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Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 14.9.2016
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 5.9.2016 do 14.9.2016 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
9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že dva členové
zastupitelstva (Mgr. Hynek a Bc. Vlášek) se opozdí, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3
zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM –
Mgr. JAN HAINIŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK,
Mgr.
PETR
HYNEK,
Ing.
JAROSLAV
CHMELAŘ,
JIŘÍ
PILNÝ,
Mgr. ZDENĚK ROLENEC, ROBERT ROUDNÝ, Mgr. ZINA OTTOVÁ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA,
Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK
Omluveni: Ing. JAN HANUŠ,
MILAN ZELINSKÝ

Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, MARTIN ŠESTÁK,

1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Mgr.
Zdeňka Rolence a pana Roberta Roudného. 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.

Další postup ve věci podání žaloby na paní Zapadlovou o zaplacení částky
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410.143,50 Kč za provedené práce na stabilizaci svahu pod čp. 463 ve Staré aleji
6.

Projednání návrhu splátkového kalendáře na dlužné nájemné

7.

Návrh na úpravu OZV města (OZV na místní poplatek z veřejného prostranství)

8.

Návrh OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

9.

Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu na sportovní aktivity dětí a
mládeže do 18-ti let

10.

Prodej parcely st.p.č. 602 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

13.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I

14.

Žádost o prodej části pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

15.

Žádost o prodej části p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I

16.

Žádost o prodej části p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II

17.

Nabídka Správy KRNAP na bezúplatný převod stavby Překrytí Janského potoka
2,6312 - 3,4174 v k.ú. Svoboda nad Úpou

18.

Žádosti o zrušení předkupního práva

19.

Návrh na pořízení nového Územního plánu města Svobody nad Úpou

20.

Rozpočtové opatření č. 3/2016

21.

Diskuse ohledně stavu objektu bývalého kina na náměstí

22.

