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Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 15.6.2016
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:05 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 20.5.2016 do 15.6.2016 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
12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že jeden člen
zastupitelstva (Mgr. Týfa) se opozdí, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, Ing. 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,
Mgr. PETR TÝFA, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: MARTIN ŠESTÁK, Bc. MARTIN VLÁŠEK
1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Ing.
Jaroslava Chmelaře a pana Jiřího Pilného. 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 plnění usnesení zastupitelstva

5.

Rozdělení finančních příspěvků v rámci vyhlášených dotačních programů na rok
2016
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6.

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

7.

Žádost o prodej pozemku st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I

8.

Žádost o prodej pozemku st.p.č. 84 a st.p.č. 112, oba v k.ú. Maršov II

9.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I

10.

Žádost o prodej části p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Žádost o prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Žádost o koupi části parcely p.p.č. 17/1 v k.ú. Maršov I

13.

Žádost o koupi pozemků p.p.č. 64/2 a 73, oba v k.ú. Maršov II

14.

Návrh smluvního vztahu ve věci narovnání majetkoprávních vztahů kolem
Měšťanského domu

15.

Žádost o změnu usnesení - prodej pozemků v Černohorské ulici

16.

Vyčlenění finančních prostředků na nákup hasičského evakuačního vozidla v rámci
dotačního titulu

17.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2015

18.

Závěrečný účet města za rok 2015

19.

Dodatky ke smluvním vztahům na poskytování pečovatelské služby dotčeným
obcím

20.

Rozpočtové opatření č. 2/2016

21.

Diskuse

Předsedající vyzval přítomné, zda má někdo návrh na změnu či doplnění. Žádný návrh nebyl
podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.6.2016.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/111/10/2016 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Ing. Jan Hanuš a Mgr. Petr Hynek) z 9. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.3.2016, aby podali zprávu o ověření
zápisu. Za ověřovatele podali zprávu oba 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 23.3.2016, je zveřejněn na webu
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města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v dubnovém vydání městských novin Svoboda
fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis ze 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.3.2016 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/112/10/2016 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a kontrola usnesení zastupitelstva
Předsedající přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 16.3.2016 do 14.6.2016 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.
Čas 18:15 - na zasedání ZM se dostavil s omluvou za zpoždění Mgr. Týfa - člen
zastupitelstva. Počet přítomných členů zastupitelstva se zvýšil na 13.
Po přednesení zprávy vyzval starosta přítomné k dotazům. 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 16.3.2016 do 14.6.2016 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/113/10/2016 bylo přijato.
5. Rozdělení finančních příspěvků v rámci vyhlášených dotačních programů na rok
2016
Starosta stručně shrnul historii kolem rozdělování finančních příspěvků na letošní rok,
zejména projednávání na minulém veřejném zasedání zastupitelstva, kdy na základě žádosti
lyžařů z SK Janské Lázně byl dotační program na sport a kulturu z února 2016 zrušen, protože
si lyžaři zapomněli podat žádost. Zastupitelstvo žádosti vyhovělo, dotační program byl
zrušen, rada poté vypsala tři dotační programy:
 dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let s alokací 100.000 Kč,
 dotační program na sportovní aktivity dospělých s alokací 20.000 Kč,
 dotační program na kulturní aktivity s alokací 30.000 Kč.
Na jednání rady dne 8.6.2016 se rada zabývala návrhem rozdělení finančních příspěvků v
rámci dotačních programů a připravila pro toto jednání zastupitelstva návrh na rozdělení (viz
přílohy originálu zápisu). Rada všechny žádosti posoudila, zda splnily požadované náležitosti
a kontrolou bylo zjištěno, že žádost jezdeckého oddílu TJ Krakonoš je zcela špatná. Byla
použita původní žádost ze zrušeného dotačního programu, jezdecký oddíl opět žádal na rozvoj
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a údržbu sportoviště, přičemž takový dotační program nebyl vůbec vyhlášen, seznam členů je
neúplný a neobsahuje ani zdaleka požadované informace. Z toho důvodu rada rozhodla o tom,
že žádost nebude zařazena do vyhodnocení, a to v souladu s pravidly všech dotačních
programů.
Hostem veřejného zasedání byl předseda jezdeckého oddílu TJ Krakonoš pan Pejos. Starosta
konstatoval, že mu určitě před projednáváním rozdělení dotací v dotačním programu na děti a
mládež dá slovo, ale navrhl, aby se zastupitelstvo nejprve zabývalo rozdělením dotací v rámci
všech ostatních programů, kde rozdělení bude poměrně jednoduché.
Zastupitelstvo se tedy zabývalo nejprve rozdělením dotací v rámci dotačního programu na
sociální služby a aktivity, ve kterém je alokováno 15.000 Kč pro rok 2016.
Přijaté žádosti:
1) Oblastní charita Trutnov
890 Kč
2) Domov důchodců Lampertice
5.000 Kč
3) SK Akáda (pro Pavla Dvořáka ml.)
20.000 Kč
CELKEM požadavky
25.890 Kč
V tomto dotačním programu nejsou pravidla pro vyhodnocení stanovena, a proto rada navrhla
následující rozdělení:
1) Oblastní charita Trutnov
890 Kč
2) Domov důchodců Lampertice
5.000 Kč
3) SK Akáda (pro Pavla Dvořáka ml.)
9.110 Kč
CELKEM
15.000 Kč
Jiný návrh na rozdělení dotací nebyl podán, a proto starosta navrhl jednotlivá usnesení, o
kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 890 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 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 Oblastní
charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na
základě podané žádosti č.j. SVO/1063/2016 ze dne 22.3.2016 formou veřejnoprávní
smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění veřejnoprávní smlouvy a
následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/114/10/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
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 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016
příspěvkové organizaci Domov důchodců Lampertice, se sídlem Trutnov –
Lampertice 204, PSČ 54101, IČ 00195022 na základě podané žádosti
č.j. SVO/1555/2016 ze dne 6.5.2016 formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje
Radu města schválením znění veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/114/10/2016 písm. b) bylo přijato.
4

zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
poskytnutí dotace ve výši 9.110 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 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 spolku
SK Akáda, se sídlem Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně, IČ 642 02 054 na
základě podané žádosti č.j. SVO/1706/2016 ze dne 16.5.2016 formou veřejnoprávní
smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění veřejnoprávní smlouvy a
následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/114/10/2016 písm. c) bylo přijato.
Dále starosta navrhl, aby se zastupitelstvo zabývalo rozdělením dotací v rámci dotačního
programu na kulturní aktivity, na který bylo alokováno 30.000 Kč a byla přijata pouze
jedna žádost od spolku Junák – český skaut, středisko Svoboda o 30.000 Kč, a proto rada
navrhla žádosti vyhovět v plné míře. Navrhl tedy usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2016 č.j. SVO/1549/2016 ze dne 5.5.2016 spolku Junák –
český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/1899/2016
ze dne 6.6.2016 formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením
znění veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/114/10/2016 písm. d) bylo přijato.
Dále starosta navrhl, aby se zastupitelstvo zabývalo rozdělením dotací v rámci dotačního
programu na sportovní aktivity dospělých, na který bylo alokováno 20.000 Kč a byly
přijaty dvě žádosti, a to od:
SK MFC Svoboda – žádost o 13.000 Kč
SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA – žádost o 20.000 Kč
Rada obě žádosti vyhodnotila podle kritérií stanovených v dotačním programu a připravila
pro zastupitelstvo dva návrhy (viz přílohy originálu zápisu 2A a 2B):
Starosta navrhl, aby rozdělení alokace bylo provedeno dle varianty 2A, tj:
SK MFC Svoboda – 13.000 Kč
SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA – 7.000 Kč
Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu dalších dvou usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016
spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/1892/2016
ze dne 6.6.2016 formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením
znění veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/114/10/2016 písm. e) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
(poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016
spolku SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA, se sídlem Lipová 520, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 601 50 807 na základě podané žádosti č.j. SVO/1905/2016
ze dne 6.6.2016 formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením
znění veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/114/10/2016 písm. f) bylo přijato.
Poslední dotačním programem pro rozdělení byl dotační program na sportovní aktivity
dětí a mládeže do 18-ti let, na který bylo alokováno 100.000 Kč a byly přijaty dvě žádosti, a
to od:
SK MFC Svoboda – žádost o 45.000 Kč
SK Janské Lázně – lyžařský oddíl – žádost o 100.000 Kč
Rada obě žádosti vyhodnotila podle kritérií stanovených v dotačním programu a připravila
pro zastupitelstvo návrhy (viz příloha originálu zápisu 3):
SK MFC Svoboda – 45.000 Kč
SK Janské Lázně – lyžařský oddíl – 55.000 Kč
Starosta předal slovo panu Pejosovi. Pan Pejos se nejprve omluvil za pochybení při podání
žádosti, které provedla jeho kolegyně z jezdeckého oddílu, kvůli kterým byla jejich žádost
vyřazena z dalšího hodnocení. Informoval všechny přítomné o činnosti a úspěších jezdeckého
oddílu a požádal zastupitelstvo o přehodnocení vyřazení žádosti, protože i lyžařskému oddílu bylo
v březnu vyhověno formou zrušení dotačního programu a zveřejněním nových programů.
Mgr. Hynek vysvětlil procesní možnosti, jak danou věc řešit. Jsou pouze dvě možnosti. Tou první
je dotace rozdělit a pro jezdecký oddíl by to bylo ponaučení pro příště. Tou druhou možností je
dotační program opět zrušit a v rámci rady jej znovu schválit, zveřejnit po dobu minimálně 30 dní,
v radě opět připravit návrh na rozdělení a ten předat k projednání zastupitelstvu.
Další možnost, kterou připustil, je navýšení rozpočtu o částku 20.000 Kč (žádost jezdeckého
oddílu byla o 20.000 Kč) a řešit přidělení dotace formou individuální dotace, ale nyní v rozpočtu
tato částka není a musela by se zapracovat do rozpočtového opatření.
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Na to starosta reagoval, že navyšování rozpočtu na finanční příspěvky už zastupitelstvo několikrát
zavrhlo, protože do sportu město obecně dává hodně peněz na provoz městského stadionu,
sportovní haly apod. Dále starosta zdůraznil, že ho velmi zaskočila neomalenost lyžařského oddílu
SK Janské Lázně, který si v rámci nového dotačního programu požádal o celou alokovanou částku
ve výši 100.000 Kč pouze pro sebe. Přitom se mu na minulém jednání vyhovělo, přestože jejich
pochybení zastupitelstvo vůbec nemuselo respektovat a lyžařský oddíl nyní provedl podle jeho
názoru takový podraz na všechny ostatní žadatele. Výše uvedený návrh rozdělení mezi dva
subjekty se mu vůbec nelíbí, přestože je mu jasné, že jiný návrh z vyhodnocení kritérií nelze
připravit, protože postup pro rozdělení dotací je jasně popsán v dotačním programu.
Mgr. Hynek informoval přítomné o jednání s předsedou SK Janské Lázně panem Havlinou, který
deklaroval, že prý existuje vnitřní dohoda mezi jednotlivými oddíly v rámci SK Janské Lázně, že
o dotaci si ve Svobodě mají požádat jen lyžaři. Rovněž konstatoval, že ho přístup lyžařského
oddílu nemile překvapil, což potvrdila i většina členů zastupitelstva a považují jednání lyžařského
oddílu za nekorektní vůči ostatním žádajícím subjektům.
Mgr. Hainiš navrhl, aby se tedy dotační program pro děti a mládež opět zrušil, vypsal se znovu a
se stanoveným maximálním limitem pro požadovanou výši dotace například ve výši 40.000 Kč
tak, aby nedošlo znovu k takovému nehoráznému jednání ze strany žadatelů.
Bylo tedy konstatováno, že existují dva návrhy – prvním návrhem je návrh rady na rozdělení
v souladu s pravidly dle dotačního programu (viz výše) a druhým návrhem, je návrh Mgr. Hainiše.
V souladu s jednacím řádem bylo nejprve hlasováno o návrhu Mgr. Hainiše:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
g)
dotačního program Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti
let v roce 2016 č.j. SVO/1547/2016 ze dne 5.5.2016 s tím, že dotační program bude
vypsán znovu z důvodů popsaných v zápise a bude v něm stanoven strop pro
maximální výši finančního příspěvku (dotace) v jednotlivém případě cca kolem
40% alokovaných prostředků pro celý dotační program.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/114/10/2016 písm. g) bylo přijato.
O druhém z návrhů již tedy nebylo hlasováno.
6. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Mgr. Hynek připomenul všem přítomným stručně historii kolem této záležitosti, informoval o
společném jednání s žadateli Martinem a Václavem Davidovými, kteří byli i hosty veřejného
zasedání, za účelem vyjednání podmínek budoucího prodeje a vyřešení souvisejících věcí s
případným prodejem. Mgr. Hynek v rámci dataprojekce vysvětlil všechny kroky, které je třeba
učinit a sjednat ve smluvním vztahu s žadateli. Mgr. Hynek vyzval žadatele, zda skutečně se
všemi podmínkami takto souhlasí a zastupitelstvo tedy může přistoupit k hlasování o jednotlivých
částech usnesení. Žadatelé Martin a Václav Davidovi toto ústně deklarovali, že se všemi
podmínkami takto souhlasí a budou je akceptovat.
Mgr. Hynek tedy přistoupil k přednesení návrhu usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej části parcely p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 289 m2 (právními
a)
účinky vkladu se bude jednat o pozemek p.p.č. 809/10) Václavovi a Martinovi

