné smlouvy s tím, že
nová lhůta pro úhradu zálohy ve výši 15.000 Kč je stanovena do 31.3.2016.
USNESENÍ č. ZM/109/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu se zřízením práva služebnosti, kdy prodávajícím nebo povinným z věcného
břemene (práva služebnosti) je pan Martin Blažek a kupujícím nebo oprávněným z věcného
břemene (práva služebnosti) je město (viz příloha originálu zápisu) a předmětem smlouvy je
vyrovnání majetkoprávních vztahů kolem opěrné zdi v Luční ulici.
USNESENÍ č. ZM/110/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
a)
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 30.5.2016
navrhuje
b)
pana Ing. Jiřího Špetlu jako zástupce obce ke znovuzvolení za člena představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
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