Diskuse

Předsedající upozornil přítomné na chybu ve zveřejněném programu u bodu č. 22, který byl
chybně nazván Určení ověřovatelů a zapisovatelky namísto Diskuse, a 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 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.9.2016 s tím,
že chybně nazvaný bod 22 - Určení ověřovatelů a zapisovatelky byl přejmenován na Diskusi.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/131/11/2016 bylo přijato.
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3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Ing. Jaroslav Chmelař a pan Jiří Pilný) z 10.
veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.6.2016, aby podali zprávu
o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu pan Jiří Pilný 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 20.6.2016, je zveřejněn na webu
města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v červencovém dvojčísle vydání městských novin
Svoboda fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis ze 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15.6.2016 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/132/11/2016 bylo přijato.
Čas 18:10
na zasedání ZM se dostavil s omluvou za zpoždění Bc. Vlášek – člen
zastupitelstva. Počet přítomných členů zastupitelstva se zvýšil na 10.
4. Zpráva o činnosti rady a kontrola usnesení zastupitelstva
Předsedající přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 15.6.2016 do 13.9.2016 a
dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu nesplněná usnesení zastupitelstva). Součástí zprávy o činnosti rady byly zejména informace o
stavu jednotlivých investičních akcí na rok 2016.
Čas 18:14
na zasedání ZM se dostavil s omluvou za zpoždění Mgr. Hynek – člen
zastupitelstva. Počet přítomných členů zastupitelstva se zvýšil na 11.
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 15.6.2016 do 13.9.2016 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/133/11/2016 bylo přijato.
5. Další postup ve věci podání žaloby na paní Zapadlovou o zaplacení částky
410.143,50 Kč za provedené práce na stabilizaci svahu pod čp. 463 ve Staré aleji
Starosta stručně shrnul celou historii kolem této záležitosti s tím, že město muselo uhradit
náklady ze stavebního řízení za stavbu "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou",
kterou nařídil stavební úřad stavebnímu podnikateli, který práce provedl. Účastníci stavebního
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řízení (paní Zapadlová a město) se nedohodli na společné úhradě nákladů, a proto podle
stavebního zákona veškeré náklady spojené s touto nařízenou stavbou stavebním úřadem
muselo uhradit město. Starosta konstatoval, že město nemůže vynakládat finanční prostředky
na opravu cizího majetku, a tudíž musí požadovat část nákladů po paní Zapadlové - 100% za
stabilizaci kůlny, které je v jejím výlučném vlastnictví a na jejím pozemku a 50% za
stabilizaci opěrné zdi, která podle původního geodetického zaměření byla z poloviny na
pozemku paní Zapadlové a z poloviny na pozemku města, a tudíž z toho město usuzuje, že i
stavba je spoluvlastnictvím v poměru 50% na 50%.
Mgr. Hynek doplnil, že rada předala celou záležitost zastupitelstvu, protože kromě dlužné
částky ve výši cca 410.000 Kč jsou také poměrně značné prvotní náklady advokátní kanceláře
spojené s případným soudním sporem a činí cca 70.000 Kč (záloha 50.000 Kč na odměnu
advokáta + soudní poplatek za podání předmětné žaloby 20.508 Kč). Poté předal slovo Mgr.
Huspekovi.