7

Davidovým s následujícími podmínkami:
- součástí kupní smlouvy bude ujednání o věcném břemenu k části pozemku p.p.č.
809/8 a části pozemku p.p.č. 809/1 (právními účinky vkladu k pozemku p.p.č. 809/10,
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou), tj. Právo umístění a užívání inženýrských sítí na
pozemcích p.p.č. 809/8, druh pozemku ostatní plocha a p.p.č. 809/1, druh pozemku
ostatní plocha (právními účinky vkladu p.p.č. 809/10, druh pozemku ostatní plocha),
všech v katastrálním území a obci Svoboda nad Úpou s právem vstupu a vjezdu za
účelem provádění údržby, oprav a likvidace inženýrských sítí, ve prospěch města
Svoboda nad Úpou, Rozsah oprávnění je vymezen geometrickým plánem číslo 723284/2016.
- kupující nebude oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy, které by bránily či
omezovaly odvedení povrchových vod z komunikace, tj. ze zbývající části pozemku
p.p.č. 809/1 (poznámka: poslední uliční vpusť na komunikaci, tj. části stávajícího
pozemku p.p.č. 809/1) zůstane, s ohledem na uzavřené věcné břemeno, v majetku
města. Důvodem je fakt, že veškeré povrchové vody z komunikace od předmětné
vpusti až k nové hranici, včetně vody splavené z okolních pozemků stečou po souvislé
asfaltové ploše až k jejímu konci, to je cca 4 m za novou hranicí vytvořenou oddělením
odprodávaného pozemku. V současné době totiž povrchová voda vtéká ve dvou
uličních vpustích, které jsou umístěny na případně odprodávané části pozemku,
- kupující uhradí: náklady spojené vyhotovením GP, znaleckého posudku (koupě,
věcné břemeno), poplatkem na vklad vlastnického práva, daní z nabytí nemovitostí, PD
na výstavbu chodníku, poplatkem stavebnímu úřadu k získání příslušného povolení na
stavbu chodníku.
- kupní smlouva bude obsahovat zvláštní ustanovení o částce, kterou kupující bude
povinen uhradit jako náklad na zhotovení nového chodníku na zbývající části pozemku
p.p.č. 809/1 (tj. propojení nového konce komunikace s ul. Úpská, konstrukci
dimenzovat na mechanizaci pro zimní údržbu)
- předmětem prodeje části pozemku bude rovněž čedičová dlažba a 4 ks kovové
sloupky s řetízkem a tato dlažba bude zahrnuta do kupní ceny v rámci znaleckého
posudku,
- kupní smlouvu uzavřít až po vydání příslušného povolení stavebního úřadu
opravňujícího k výstavbě chodníku a dále pak uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení
chodníku,
- podání návrhu na vklad až po uhrazení kupní ceny a všech dalších nákladů spojených
s uzavřením kupní smlouvy – jinak odstoupení od smlouvy + smluvní pokuta.

Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/115/10/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej části parcely o výměře 289 m2 dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši
57.800 Kč + 11.200 Kč za příslušenství v podobě asfaltové plochy, plochy z
žulových kostek, 4 ks litinových sloupků s řetízkem dle znaleckého posudku od Ing.
Františka Řezníčka č. 3252-32/16 ze dne 10.6.2016, sníženou o hodnotu věcného
břemene práva umístění a užívání inženýrských sítí ve prospěch města na nově
vymezené parcele p.p.č. 809/10 a 809/8, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou v rozsahu
GP č. 723-284/2016 ve výši 2.400 Kč.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/115/10/2016 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti věcného břemene
inženýrské sítě, a to tak, že kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od
uzavření Smlouvy o dílo na realizaci chodníku s vysoutěženým zhotovitelem
(pokud bude stavba povolena příslušným stavebním úřadem).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/115/10/2016 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
pověřuje Radu města, aby při přípravě návrhu Smlouvy o dílo (dále jen "SOD") v
rámci výběrového řízení na zhotovitele chodníku zapracovala podmínku, že SOD
bude platná podpisem, ale je třeba odložit účinnost až do doby zaplacení nákladů na
výstavbu chodníku žadatelem o koupi části parcely p.p.č. 809/1 (právními účinky
vkladu p.p.č. 809/10) v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to i tak, že pokud nedojde k
naplnění podmínek kupní smlouvy, tak bude možné SOD zrušit.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/115/10/2016 písm. d) bylo přijato.
7. Žádost o prodej pozemku st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I
V rámci postupného řešení rozdílného vlastnictví stavebních pozemků a staveb na nich, na
které upozornily město pracovnice auditu, byla zastupitelstvu předložena žádost společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. o koupi parcely st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I. Mgr. Hynek vysvětlil, že se
jedná o stavební pozemek ve vlastnictví města, na kterém je umístěna stavba technického
zařízení bez čp./če ve vlastnictví žadatele. Podle nového občanského zákoníku mají oba
vlastníci vůči sobě navzájem předkupní právo. Na základě zveřejněného záměru prodeje byl
tedy stavební pozemek nabídnut vlastníkovi stavby ke koupi a společnost ČEZ Distribuce, a.s.
nabídku přijala i s podmínkami úhrady znaleckého posudku a správního poplatku za vklad do
Katastru nemovitostí. Jedná se o pozemek, na kterém stojí trafostanice vedle panelového
domu čp. 116 a 117 na Rýchorském sídlišti.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I o výměře 60 m2 společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, na které stojí stavba technického zařízení bez čp./če
ve vlastnictví této společnosti.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/116/10/2016 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 12.000 Kč + DPH (jedná
se o stavební pozemek) dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka
č. 3242-22/16 ze dne 25.5.2016 + náklady v celkové výši 3.500 Kč (2.500 Kč za
zpracování znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do
Katastru nemovitostí.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/116/10/2016 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto usnesení do 30.9.2016.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/116/10/2016 písm. c) bylo přijato.