Mgr. Huspek potvrdil vše výše konstatované a doplnil, že se jedná o peněžité plnění, což
znamená, že lze vymáhat po dlužníkovi pouze soudně, pokud nedojde k jeho dobrovolnému
plnění nároku na základě několika výzev, které město již učinilo avšak bez výsledku. Pokud
se tedy město rozhodne podat žalobu, soud pravděpodobně rozhodne o vydání platebního
rozkazu. Paní Zapadlová může reagovat tak, že podá odpor s nějakým vyjádřením, poté dojde
k soudnímu jednání, což se dá očekávat. Paní Zapadlová sice po celou dobu nyní byla
nečinná, ale lze předpokládat, že v rámci soudního sporu se bude bránit.
Co se týká požadovaných nákladů ve výši cca 410.000 Kč, tak ty jsou vcelku jasné a
prokazatelné, tam problém Mgr. Huspek nevidí. Nicméně lze předpokládat, že v rámci
soudního jednání bude pravděpodobně řešena jako otázka předběžná - určení vlastnictví zdi.
Mgr. Huspek sdělil, že se opírá o to, že zeď stojí na hranici společných pozemků a v tom
případě platí ustanovení občanského zákoníku, které říká, že v tomto případě je to společná
stavba vlastníků pozemků. Protože se jedná o poměrně vyšší částku, tak od toho se také odvíjí
náklady advokáta, které se počítají z této částky. Náklady advokátní kanceláře jsou předběžně
počítány za soudní řízení prvního stupně. Dále doplnil, že pokud bude město úspěšné, pak by
mu byly přisouzeny náhrady nákladů řízení, které budou po paní Zapadlové rovněž
požadovány. Dále sdělil, že celý soudní spor lze odhadovat na několik let. Lze předpokládat,
že se paní Zapadlová bude odvolávat a spor bude řešen v rámci odvolacího řízení, pokud
krajský soud potvrdí rozsudek, bude muset následovat exekuční žaloba atd.
Mgr. Hainiš se dotázal, zda město již vyčerpalo všechny možnosti před případnou žalobou.
Na to reagovala tajemnice, že město již předalo všechny potřebné dokumenty Mgr.
Huspekovi a celou záležitost s ním průběžně řeší město už skoro dva roky. Město nabídlo
paní Zapadlové dohodu o úhradě nákladů, z tohoto jednání byl pořízen zápis, dále byla
zaslána výzva k úhradě nákladů, naposledy předžalobní výzva k úhradě nákladů a na nic z
toho paní Zapadlová nereagovala. Mgr. Huspek potvrdil, že cela anabáze už nějakou dobu
trvá od roku asi 2013 a vše bylo s paní Zapadlovou konzultováno, bylo s ní jednáno, byly jí
nabízeny různé alternativy, ale vždy bez odezvy či dohody. Své postoje neustále měnila a v
poslední době je naprosto bez zájmu danou věc řešit. Mgr. Huspek navrhl, že ještě před
podáním žaloby by se jeho advokátní kancelář pokusila zpracovat jednu, resp. poslední výzvu,
ve které bude vše shrnuto a vysvětleno, paní Zapadlová bude upozorněna na podání žaloby.
Mgr. Hynek doplnil, že ze strany soudu jsou všechny takové kroky kvitovány, když se jedna
ze stran snaží maximálním způsobem dohodnout a vysvětlit druhé straně případné následky.
Pan Vlášek se dotázal, zda stav 50 na 50 je stav současný nebo původní. Pan Vlášek obdržel
odpověď, že zaměření 50 na 50 bylo provedeno před zahájením stavby.
Žádný další námět do diskuse již nebyl podán, a proto Mgr. Hynek a Mgr. Huspek
zformulovali návrhy následující návrhy usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
podání žaloby o zaplacení částky ve výši 410.143,50 Kč za provedené práci na
stavbě "Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou" s tím, že pověřuje
AK Mgr. Čermáka a ZM bere na vědomí prvotní náklady spojené s touto žalobou,
které budou činit cca 70.000 Kč (záloha 50.000 Kč na odměnu advokáta + soudní
poplatek za podání předmětné žaloby 20.508 Kč).
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 1
p. Hedvičák