8. Žádost o prodej pozemku st.p.č. 84 a st.p.č. 112, oba v k.ú. Maršov II
O stejnou záležitost jako v předchozím bodě se jedná i u tohoto bodu. Zastupitelstvu
předložena žádost společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o koupi parcel st.p.č. 84 a
st.p.č. 112, obě v k.ú. Maršov II. Mgr. Hynek opět vysvětlil, že se jedná o stavební pozemky
ve vlastnictví města, na kterých jsou umístěny stavby technického zařízení bez čp./če ve
vlastnictví žadatele. Na základě zveřejněného záměru prodeje byly tedy stavební pozemky
rovněž nabídnuty vlastníkovi stavby ke koupi a společnost Vodovody a kanalizace, a.s.
nabídku přijala i s podmínkami úhrady znaleckého posudku a správního poplatku za vklad do
Katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky, na kterých stojí vodárny, jedna za restaurací u
Karla IV. po levé straně směrem na Pec a druhá v lokalitě Pod Světlou Horou cca 400 m za
domem Říhových.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcel st.p.č. 84 o výměře 20 m2 a st.p.č. 112 o výměře 10 m2, oba v k.ú.
Maršov II společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 608 01 711, na
kterých stojí stavby technického zařízení bez čp./če ve vlastnictví této společnosti.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/117/10/2016 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcel dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 3.000 Kč + DPH (jedná se
o stavební pozemky) dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 324323/16 ze dne 26.5.2016 + náklady v celkové výši 3.500 Kč (2.500 Kč za zpracování
znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/117/10/2016 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto usnesení do 30.9.2016.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/117/10/2016 písm. c) bylo přijato.
9. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál k žádosti o prodej pozemku
p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I od Společenství vlastníků bytových jednotek Pietteho náměstí čp.
72,73,74 (dále jen "SVJ"). Mgr. Hynek vysvětlil, že SVJ požádalo radu o souhlas s umístěním
odvodňovacího žlabu na tomto pozemku a rada dospěla k názoru, že město tento pozemek
nepotřebuje a nabídlo jej SVJ ke koupi. Byl zveřejněn záměr prodeje. Na základě tohoto
jednání SVJ požádalo o prodej parcely a složilo zálohu ve výši 15.000 Kč.
Mgr. Hynek dále vysvětlil majetkoprávní uspořádání v této lokalitě, zastupitelstvu byly v
rámci podkladových materiálů předloženy částečné výpisy z KN okolních pozemků. Mgr.
Hynek konstatoval, že vyřešit celou lokalitu lze, ale nebude to z právního hlediska nic
jednoduchého a navrhl postup řešení.
Nejprve je třeba zřídit právo služebnosti ve prospěch vlastníků 3 pozemků (viz níže návrh
usnesení v bodě a), a to proto, že u dalších pozemků st.p.č. 89/1, 89/3 a 89/4 bylo zjištěno, že
vlastníkem pozemku je někdo jiný, než vlastníkem staveb na těchto pozemcích. Vlastníky
staveb na těchto pozemcích jsou vlastníci BJ v rámci svých podílů, ale i zde je nesoulad,
protože vlastníci bytových jednotek, které byly v nedávné minulosti prodány, neprovedli
převod podílu v rámci vlastnictví na budovách (kůlnách za domem čp. 72,73 a 74), a tak
vlastníci kůlen jsou jiní, než podílníci na BJ.
Dalším krokem bude zřízení práva služebnosti stezky a cesty ve prospěch parcely v majetku
města p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I, a to až v rámci samotné kupní smlouvy, protože se jedná o
pozemek města a město nemůže zřídit věcné břemeno na vlastním pozemku ve prospěch
vlastního jiného pozemku.
Dále bylo zjištěno, že největším podílníkem vlastnictví výše uvedených stavebních pozemků,
na kterých stojí kolny je město. V minulosti tedy pravděpodobně došlo k chybě při prodeji BJ,
protože se prodaly BJ, ale nikoliv další příslušenství k domu. Předběžně je tedy projednáno s
předsedou SVJ (p. Čekaňák), že následným krokem města bude nabídnutí podílu města na
stavebních parcelách SVJ. Zastupitelstvo tedy uložilo radě dořešení podílu města na
stavebních pozemcích st.p.č. 89/1, 89/4 a 89/3, vše v k.ú. Maršov I.
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Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zřízení práva služebnosti stezky a cesty na parcele p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I ve
prospěch vlastníků pozemků st.p.č. 181, 180, 179, vše v k.ú. Maršov I (pokud o to
projeví zájem) za cenu ve výši 8.450 Kč + DPH + náklady za vklad do Katastru
nemovitostí ve výši 1.000 Kč.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/118/10/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
po uzavření smlouvy na zřízení práva služebnosti dle bodu a) tohoto usnesení a po
podání návrhu na vklad prodej parcely p.p.č. 644, o výměře 169 m2, v k.ú. Maršov
I, Společenství vlastníků jednotek Pietteho nám. č.p. 72, 73, 74, Svoboda nad Úpou,
IČ 260 03 376, se sídlem Pietteho náměstí č.p. 72, 542 24 Svoboda nad Úpou (dále
jen „SVJ“) za účelem výkonu činnosti SVJ + zřízení práva služebnosti stezky a
cesty ve prospěch parcely p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I, která je v majetku města.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/118/10/2016 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za cenu ve výši 33.800 Kč dle
znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3247-27/16 ze dne 5.6.2016,
sníženou o hodnotu práva služebnosti stezky a cesty (věcného břemene) ve výši
8.450 Kč dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3246-26/16 ze dne
4.6.2016 + náklady v celkové výši 6.000 Kč (2 x 2.500 Kč za zpracování
znaleckých posudků a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/118/10/2016 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
lhůtu pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty dle bodu a) tohoto
usnesení do 30.9.2016.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/118/10/2016 písm. d) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy se zřízením práva služebnosti dle bodů b) a c)
tohoto usnesení do jednoho měsíce od podání návrhu na vklad smlouvy dle bodu d)
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/118/10/2016 písm. e) bylo přijato.
10. Žádost o prodej části p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Václava Kábrta o prodej části p.p.č. 715/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou. Mgr. Hynek vysvětlil, že se jedná o pozemek sousedící se hřbitovní
zdí a podle názoru rady by si mělo město zachovat přístup ke hřbitovní zdi pro případné
opravy. V rámci rekonstrukce části hřbitovní zdi v loňském roce muselo město s panem
Kábrtem vyjednat dodatečně alespoň věcné břemeno vstupu na sousední pozemky p.p.č.
715/2 a 483/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože při jejich prodeji v minulosti na to
město zapomnělo. Jedná se o svah pod spodní částí hřbitovní zdi a na dotaz, proč to pan Kábrt
chce koupit, Mgr. Hynek reagoval, že přes tento pozemek mu chodí lidé na jeho pozemky
p.p.č. 715/2 a 483/4 a rád by tomu zamezil. Dodal, že řešením určitě bude, pokud si pan Kábrt
vybuduje plot kolem svých pozemků, aby zamezil vstupu.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný další námět nebyl podán, a proto navrhl
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože si město musí zachovat
přístup ke hřbitovní zdi.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/119/10/2016 bylo přijato.
11. Žádost o prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Martina Blažka o prodej části pozemku
p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti. Jedná se o část pozemku,
kde má pan Blažek umístěnu část schodů na terasu a o úzký pás podél domu, garáže směrem
ke štěrkovému parkovišti a sahající k odtokovému žlabu z dlažebních kostek u místní
komunikace. Mgr. Hynek vysvětlil celou situaci v rámci dataprojekce.
Při přípravě podkladových materiálů pro ZM bylo zjištěno, že na pozemkovém snímku, který
je přílohou žádosti, je červenou linkou vyznačeno budoucí těleso projektované komunikace
(nikoliv stávající stav umístění komunikace). Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace
má být dle smlouvy odevzdána do 30.6.2016, je třeba nejprve získat informace z nově
projektované budoucí stavby rekonstrukce komunikace a majetkoprávní vztahy s panem
Blažkem vyřešit až s vazbou na projektované umístění rekonstruované komunikace, a to nejen
ve spodní části směrem k mostku, ale také nad opravenou opěrnou zdí, kde musí město získat
do vlastnictví, případně věcné břemeno na umístění části nově rekonstruované komunikace
dle projektu nejen od pana Blažka, ale také od rodiny Hamplových. Celou situaci je tedy třeba
podrobně geodeticky zaměřit s vazbou na projektovou dokumentaci. Mgr. Hynek navrhl
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členům zastupitelstva, aby v rámci příštího jednání zastupitelstva bylo provedeno v lokalitě
místní šetření za účasti všech členů zastupitelstva a poté se k dané záležitosti vrátit a vyřešit ji
komplexně.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný další námět nebyl podán, a proto navrhl
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Blažka o prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
je třeba nejprve získat informace z projektové dokumentace k budoucí stavbě rekonstrukce
komunikace (dle smlouvy s projektantem by měla být hotová do 30.6.2016) a majetkoprávní
vztahy s panem Blažkem vyřešit až s vazbou na projektované umístění rekonstruované
komunikace, a to nejen ve spodní části směrem k mostku, ale také nad opravenou opěrnou
zdí, kde musí město získat do vlastnictví, případně věcné břemeno na umístění části nově
rekonstruované komunikace dle projektu. Celou situaci je tedy třeba podrobně geodeticky
zaměřit s vazbou na projektovou dokumentaci a poté se k dané záležitosti vrátit a vyřešit ji
komplexně.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/120/10/2016 bylo přijato.
12. Žádost o koupi části parcely p.p.č. 17/1 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pánů Vasyla Vasylynetse a Vasyla Hlyanenka o
odprodej části parcely p.p.č. 17/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 50 m2 za účelem výstavby
dvou garáží. V příloze žádosti bylo vyznačeno požadované umístění dvou garáží, a to
přibližně uprostřed zelené plochy mezi dvěma bloky řadových garáží na Rýchorském sídlišti.
Mgr. Hynek vysvětlil, že rada se žádostí zabývala a nesouhlasí s umístěním dvou garáží
uprostřed prostoru mezi dvěma bloky řadových garáží a nabídla žadatelům část stejného
pozemku, která ale bezprostředně navazuje na řadové garáže (zakončeno garáží na st.p.č. 298
v k.ú. Maršov I), přičemž žadatelé by byli povinni vybudovat přeložku cesty a doložit souhlas
vlastníka garáže na st.p.č. 298 (pokud využijí nabídku města na změnu umístění garáží).
Tento návrh rady byl písemně žadatelům zaslán se lhůtou o vyjádření do 31.5.2016. Dle
sdělení tajemnice, žádný další podnět ze strany žadatelů radnice neobdržela.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný podnět nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 17/1 v k.ú. Maršov I, a to ze stejných důvodů uvedených v
usnesení rady č. RM/422/37/2016 ze dne 23.3.2016.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/121/10/2016 bylo přijato.
13. Žádost o koupi pozemků p.p.č. 64/2 a 73, oba v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů Jiráskových o prodej parcel p.p.č. 64/2 a
st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II. Mgr. Hynek stručně vysvětlil historii, protože žádost manželů
Jiráskových už zastupitelstvo řešilo dvakrát. Nejprve si požádali o koupi p.p.č. 64/2 v k.ú.
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Maršov II, zastupitelstvo však schválilo zveřejnění záměru prodeje pouze části tohoto
pozemku v šíři cca 6 metrů. Na dalším jednání zastupitelstva však nebyl schválen v rámci
hlasování ani tento prodej. Mgr. Hynek vysvětlil znovu názor rady, který je stále stejný a
nezměnil se. Oba pozemky byly zařazeny do změny Územního plánu č. 3 (jedná se o návrh
č.3 na změnu: území občanské vybavenosti) s tím, že by na nich v budoucnu mohl vyrůst
menší objekt nějaké komerční provozovny, protože se nacházejí podél hlavní silnice směrem
na Pec pod Sněžkou.
Hosty jednání byli i manželé Jiráskovi a Mgr. Hynek jim předal slovo.
Paní Jirásková vysvětlila přítomným, proč o oba pozemky žádají. Vybudovali na sousedním
pozemku dům, který by rádi se synem provozovali jako penzion a sousední pozemky, o které
žádají, by chtěli využívat pro své hosty jako zahradu s posezením, ohništěm, krbem apod.
Dotázala se, když tedy chce město vybudovat nějakou provozovnu, tak kdy nebo zda
pozemky chce prodat někomu jinému a zda by provozovnu nemohli vybudovat oni sami. Pan
Jirásek doplnil, že už se synem uvažovali o nějaké provozovně, kterou by tam chtěli začít
provozovat.
Na to Mgr. Hynek reagoval, že návrh na změnu územního plánu neznamená, že město nebo
kdokoliv jiný chce vybudovat na pozemcích provozovnu. Proto, aby tam nějaká provozovna
mohla vzniknout, tak tomu musí předcházet právě změna územního plánu, protože jinak by
tam vzniknout nemohla, poněvadž pozemky jsou vedeny jako zeleň a stavební úřad by k
takové výstavbě nemohl vydat příslušné územní rozhodnutí o umístění stavby. Doplnil, že v
současné době probíhá sběr žádostí o změnu územního plánu, a to do 30.6.2016 a poté se
město musí začít zabývat přípravou změny ÚP, což je záležitost dlouhodobá odhadem na tři
roky.
Starosta navrhl manželům Jiráskovým, aby si pozemky pronajali, že dle jeho názoru rada s
pronájmem určitě nebude mít problém. Na to manželé Jiráskovi reagovali, že pronájem je
určitá nejistota a pozemek by si chtěli alespoň oplotit a když tam něco vybudují, aby to nebylo
zbytečné. Na to starosta odpověděl, že oplocení pozemku by určitě neměl být problém ani
vybudování drobných rozebíratelných staveb, ale je pravdou, že po skončení nájmu se musí
pozemek uvést do původního stavu. Zase na druhou stranu jako nájemci, budou mít informace
o tom, co se s pozemky děje ve vazbě na změnu ÚP, případný budoucí prodej apod. Mgr.
Hynek doplnil, že nájem je určitě řešení minimálně na tři roky a nikde není řečeno, že
navrhovaná změna ÚP dopadne, protože k návrhům na změnu se vyjadřuje spousta účastníků
řízení a může se stát, že nakonec bude vše jinak. Nicméně nyní má město s pozemky takovýto
záměr a chtělo by se o změnu ÚP pokusit.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k dalším podnětům do diskuse, žádný další už nebyl podán, a
proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemků p.p.č. 64/2 a st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II z důvodů, že ačkoliv jsou
pozemky znehodnoceny částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na nich v budoucnu
mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční provozovny, protože se nacházejí podél hlavní
silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Z tohoto důvodu byly oba pozemky zařazeny do změny
Územního plánu č. 3 (návrh č.3 na změnu: území občanské vybavenosti).
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 4
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
p. Pilný, p. Roudný
USNESENÍ č. ZM/122/10/2016 bylo přijato.
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14. Návrh smluvního vztahu ve věci narovnání majetkoprávních vztahů kolem
Měšťanského domu
Před samotným projednáváním Mgr. Hynek sdělil panu Hedvičákovi, ale i ostatním, že
studoval otázku hlasování a projednávání věcí, které se týkají konkrétní osoby, která si podala
žádost. Pokud takovou osobou je zastupitel, tak má oznamovací povinnost, že může být ve
střetu zájmu ve věci hlasování a projednávání, které se ho konkrétně týká. Neznamená to
však, že by byl automaticky vyloučen z projednávání a z hlasování, je to pouze a jen na jeho
osobním uvážení, jestli se toho chce účastnit či nikoliv. Co postihuje přestupkový zákon, je
výše uvedené prvotní neoznámení ohlašovací povinnosti. Takže zastupitel má pouze
oznamovací povinnost, tzn., že záleží pouze na morální a politické odpovědnosti každého
zastupitele, zda bude aktivně vystupovat při projednávání a hlasovat či nikoliv. Pokud by si
však hlasováním přivodil majetkový prospěch, tak pak už tam může jít o trestněprávní
odpovědnost. Tolik tedy pro upřesnění z jeho strany, protože to v minulosti vykládal
nepřesně.
Pan Hedvičák oznámil, že už se minule vyloučil a vylučuje se i dnes z projednávání i z
hlasování v rámci tohoto bodu.
Dále už bylo jednáno o samotném bodu 14, který se týká návrhu smluvního vztahu ve věci
narovnání majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu. Mgr. Hynek v rámci
dataprojekce opět připomněl historii kolem této věci. Připomněl prosincové usnesení
zastupitelstva z roku 2015, které určilo podmínky budoucího smlouvy a na základě kterých
rada zahájila kroky vedoucí k návrhu smlouvy, který byl zastupitelstvu předložen k
projednání (viz příloha originálu zápisu). Jedná se tedy o kupní smlouvu se zřízením věcného
břemene, kdy město zadalo zpracování znaleckých posudků:
- na ocenění části pozemku k prodeji (jedná se o část pozemku p.p.č 679/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 29 m2, na kterém je umístěno zděné oplocení kolem zahradní restaurace
Měšťanský dům) - oceněno na 17.400 Kč,
- dále na ocenění věcného břemene na část pozemku p.p.č. 679/3 ( VB na právo umístění
chodníku a opěrné zdi, právo užívání a vstupu za účelem nezbytně nutné údržby, oprav atd. v
rozsahu dle GP) - oceněno částkou 10.500 Kč,
- na ocenění bezesmluvního užívání pozemku od roku 1996, na kterém je umístěno zděné
oplocení kolem zahradní restaurace Měšťanský dům (jedná se o část pozemku p.p.č 679/3 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 29 m2, která je určena nyní k prodeji) - oceněno částkou
28.855 Kč.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi k danému bodu.
Ing. Hanuš podal návrh na vyjmutí částky 28.855 Kč + DPH, tj. 34.915 Kč za bezesmluvní
užívání za dvacet let z návrhu smlouvy.
Mgr. Hynek opět připomněl, že pan Hedvičák na minulém jednání řekl, že chybovati je
lidské. Doplnil, že už v roce 1996 měl vyhotovený geometrický plán na oddělení části
pozemku pod zděnou zídkou, a tudíž 20 let vědomě podnikal na této části obecního pozemku
bez smluvního vztahu s městem, takže si myslí, že jako zastupitel by se měl chovat tak, že s
majetkem města je potřeba hospodařit co nejlépe a tak, aby město získalo finanční prostředky
za 20 let bezesmluvního užívání.
Ing. Jiránek se dotázal Ing. Hanuše, proč podával tento návrh. Ing. Hanuš reagoval, že tady
dochází k jiným podobným případům a smrdí to diskriminací. Mgr. Hynek reagoval, zda
může být konkrétní. Ing. Hanuš řekl, že konkrétně se jedná o servis pana Mičánka.

16

Mgr. Hynek reagoval, že tam je situace jiná. Pan Mičánek na tom pozemku nepodniká, na
jeho náklady tam byl vyhotoven chodník tak, aby se k dílně vůbec dostal. Kdežto pan
Hedvičák na něm podniká. Na to pan Ing. Hanuš reagoval, že to je subjektivní názor.
Mgr. Hynek doplnil, že když už jsou u takovéto debaty, tak si dovolí malou vsuvku a dotázal
se Ing. Hanuše na jeho přístup k věci, kdy by se měl jako zastupitel chovat tak, aby město co
nejlépe hospodařilo, a proto, proč zastupuje lidi ve věci, u kterých dochází k poškozování
majetku a zájmu města. Vyzval ho, aby se rozhodl, zda podnikat a zastupovat lidi za peníze,
nebo na druhé straně bude pracovat a hájit zájmy města. Ing. Hanuš oponoval., o co se to
snaží?
Mgr. Hynek informoval přítomné, že město - rada obdrželo několik podnětů od Ing. Hanuše,
který zastupuje manžele Říhovy ve věci sporů na území Maršova II. Na to Ing. Hanuš
reagoval, že je zastupuje ve věci technického poradenství, nikoliv ve věcech právních.
Mgr. Hynek informoval o celé záležitosti (odvodňovací žlab, splavování vod z obecní
komunikace na pozemek Říhových, ve věci komunikace, která je na pozemku Říhových
směrem k Rykalovým, kdy se řeší, že město nemá ke komunikaci žádný majetkoprávní stav).
Starosta doplnil, že tam ta cesta je už historicky. Říhovi koupili takto pozemek od pana
Hassmanna a koupili to už s tímto stavem. Dále byla vedena vzrušená debata ohledně situace
v Maršově II, která nesouvisela s předmětem tohoto bodu.
Tuto debatu ukončil Ing. Jiránek s tím, že se týká úplně něčeho jiného a vrátil se ke svému
dotazu (viz výše). Připomněl panu Hanušovi, že složil slib zastupitele a měl by hájit zájmy
všech občanů obce, a proč chce tedy obec ponížit o peníze? Připomněl případy města Náchod,
Jaroměř, kdy zastupitelé skončili u soudu a on by se u něj nerad ocitl.
Na to Ing. Hanuš reagoval, že toto opravdu zavání diskriminací pana Hedvičáka vůči jiným a
prostě podal svůj návrh, na kterém trvá. Mgr. Hynek ho upozornil, že ba naopak toto by si
neměl dovolit, protože vědomě připravuje město o finanční prostředky. Ing. Hanuš řekl, že to
tak není. Mgr. Hynek reagoval, že když na tom někdo 20 let podniká a neplatí za to, tak to pan
Hanuš to považuje za diskriminaci? Mgr. Hynek se opět vrátil k problémům v Maršově II a
vedl diskusi s Ing. Hanušem nad novým občanským zákoníkem ve vztahu k právu stavby, ke
které se opět přidali i další a která opět nesouvisela s bodem jednání.
Pan Zelinský doplnil, že by prostřednictvím pana Hanuše rád vzkázal manželům Říhovým,
aby svou technikou laskavě jezdili po svých cestách a pozemcích a neničili obecní
komunikace.
Poté se zastupitelstvo vrátilo k projednávanému bodu a Mgr. Hynek vyzval k hlasování o
návrhu Ing. Hanuše na vyjmutí částky 28.855 Kč + DPH, tj. 34.915 Kč za bezesmluvní
užívání za dvacet let z návrhu smlouvy.
Tajemnice vstoupila do diskuse s tím, že než budou zastupitelé hlasovat o návrhu Ing.
Hanuše, tak by bylo vhodné zjistit, zda má někdo jiný další návrh. Konstatovala, že prvním
návrhem je návrh rady, který mají zastupitelé v podkladových materiálech, druhým návrhem
je návrh Ing. Hanuše.
Mgr. Hynek tedy vyzval přítomné k podávání dalších návrhů na usnesení, žádný návrh již
nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu Ing. Hanuše (z návrhu usnesení rady v bodě a)
vypustit třetí odrážku, která řeší narovnání a náhradu za bezesmluvní užívání za dvacet let ve
výši 34.915 Kč včetně DPH) takto:
1 (Ing. Hanuš)
8 (Mgr. Hynek, Ing. Chmelař, Ing. Jiránek, Mgr. Rolenec, Mgr. Ottová,
Ing. Špetla, Mgr. Týfa, p. Zelinský)
ZDRŽEL SE: 3 (Mgr. Hainiš, p. Pilný, p. Roudný)
Usnesení nebylo přijato.
PRO:
PROTI:
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Mgr. Hynek tedy přednesl návrh usnesení rady:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
kupní smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti (viz příloha originálu
zápisu) s druhou smluvní stranou – manželé Miroslav a Dáša Hedvičákovi, jejímž
předmětem je:
- prodej části pozemku p.p.č. 679/3 v k.u. Svoboda nad Úpou o výměře 29 m2 dle
GP č. 720-55/2016 za cenu ve výši 17.400 Kč dle znaleckého posudku Ing.
Františka Řezníčka č. 3238-18/16 ze dne 23.5.2016.
- zřízení práva služebnosti (věcného břemene) na umístění zpevněné plochy a
opěrné zdi (dále jen „stavby“) a práva vstupu za účelem nezbytně nutné údržby,
oprav, popř. likvidace dotyčných staveb na části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou ve prospěch nově vymezeného pozemku st.p.č. 116/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, jehož součástí je budova čp. 497, v rozsahu dle GP č. 72055/2016 za cenu ve výši 10.500 + DPH, tj. 12. 705 Kč dle znaleckého posudku Ing.
Františka Řezníčka č. 3239-19/16 ze dne 23.5.2016.
- narovnání a náhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou od roku 1996 (který je předmětem prodeje viz výše) o výměře
29 m2 ve výši 28.855 Kč + DPH, tj. 34.915 Kč dle Vyjádření znalce ke stanovení
obvyklé výše nájemného ze dne 30.5.2016.
- úhrada nákladů spojených s koupí pozemku a zřízením služebnosti v celkové výši
21.382 Kč (5.200 za GP č. 720-55/2016, 5.000 Kč za znalecké posudky na určení
kupní ceny č. 3238-18/16 a ceny věcného břemene č. 3239-19/16, 1.000 Kč za
správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí, 10.182 Kč za instalaci
bezpečnostního zrcadla na p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely zajištění
bezpečného rozhledu na předmětném pozemku, a to v důsledku vystavění zděného
plotu kupujícími bez předchozího souhlasu města coby vlastníka pozemku).
b)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení do 31.7.2016.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 3
Mgr. Hainiš
p. Pilný
p. Roudný
USNESENÍ č. ZM/123/10/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
b)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení do 31.7.2016.
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/123/10/2016 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 3
Mgr. Hainiš
p. Pilný
p. Roudný

15. Žádost o změnu usnesení - prodej pozemků v Černohorské ulici
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně žádosti Společenství
vlastníků jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská ve Svobodě nad Úpou (dále jen „SVJ“).
Smlouva z 28.8.2015 s SVJ byla dne 12.2.2016 vložena s návrhem na vklad do KN. Katastr
však usnesením dne 9.3.2016 zastavil řízení, protože bylo zjištěno, že dům čp. 30 byl
rozprodán na bytové jednotky a nelze právo služebnosti zřídit v rámci jedné smlouvy (kdy
druhou stranou je pouze SVJ) ve prospěch SVJ, když vlastníky bytů jsou jednotlivé osoby v
rámci svých podílů na pozemky a společné prostory. Po konzultaci s katastrem jsou
oprávněnými z věcného břemene vlastníci jednotek v domě čp. 30 ve Svobodě nad Úpou.
Mgr. Hynek vysvětlil celou záležitost s tím, že návrh nového smluvního vztahu připravil Mgr.
Huspek a narovnání vztahů mezi městem a SVJ je řešeno v čl. IX návrhu smlouvy.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)
své usnesení č. ZM/56/5/2015 písm. a) – d) ve věci prodeje pozemků p.p.č. 489/5 a
části p.p.č. 489/4, oba v k.ú. Maršov I a zřízení práva služebnosti stezky a cesty k
části pozemku p.p.č. 641/1 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, a tím tedy schvaluje zrušení kupní smlouvy č.j. SVO/2702/2015 z
28.8.2015 (SML00009) v celém rozsahu a převedení uhrazených finančních
prostředků ve výši 81.759 Kč na úhradu kupní ceny, úplaty za zřízení služebnosti a
nákladů s tím spojených podle nové smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/124/10/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
nové znění Kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti (viz příloha
originálu zápisu) ve věci prodeje pozemků p.p.č. 489/5 a části p.p.č. 489/4, oba v
k.ú. Maršov I a zřízení práva služebnosti stezky a cesty k části pozemku p.p.č.
641/1 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,
jejíž součástí je i vzájemné vypořádání se smlouvou z 28.8.2015, resp. se
Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská, ve Svobodě nad
Úpou, IČ 259 87 551 dle bodu a) tohoto usnesení (viz čl. IX.)
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/124/10/2016 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření nové Kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti
dle bodů b) tohoto usnesení do 31.10.2016.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/124/10/2016 písm. c) bylo přijato.
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zdržel se – 0

16. Vyčlenění finančních prostředků na nákup hasičského evakuačního vozidla v
rámci dotačního titulu
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál k danému bodu. Starosta města
informoval zastupitele o stavu dotačních titulů na pořízení evakuačního vozidla pro JSDH
Svoboda (dotace od MV ČR ve výši 450.000 Kč již přiznána, žádost o krajskou dotaci ve výši
300.000 Kč podána a zbytek město). Dále zastupitele informoval o tom, že město by chtělo
pro hasiče pořídit provedení vozidla v 4 x 4, a to s ohledem na naši horskou oblast. Náklady
na pořízení se tedy z uvažovaných 900.000 Kč zvýšily na předpokládaných 1,2 mil. Kč, ale
dobrovolní hasiči přišli s nabídkou, že se v příštích třech letech vzdají každý rok částky
100.000 Kč v rámci vymezeného rozpočtu pro JSDH a částka 100.000 Kč by jim na provoz
měla stačit. Dále starosta informoval o tom, že částka ve výši 1,2 mil. Kč je již zapracována
do návrhu rozpočtového opatření č. 2/2016, které bude předmětem projednávání v bodu 20
tohoto jednání, ale pro účely doložení podkladů k žádosti je třeba samostatného usnesení o
vyčlenění finančních prostředků na nákup vozidla.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 1.200.000 Kč včetně DPH na
pořízení dopravního automobilu pro JSDH Svoboda.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/125/10/2016 bylo přijato.
17. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2015
Zastupitelstvu města byla předložena ke schválení Závěrečná inventarizační zpráva za rok
2015 včetně příloh č. 1 a 2 (viz přílohy originálu zápisu).
Čas 21:30 jednání opustil pan Pilný z důvodu vyřízení telefonního hovoru a počet členů
zastupitelstva se snížil na 12.
Starosta stručně okomentoval tyto dokumenty a vyzval přítomné k diskusi. Žádný návrh nebyl
podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2015 včetně příloh č. 1 a 2 (viz přílohy originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/126/10/2016 bylo přijato.
18. Závěrečný účet města za rok 2015
Zastupitelstvu města byl předložen Závěrečný účet města za rok 2015 včetně příloh č. 1 až 6 a
Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2015
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(viz přílohy originálu zápisu). Starosta stručně okomentoval tyto dokumenty a vyzval
přítomné k diskusi. Žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2015 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření města za rok 2015 a dalších příloh (viz příloha originálu
zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým
bylo přijato Opatření k nápravě chyb a nedostatků (viz příloha originálu zápisu)
potřebné 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/127/10/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2015 sestavenou ke dni
31.12.2015 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2015.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/127/10/2016 písm. b) bylo přijato.
19. Dodatky ke smluvním vztahům na poskytování pečovatelské služby dotčeným
obcím
Čas 21:35 na jednání se vrátil pan Pilný a počet členů zastupitelstva se zvýšil opět na 13.
Zastupitelstvu města bylo předloženo Vyúčtování nákladů DPS na úseku pečovatelské služby
za rok 2015 s vazbou na přepočet dotace pro rok 2016 dle aktuálního počtu hodin poskytnuté
pečovatelské služby za rok 2015 (viz příloha originálu zápisu). K tomuto vyúčtování, resp. k
jeho zpracování v úvodu roku 2016 se zavázalo vedení města ústně formou gentlemanské
dohody v rámci projednávání nových smluvních vztahů na jednotlivých zastupitelstvech obcí
se zúčastněnými obcemi v rámci poskytování pečovatelské služby v obcích Janské Lázně,
Horní Maršov a Mladé Buky. Z vyúčtování vyplývá možnost úpravy výše dotací, které jsou
smluvně sjednány pro rok 2016 a které by bylo možné dodatkem ke smlouvám upravit dle
skutečnosti roku 2015 po společném projednání se všemi zúčastněnými obcemi, kdy musí
však dojít k jednomyslné shodě.
Starosta informoval přítomné, že schůzka všech zúčastněných proběhla na radnici, byly všem
předloženy návrhy Dodatků ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby
spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a ty již byly projednány na všech
zastupitelstvech všech zúčastněných obcí a byly již schváleny. V Horním Maršově byl
dodatek již schválen zastupitelstvem dne 31.5.2016, v Městysu Mladé Buky a na Městě
Janské Lázně byly schváleny dodatky 13.6.2016. Město Svoboda tedy zůstává posledním
partnerem společného projektu financování sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou
organizací Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto postupně navrhl
usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby
spojenou s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Městem Janské Lázně, IČ
00277967 (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města a ředitele
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
podpisem této smlouvy.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/128/10/2016 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby
spojenou s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Městysem Mladé Buky,
IČ 00278149 (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města a ředitele
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/128/10/2016 písm. b) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby
spojenou s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Obcí Horní Maršov, IČ
00277878 (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města a ředitele
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/128/10/2016 písm. c) bylo přijato.

20. Rozpočtové opatření č. 2/2016
V rámci tohoto bodu zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 2/2016 společně s
osmistránkovým dokumentem Komentář k rozpočtovému opatření č. 2/2016 (viz přílohy
originálu zápisu). Oba dokumenty podrobně okomentoval Mgr. Hynek, vysvětlil jednotlivé
položky a představil aktuální finanční situaci města ve vazbě na následující informace:
Aktuální finanční situace města:
Stav spořícího účtu k 31.12.2015:
Převod zůstatků ZBÚ k 31.12.2015:

34 105 776,57
+ 1 939 826,29
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Zapojeno do financování akcí roku 2016:
schváleno k použití snížení použití skutečně použito, převodem na
ZBÚ
rozpočet schválený
6 678 000,00
2 678 000
9.3.2016
RO č. 1/2016
1 287 000,00
RO č. 2/2016 - návrh
-3 000,00
Zbývá k převodu v případě
Celkem
za
rok
2016
7 962 000,00
nedostatku peněz na ZBÚ:
plánováno
5 284 000,00
Připsané úroky za 1 – 5 /2016:
+ 49.121,70
(měsíčně cca 10.000 Kč)
Aktuální stav spořicího účtu k 10.6.2016:

33.416.724,56

Na financování schválených výdajů roku 2016
viz tabulka výše je ještě možno převést

- 5.284.000,00

Teoretický zůstatek spořicího účtu k 31.12.2016 tedy činí aktuálně podle stavu
k 10.6.2016: 28.132.000 Kč, a to, pokud bude schválen návrh RO č. 2/2016 v podobě,
kterou zastupitelstvo dostalo v podkladových materiálech.
V rámci zapracovaných výdajů je kompletně počítáno s výdaji, a to tak jako kdyby město
neobdrželo žádnou dotaci v budoucnu, tzn. formou zajištěného financování v rámci rozpočtu
na:
- Víceúčelové hřiště
- Přechody pro chodce v Maršově II
- Demolice výměníku
- Nákup hasičského auta
- Protipovodňová opatření
- + další drobnější věci v rámci mandatorních výdajů – viz podrobně RO č. 2/2016.
Co však ještě není v příjmech, jsou příjmy z přiznaných, resp. předběžně schválených
dotací – ty je možno zapracovat až město obdrží rozhodnutí, případně smlouvu:
- 1.016.000
dotace z MŠMT na hřiště
- 1.802.000
dotace z min. zemědělství na sakrální stavby
200.000
dotace ze SFDI na 1 přechod pro chodce v MA II (ten u Riegela)
750.000
dotace na pořízení hasičského auta
Celkem 3.768.000 Kč tedy činí očekávaný příjem z dotací, které už jsou schválené,
přičemž nebudou mít vazbu na výdaje, protože ty už jsou pokryty rozpočtem.
Dotace na protipovodňová opatření (výdaje jsou plně kryty ve výši 685.000 Kč, pokud však
dotaci nedostaneme, zaplatíme jen management za podání žádosti – 30.000 Kč a nebudou se
výdaje čerpat, takže další rezerva ve výši 650.000 Kč, pokud dotaci dostaneme, tak je možno
počítat s cca 0,5 mil. Kč v příjmech navíc.
Pokud tyto příjmy z dotací nebudou zapojeny do jiných výdajů v rámci nových akcí roku
2016, je možno provést tzv. snížení financování, a tím by teoretický zůstatek spořicího účtu
ke konci roku mohl činit cca 31 - 32 mil. Kč. Ale je třeba zachovat vyrovnané hospodaření
v souladu se schválenými částkami a v rámci dalších rozpočtových opatření dělat pouze
přesuny, případně nové výdaje mít kryté novými příjmy (lze očekávat další příjmy z věcných
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břemen - např. 106.000 ČEZ, drobné příjmy z prodejů pozemků, daňové příjmy se rovněž
vyvíjejí velmi dobře a dají se očekávat vyšší výnosy v závěru roku, než má město plánované.
V závěru svého vystoupení vyzval Mgr. Hynek přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán,
a proto navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Demolice výměníku na Rýchorském
sídlišti“ bez dotačního titulu, a to s ohledem na nízkou vysoutěženou cenu ve výši
231.362 Kč včetně DPH, přičemž v rozpočtu bylo plánováno 1.530.000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné
zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s
názvem „Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti“ výběr zhotovitele, a to
společnost UMBRELLA s.r.o., se sídlem Jičínská 65, Trutnov, PSČ 541 01, IČ 252
99 352, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 191.207,86 Kč (s DPH
231.362 Kč) a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/129/10/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Vybudování víceúčelového hřiště v
areálu městského stadionu“ s tím, že na tuto akci město přijme dotaci od MŠMT ve
výši 1.016.000 Kč a nadační příspěvek ve výši 1.000.000 Kč z Nadace ČEZ a
zbývající financování bude zajištěno vlastními finančními prostředky v rámci
rozpočtu na rok 2016.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 1.000.000 Kč od
Nadace ČEZ k úhradě nákladů na schválený projekt sportovního/víceúčelového
hřiště v obci Svoboda nad Úpou s názvem „Víceúčelové hřiště Svoboda nad Úpou“
v grantovém řízení Oranžové hřiště a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o
poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 16_16. Zastupitelstvo města schvaluje v
rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Vybudování víceúčelového
hřiště v areálu městského stadionu“ výběr zhotovitele, a to OSVČ Pavel Bořek, se
sídlem Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, IČ 11112166,
která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 1.667.650 Kč (s DPH 2.017.856 Kč) a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/129/10/2016 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Přechody pro chodce a chodníky v
k.ú. Maršov II“ s tím, že na tuto akci město přijme dotaci od SFDI přiznanou pouze
na spodní přechod (u hospůdky u Karla IV.) a zbývající financování akce bude
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zajištěno vlastními finančními prostředky v rámci rozpočtu na rok 2016, a to s
ohledem na značné úspory u předchozích dvou akcí Demolice výměníku na
Rýchorském sídlišti a Vybudování víceúčelového hřiště.
Zastupitelstvo města schvaluje v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné
zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s
názvem „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ výběr zhotovitele, a to
společnost SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., se sídlem Školní 201,
Meziměstí, PSČ 549 81, IČ 287 96 578, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve
výši 2.096.868,35 Kč (s DPH 2.537.210,70 Kč) a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/129/10/2016 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2016 (viz příloha originálu zápisu).
Objem celkových příjmů činí 6.854.970,-Kč, objem celkových výdajů činí
6.851.970,-Kč a financování rozdílu činí mínus 3.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/129/10/2016 písm. d) bylo přijato.
21. Diskuse
V rámci diskuse si vzal jako první slovo starosta a informoval přítomné o připravovaném projektu
s názvem "Přírodní centrum - Krakonošova horská jezírka" v areálu Muchomůrka. V rámci
dataprojekce byla promítnuta ilustrační fota zamýšleného projektu. Starosta sdělil, že tento projekt
by byl dalším rozšířením již realizovaného projektu Krakonošova Muchomůrka s cílem ještě jej
více zatraktivnit. Vzhledem k tomu, že tento nový nápad není ve Strategickém rozvojovém
dokumentu města, starosta požádal zastupitelstvo o schválení projektu tak, aby rada mohla zahájit
projekční činnost. Dále informoval, že kontrolou strategického dokumentu zjistil, že většina akcí
už je hotová nebo se právě realizuje a že na zářijové zasedání zastupitelstva rada připraví
aktualizaci tohoto dokumentu. Dále se vrátil k výše uvedenému projektu a informoval podrobněji
o záměru z hlediska projekčních příprav a dále i ve vazbě na možnost získání dotace z Glacensisu
v rámci některého z mikropojektů. Předběžně se zástupci Glacensisu už jednal, projekt se jim líbí
a doporučili by ho k financování. V této souvislosti tedy starosta formuloval návrh usnesení a
požádal zastupitele o hlasování:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
Radu města zajištěním projektové přípravy akce "Přírodní centrum - Krakonošova horská
jezírka".
Hlasování:
pro –13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/130/10/2016 bylo přijato.
Dále v diskusi vystoupil Mgr. Hynek a podal informace o projekční činnosti města s tím, že rada
zajišťuje další projektování dalších etap oprav hřbitovní zdi ve Svobodě, aby město mohlo podat
opět žádost o dotaci v příštím roce. Dále informoval o projektování revitalizace zahrady v
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mateřské školce, na které město spolupracuje se školou tak, aby město mohlo požádat o dotaci v
nějakém dotačním programu.
Starosta informoval o společné žádosti s Polskem pro školy na realizaci společných výletů.
Ing. Hanuš upozornil radu, že v souvislosti s přijatým usnesením rady o tom, že objedná na most
Nepomuckého posudek na statické zatížení, tak takový posudek už město musí mít, protože byl
hotový v době, kdy působil na MěÚ. Ing. Jiránek upozornil, že město má informace od
projektanta, že statický posudek se udělal pro předchozí opravu mostu, ale ta pak byla ošizená. Na
to pan Hanuš reagoval, že tento posudek byl od projektanta Šíra, ale on má na mysli statický
posudek po opravě mostu, který vypracoval nějaký profesor z VŠ v rámci pasportizace mostů od
pana Hofmana. Dále navrhl, že by se pasport mostů mohl dát na web města, že je to určitě
zajímavá věc.
Mgr. Hynek znovu oslovil pana Hanuše, že když má dobrou vůli řešit věci v Maršově II, tak jej
vyzval k vzájemnému vyřešení věcí tak, aby byly košér pro obě strany. Aby to nebylo tak, což
možná zastupitelé nevědí, že rada řeší odstranění nepovolené stavby manželů Říhových, což bylo
prvotním popudem pro další problémy v Maršově II. Manželům Říhovým byla totiž povolena
kůlna o rozměrech 5 x 4 metry, vyrostl tam však objekt 20 x 5 metrů. Poté, co se město začalo
bránit vůči takovému jednání manželů Říhových, rozjela se lavina dalších podnětů, takže rada
svolala schůzku občanů Maršova II, aby znala jejich názor ve smyslu toho, že si 5 radních dělá
nepříznivou politiku vůči Říhovým, protože objekt je 5x větší než byl povolen a ještě má jinou
funkci (není to kůlna, je tam zvířectvo, sklad materiálu), ačkoliv v dodatku k PD, která byla
deklarována úřadu územního plánování na MěÚ v Trutnově, na základě kterého tento úřad vydal
souhlas se stavbou v souladu s ÚP, bylo jasně řečeno, že tam nejsou žádná zvířata. Rada tedy
chtěla znát názor občanů k danému problému a svolala místní šetření s občany Maršova II,
kterých se problém týkal. Starosta informoval, že z šetření vyplynulo, že většině občanů nevadí
rozměry, ale rozhodně využití. Ing. Hanuš reagoval, že o žádném šetření nevěděl. Starosta řekl, že
požádal pana Chmelaře, aby pozval dotčené občany Maršova II. Pan Chmelař toto potvrdil s tím,
že osobně mluvil s paní Říhovou o této schůzce a tak nechápe, proč mu tuto informaci nesdělila.
Ing. Hanuš hovořil o tom, že byl za panem Hlízou úřadu územního plánování MěÚ v Trutnově a
hovořili spolu o tom, že v podstatě ve věci velikosti objektu lze souhlasit se stanoviskem pana
Žateckého (pořizovatel ÚP), ale co se týká způsobu využití, tak na to není on kontrolním
orgánem. On vydává pouze stanovisko na základě předložených dokladů. Debata dále
pokračovala v rovině vzájemného vysvětlování vydaných stanovisek a jejich nakládání s nimi a
závěrem bylo konstatována, že když Říhovi tedy deklarují využití objektu vůči orgánu územního
plánování v Trutnově, tak by ho také měli ctít. S tím pan Hanuš souhlasil. Hynek tedy uzavřel
debatu tím, že když občané Maršova II s využitím nesouhlasí, tak město musí hájit jejich názor a
vůči Říhovým tedy činit kroky v souladu se zájmy občanů.
Starosta doplnil, že město je připraveno řešit majetkoprávní situaci s komunikací, ale s Říhovými
dlouhodobě není žádná dohoda. Říhovi stále směšují jednu záležitost s druhou a snaží se
podmiňovat jednu věc druhou. Takto město věci řešit nehodlá. Mgr. Hynek řekl, že město není to
špatné a ten kdo má máslo na hlavě, jsou Říhovi a měli by se nejprve chovat vůči ostatním
bydlícím občanům Maršova II podle toho, co na úřadech deklarují. Dále starosta informoval
přítomné o problémech KRNAPU s manželi Říhovými, protože i zástupci KRNAPU si na městě
stěžují na jednání Říhových. Pan Zelinský navrhl panu Hanušovi, že být jím, tak by je rozhodně
nezastupoval, Mgr. Hynek shrnul, že forma společného řešení by měla být určitě zvolena jinak. S
tím pan Hanuš souhlasil.
V závěru diskuse pan Pilný pozval všechny přítomné na oslavy 70 let svobodského fotbalu, které
se budou konat 9.7.2016 v areálu městského stadionu a požádal radnici o zveřejnění plakátu na
webu města a v městských novinách. Tajemnice přislíbila, že samozřejmě zařídí.
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Další náměty do diskuse nebyly podány, a proto předsedající poděkoval všem za účast a ukončil
zasedání dne 15.6.2016 v 21:30 hodin.
Zápis byl dokončen dne 17.6.2016
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jaroslav Chmelař v.r., dne 20.6.2016
Jiří Pilný v.r. dne 20.6.2016
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Výpis usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 15.06.2016
USNESENÍ č. ZM/111/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.6.2016.
USNESENÍ č. ZM/112/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis ze 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.3.2016 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/113/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.3.2016 do 14.6.2016 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/114/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 890 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 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 Oblastní
charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě
podané žádosti č.j. SVO/1063/2016 ze dne 22.3.2016 formou veřejnoprávní smlouvy
a pověřuje Radu města schválením znění veřejnoprávní smlouvy a následně starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
b)
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 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 příspěvkové
organizaci Domov důchodců Lampertice, se sídlem Trutnov – Lampertice 204, PSČ
54101, IČ 00195022 na základě podané žádosti č.j. SVO/1555/2016 ze dne 6.5.2016
formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění
veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
c)
poskytnutí dotace ve výši 9.110 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 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 spolku SK
Akáda, se sídlem Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně, IČ 642 02 054 na základě
podané žádosti č.j. SVO/1706/2016 ze dne 16.5.2016 formou veřejnoprávní smlouvy
a pověřuje Radu města schválením znění veřejnoprávní smlouvy a následně starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
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d)

poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2016 č.j. SVO/1549/2016 ze dne 5.5.2016 spolku Junák –
český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/1899/2016 ze dne
6.6.2016 formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění
veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

e)

poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016 spolku
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/1892/2016 ze dne 6.6.2016
formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění
veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

f)

(poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016 spolku
SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA, se sídlem Lipová 520, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 601 50 807 na základě podané žádosti č.j. SVO/1905/2016 ze dne 6.6.2016
formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění
veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

ruší
g)
dotačního program Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti
let v roce 2016 č.j. SVO/1547/2016 ze dne 5.5.2016 s tím, že dotační program bude
vypsán znovu z důvodů popsaných v zápise a bude v něm stanoven strop pro
maximální výši finančního příspěvku (dotace) v jednotlivém případě cca kolem 40%
alokovaných prostředků pro celý dotační program.
USNESENÍ č. ZM/115/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 289 m2
(právními účinky vkladu se bude jednat o pozemek p.p.č. 809/10) Václavovi a
Martinovi Davidovým s následujícími podmínkami:
- součástí kupní smlouvy bude ujednání o věcném břemenu k části pozemku p.p.č.
809/8 a části pozemku p.p.č. 809/1 (právními účinky vkladu k pozemku p.p.č. 809/10,
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou), tj. Právo umístění a užívání inženýrských sítí na
pozemcích p.p.č. 809/8, druh pozemku ostatní plocha a p.p.č. 809/1, druh pozemku
ostatní plocha (právními účinky vkladu p.p.č. 809/10, druh pozemku ostatní plocha),
všech v katastrálním území a obci Svoboda nad Úpou s právem vstupu a vjezdu za
účelem provádění údržby, oprav a likvidace inženýrských sítí, ve prospěch města
Svoboda nad Úpou, Rozsah oprávnění je vymezen geometrickým plánem číslo 723284/2016.
- kupující nebude oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy, které by bránily či
omezovaly odvedení povrchových vod z komunikace, tj. ze zbývající části pozemku
p.p.č. 809/1 (poznámka: poslední uliční vpusť na komunikaci, tj. části stávajícího

29

pozemku p.p.č. 809/1) zůstane, s ohledem na uzavřené věcné břemeno, v majetku
města. Důvodem je fakt, že veškeré povrchové vody z komunikace od předmětné
vpusti až k nové hranici, včetně vody splavené z okolních pozemků stečou po
souvislé asfaltové ploše až k jejímu konci, to je cca 4 m za novou hranicí vytvořenou
oddělením odprodávaného pozemku. V současné době totiž povrchová voda vtéká ve
dvou uličních vpustích, které jsou umístěny na případně odprodávané části pozemku,
- kupující uhradí: náklady spojené vyhotovením GP, znaleckého posudku (koupě,
věcné břemeno), poplatkem na vklad vlastnického práva, daní z nabytí nemovitostí,
PD na výstavbu chodníku, poplatkem stavebnímu úřadu k získání příslušného
povolení na stavbu chodníku.
- kupní smlouva bude obsahovat zvláštní ustanovení o částce, kterou kupující bude
povinen uhradit jako náklad na zhotovení nového chodníku na zbývající části
pozemku p.p.č. 809/1 (tj. propojení nového konce komunikace s ul. Úpská,
konstrukci dimenzovat na mechanizaci pro zimní údržbu)
- předmětem prodeje části pozemku bude rovněž čedičová dlažba a 4 ks kovové
sloupky s řetízkem a tato dlažba bude zahrnuta do kupní ceny v rámci znaleckého
posudku,
- kupní smlouvu uzavřít až po vydání příslušného povolení stavebního úřadu
opravňujícího k výstavbě chodníku a dále pak uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení
chodníku,
- podání návrhu na vklad až po uhrazení kupní ceny a všech dalších nákladů
spojených s uzavřením kupní smlouvy – jinak odstoupení od smlouvy + smluvní
pokuta.
b)

c)

d)

prodej části parcely o výměře 289 m2 dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši
57.800 Kč + 11.200 Kč za příslušenství v podobě asfaltové plochy, plochy z žulových
kostek, 4 ks litinových sloupků s řetízkem dle znaleckého posudku od Ing. Františka
Řezníčka č. 3252-32/16 ze dne 10.6.2016, sníženou o hodnotu věcného břemene
práva umístění a užívání inženýrských sítí ve prospěch města na nově vymezené
parcele p.p.č. 809/10 a 809/8, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou v rozsahu GP č. 723284/2016 ve výši 2.400 Kč.
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti věcného břemene
inženýrské sítě, a to tak, že kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od
uzavření Smlouvy o dílo na realizaci chodníku s vysoutěženým zhotovitelem (pokud
bude stavba povolena příslušným stavebním úřadem).
pověřuje Radu města, aby při přípravě návrhu Smlouvy o dílo (dále jen "SOD") v
rámci výběrového řízení na zhotovitele chodníku zapracovala podmínku, že SOD
bude platná podpisem, ale je třeba odložit účinnost až do doby zaplacení nákladů na
výstavbu chodníku žadatelem o koupi části parcely p.p.č. 809/1 (právními účinky
vkladu p.p.č. 809/10) v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to i tak, že pokud nedojde k
naplnění podmínek kupní smlouvy, tak bude možné SOD zrušit.

USNESENÍ č. ZM/116/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I o výměře 60 m2 společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, na které stojí stavba technického zařízení bez čp./če
ve vlastnictví této společnosti.
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b)

prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 12.000 Kč + DPH (jedná
se o stavební pozemek) dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 324222/16 ze dne 25.5.2016 + náklady v celkové výši 3.500 Kč (2.500 Kč za zpracování
znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí.

c)

lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto usnesení do 30.9.2016.

USNESENÍ č. ZM/117/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcel st.p.č. 84 o výměře 20 m2 a st.p.č. 112 o výměře 10 m2, oba v k.ú.
Maršov II společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 608 01 711, na
kterých stojí stavby technického zařízení bez čp./če ve vlastnictví této společnosti.
b)

c)

prodej parcel dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 3.000 Kč + DPH (jedná se o
stavební pozemky) dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3243-23/16
ze dne 26.5.2016 + náklady v celkové výši 3.500 Kč (2.500 Kč za zpracování
znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto usnesení do 30.9.2016.

USNESENÍ č. ZM/118/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zřízení práva služebnosti stezky a cesty na parcele p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I ve
prospěch vlastníků pozemků st.p.č. 181, 180, 179, vše v k.ú. Maršov I (pokud o to
projeví zájem) za cenu ve výši 8.450 Kč + DPH + náklady za vklad do Katastru
nemovitostí ve výši 1.000 Kč.
b)

c)

d)
e)

po uzavření smlouvy na zřízení práva služebnosti dle bodu a) tohoto usnesení a po
podání návrhu na vklad prodej parcely p.p.č. 644, o výměře 169 m2, v k.ú. Maršov I,
Společenství vlastníků jednotek Pietteho nám. č.p. 72, 73, 74, Svoboda nad Úpou, IČ
260 03 376, se sídlem Pietteho náměstí č.p. 72, 542 24 Svoboda nad Úpou (dále jen
„SVJ“) za účelem výkonu činnosti SVJ + zřízení práva služebnosti stezky a cesty ve
prospěch parcely p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I, která je v majetku města.
prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za cenu ve výši 33.800 Kč dle znaleckého
posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3247-27/16 ze dne 5.6.2016, sníženou o
hodnotu práva služebnosti stezky a cesty (věcného břemene) ve výši 8.450 Kč dle
znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3246-26/16 ze dne 4.6.2016 +
náklady v celkové výši 6.000 Kč (2 x 2.500 Kč za zpracování znaleckých posudků a
1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
lhůtu pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty dle bodu a) tohoto
usnesení do 30.9.2016.
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy se zřízením práva služebnosti dle bodů b) a c)
tohoto usnesení do jednoho měsíce od podání návrhu na vklad smlouvy dle bodu d)
tohoto usnesení.
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USNESENÍ č. ZM/119/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože si město musí zachovat
přístup ke hřbitovní zdi.
USNESENÍ č. ZM/120/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti pana Blažka o prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože
je třeba nejprve získat informace z projektové dokumentace k budoucí stavbě rekonstrukce
komunikace (dle smlouvy s projektantem by měla být hotová do 30.6.2016) a majetkoprávní
vztahy s panem Blažkem vyřešit až s vazbou na projektované umístění rekonstruované
komunikace, a to nejen ve spodní části směrem k mostku, ale také nad opravenou opěrnou
zdí, kde musí město získat do vlastnictví, případně věcné břemeno na umístění části nově
rekonstruované komunikace dle projektu. Celou situaci je tedy třeba podrobně geodeticky
zaměřit s vazbou na projektovou dokumentaci a poté se k dané záležitosti vrátit a vyřešit ji
komplexně.
USNESENÍ č. ZM/121/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 17/1 v k.ú. Maršov I, a to ze stejných důvodů uvedených v
usnesení rady č. RM/422/37/2016 ze dne 23.3.2016.
USNESENÍ č. ZM/122/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemků p.p.č. 64/2 a st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II z důvodů, že ačkoliv jsou
pozemky znehodnoceny částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na nich v budoucnu
mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční provozovny, protože se nacházejí podél hlavní
silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Z tohoto důvodu byly oba pozemky zařazeny do změny
Územního plánu č. 3 (návrh č.3 na změnu: území občanské vybavenosti).
USNESENÍ č. ZM/123/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
kupní smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti (viz příloha originálu
zápisu) s druhou smluvní stranou – manželé Miroslav a Dáša Hedvičákovi, jejímž
předmětem je:
- prodej části pozemku p.p.č. 679/3 v k.u. Svoboda nad Úpou o výměře 29 m2 dle GP
č. 720-55/2016 za cenu ve výši 17.400 Kč dle znaleckého posudku Ing. Františka
Řezníčka č. 3238-18/16 ze dne 23.5.2016.
- zřízení práva služebnosti (věcného břemene) na umístění zpevněné plochy a opěrné
zdi (dále jen „stavby“) a práva vstupu za účelem nezbytně nutné údržby, oprav, popř.
likvidace dotyčných staveb na části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
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ve prospěch nově vymezeného pozemku st.p.č. 116/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, jehož
součástí je budova čp. 497, v rozsahu dle GP č. 720-55/2016 za cenu ve výši 10.500 +
DPH, tj. 12. 705 Kč dle znaleckého posudku Ing. Františka Řezníčka č. 3239-19/16
ze dne 23.5.2016.
- narovnání a náhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou od roku 1996 (který je předmětem prodeje viz výše) o výměře 29
m2 ve výši 28.855 Kč + DPH, tj. 34.915 Kč dle Vyjádření znalce ke stanovení
obvyklé výše nájemného ze dne 30.5.2016.
- úhrada nákladů spojených s koupí pozemku a zřízením služebnosti v celkové výši
21.382 Kč (5.200 za GP č. 720-55/2016, 5.000 Kč za znalecké posudky na určení
kupní ceny č. 3238-18/16 a ceny věcného břemene č. 3239-19/16, 1.000 Kč za
správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí, 10.182 Kč za instalaci
bezpečnostního zrcadla na p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro účely zajištění
bezpečného rozhledu na předmětném pozemku, a to v důsledku vystavění zděného
plotu kupujícími bez předchozího souhlasu města coby vlastníka pozemku).
b)

lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení do 31.7.2016.

USNESENÍ č. ZM/124/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)
své usnesení č. ZM/56/5/2015 písm. a) – d) ve věci prodeje pozemků p.p.č. 489/5 a
části p.p.č. 489/4, oba v k.ú. Maršov I a zřízení práva služebnosti stezky a cesty k
části pozemku p.p.č. 641/1 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, a tím tedy schvaluje zrušení kupní smlouvy č.j. SVO/2702/2015 z
28.8.2015 (SML00009) v celém rozsahu a převedení uhrazených finančních
prostředků ve výši 81.759 Kč na úhradu kupní ceny, úplaty za zřízení služebnosti a
nákladů s tím spojených podle nové smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení.
schvaluje
b)
nové znění Kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti (viz příloha
originálu zápisu) ve věci prodeje pozemků p.p.č. 489/5 a části p.p.č. 489/4, oba v k.ú.
Maršov I a zřízení práva služebnosti stezky a cesty k části pozemku p.p.č. 641/1 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, jejíž součástí je i
vzájemné vypořádání se smlouvou z 28.8.2015, resp. se Společenstvím vlastníků
jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská, ve Svobodě nad Úpou, IČ 259 87 551 dle
bodu a) tohoto usnesení (viz čl. IX.)
c)

lhůtu pro uzavření nové Kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti
dle bodů b) tohoto usnesení do 31.10.2016.

USNESENÍ č. ZM/125/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 1.200.000 Kč včetně DPH na
pořízení dopravního automobilu pro JSDH Svoboda.
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USNESENÍ č. ZM/126/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2015 včetně příloh č. 1 a 2 (viz přílohy originálu
zápisu).
USNESENÍ č. ZM/127/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2015 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu)
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým bylo přijato
Opatření k nápravě chyb a nedostatků (viz příloha originálu zápisu) potřebné 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 2015 sestavenou ke dni
31.12.2015 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2015.

USNESENÍ č. ZM/128/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou
s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Městem Janské Lázně, IČ 00277967
(viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města a ředitele příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou podpisem této smlouvy.
b)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou
s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Městysem Mladé Buky, IČ 00278149
(viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města a ředitele příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou podpisem této smlouvy.
c)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou
s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Obcí Horní Maršov, IČ 00277878
(viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města a ředitele příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou podpisem této smlouvy.

USNESENÍ č. ZM/129/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Demolice výměníku na Rýchorském
sídlišti“ bez dotačního titulu, a to s ohledem na nízkou vysoutěženou cenu ve výši
231.362 Kč včetně DPH, přičemž v rozpočtu bylo plánováno 1.530.000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné
zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem
„Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti“ výběr zhotovitele, a to společnost
UMBRELLA s.r.o., se sídlem Jičínská 65, Trutnov, PSČ 541 01, IČ 252 99 352, která
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nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 191.207,86 Kč (s DPH 231.362 Kč) a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
b)

c)

d)

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Vybudování víceúčelového hřiště v
areálu městského stadionu“ s tím, že na tuto akci město přijme dotaci od MŠMT ve
výši 1.016.000 Kč a nadační příspěvek ve výši 1.000.000 Kč z Nadace ČEZ a
zbývající financování bude zajištěno vlastními finančními prostředky v rámci
rozpočtu na rok 2016.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 1.000.000 Kč od
Nadace ČEZ k úhradě nákladů na schválený projekt sportovního/víceúčelového hřiště
v obci Svoboda nad Úpou s názvem „Víceúčelové hřiště Svoboda nad Úpou“ v
grantovém řízení Oranžové hřiště a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku č. OH 16_16. Zastupitelstvo města schvaluje v rámci
poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Vybudování víceúčelového hřiště v
areálu městského stadionu“ výběr zhotovitele, a to OSVČ Pavel Bořek, se sídlem
Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, IČ 11112166, která
nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 1.667.650 Kč (s DPH 2.017.856 Kč) a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú.
Maršov II“ s tím, že na tuto akci město přijme dotaci od SFDI přiznanou pouze na
spodní přechod (u hospůdky u Karla IV.) a zbývající financování akce bude zajištěno
vlastními finančními prostředky v rámci rozpočtu na rok 2016, a to s ohledem na
značné úspory u předchozích dvou akcí Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti a
Vybudování víceúčelového hřiště.
Zastupitelstvo města schvaluje v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné
zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem
„Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ výběr zhotovitele, a to společnost
SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., se sídlem Školní 201, Meziměstí,
PSČ 549 81, IČ 287 96 578, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši
2.096.868,35 Kč (s DPH 2.537.210,70 Kč) a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o
dílo.
schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2016 (viz příloha originálu zápisu).
Objem celkových příjmů činí 6.854.970,-Kč, objem celkových výdajů činí
6.851.970,-Kč a financování rozdílu činí mínus 3.000,-Kč.

USNESENÍ č. ZM/130/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
Radu města zajištěním projektové přípravy akce "Přírodní centrum - Krakonošova horská
jezírka".
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