USNESENÍ č. ZM/134/11/2016 písm. a) bylo přijato.
Čas 18:35
zasedání ZM opustil pan Pilný – člen zastupitelstva. Počet přítomných členů
zastupitelstva se snížil na 10.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
b)
advokátní kancelář Mgr. Čermáka, aby jeho kancelář ještě zpracovala poslední
výzvu, ve které bude vše shrnuto a vysvětleno a paní Zapadlová bude upozorněna
na podání žaloby.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 1
p. Hedvičák
USNESENÍ č. ZM/134/11/2016 písm. b) bylo přijato.
Čas 18:36
na zasedání ZM se vrátil pan Pilný – člen zastupitelstva. Počet přítomných
členů zastupitelstva se zvýšil na 11.
6. Projednání návrhu splátkového kalendáře na dlužné nájemné
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů Ondráčkových o splátkový kalendář za
dlužné nájemné. Jedná se o doplatek nájemného navýšeného na základě soudního smíru s
manželi Vratislavem a Evou Ondráčkovými v celkové částce 49.077,-Kč za byt v bytovém
domě č.p. 302 na Sluneční stráni. Manželé Ondráčkovi navrhují měsíční splátky ve výši
1000,-Kč z důvodu, že oba již jsou v důchodu (předkládají přehled svých výdajů a příjmů, viz
příloha). Vzhledem k délce navrhovaných splátek (cca 4 roky) nemohla rozhodnout Rada
města (kompetence rady je povolit splátky v délce max. 18 měsíců) a žádost musí projednat
zastupitelstvo.
Mgr. Hynek krátce shrnul celou záležitost a vyzval přítomné k diskusi.
Mgr. Týfa navrhl, aby zastupitelstvo umožnilo manželům Ondráčkovým splácet 24 měsíců,
což vychází na částku cca 2.045 Kč měsíčně
Pan Hedvičák řekl, že souhlasí s návrhem rady a navrhl splátkový kalendář na 18 měsíců
(měsíční splátka 2.727 Kč), protože měli dostatek času se na zvýšení nájemného připravit,
když soudní spor trval přibližně dva roky.
Bylo diskutováno o předloženém přehledu příjmů a výdajů s tím, že pan Schön doplnil, že má
k dispozici pouze výměry starobních důchodů, ale ostatní částky uvedených výdajů nejsou
ověřeny. Dále bylo konstatováno, že předmětný byt byl prodán dětem manželů Ondráčkových
a ti by měli svým rodičům pomoci se splátkovým kalendářem, když byt vlastní, přestože v
něm bydlí rodiče.
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Žádný další návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno nejprve o návrhu pana Hedvičáka s
tímto výsledkem:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
ve věci žádosti manželů Ondráčkových o splátkový kalendář za dlužné nájemné ve výši
49.077,-Kč za byt v bytovém domě č.p. 302 na Sluneční stráň splátkový kalendář na 18
měsíců (měsíční splátka 2.727 Kč) z důvodů popsaných v zápise.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 3
Mgr. Ottová,
Mgr. Týfa,
Bc. Vlášek
USNESENÍ č. ZM/135/11/2016 bylo přijato.
O návrhu Mgr. Týfy již nebylo hlasováno.
7. Návrh na úpravu OZV města (OZV na místní poplatek z veřejného prostranství)
Po konzultaci s dozorovým orgánem Ministerstva vnitra ČR je zastupitelstvu předkládán
návrh na změny, resp. zrušení OZV č.1/2015 a vydání nové OZV č. 2/2016 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha originálu zápisu). Mgr. Schön
informoval zastupitele, že ze strany dozorového orgánu je městu vytýkána skutečnost, že
překročilo meze zákonného zmocnění ve své samostatné působnosti, neboť definovalo pojmy
uvedené v zákoně o místních poplatcích, takže se jedná o rozpor s § 35 odst. 2 zákona o
obcích, dále je u jedné položky rozporována použitá sazba a okamžik splatnosti poplatku. Po
jednání s dozorovým orgánem dne 18.8.2016 byl tedy přepracován text některých pasáží, a to
formou nové OZV, kde byly výše uvedené nedostatky odstraněny.
K danému bodu nebyla vedena žádná diskuse, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Svoboda nad Úpou č. 2/2016, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 3
p. Hedvičák
Mgr. Hynek
Mgr. Rolenec
USNESENÍ č. ZM/136/11/2016 bylo přijato.
8. Návrh OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Vzhledem k legislativním změnám (změna terminologie) a po konzultaci s dozorovým
orgánem Ministerstva vnitra ČR byl zastupitelstvu předložen návrh na zrušení OZV č. 1/2006
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství (vyhláška platí již 10 let a nelze dohledat
přílohy k ní), a to formou vydání nové OZV č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství (viz příloha originálu zápisu). Mgr. Schön opět vysvětlil, v čem
spočívá smysl této vyhlášky, tj. že se touto vyhláška zakazuje přivádět psy na určitá
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vymezená veřejná prostranství (dětská hřiště, pískoviště a sportoviště). Vymezení těchto míst
je provedeno přílohovými mapkami, ve kterých jsou přesně vyznačena veřejná prostranství,
kam bude zakázáno přivádět psy (celý areál městského stadionu, zahrada kolem mateřské
školky, školní zahrada před budovu ZŠ, hřiště vedle školy, celý areál u sokolovny, oplocené
hřiště na Rýchorském sídlišti s umělým povrchem, oplocené dětské hřiště na Rýchorském
sídlišti).
Pan Hedvičák se dotázal, zda město takovou vyhlášku potřebuje, zda by nestačilo na daná
prostranství pouze umístit zákazové cedule. Na to odpověděl Mgr. Hynek, že by to bohužel
nestačilo, protože případné porušení takového zákazu není postižitelné jako přestupek a v
podstatě město by ani nemělo oprávnění tam takové cedule instalovat, když nemá schválenou
vyhlášku.
Jiný návrh do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/137/11/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
instalaci zákazových cedulí na všechna veřejná prostranství, která byla vymezena
vyhláškou č. 1/2016 dle bodu a) tohoto usnesení, tj. kam je zakázáno přivádět psy.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/137/11/2016 písm. b) bylo přijato.
9. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu na sportovní aktivity dětí a
mládeže do 18-ti let
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na rozdělení finančních příspěvků z dotačního
programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let č.j.
SVO/2359/2016 ze dne 14.7.2016 (dále jen "dotační program"). Ve lhůtě do 16.8.2016 byly
podány pouze dvě žádosti:
- Sportovní klub MFC Svoboda z.s., IČ 68247885, žádost o 40.000 Kč,
- TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., IČ 47463384, žádost o 20.000 Kč.
Žádosti byly v pořádku v souladu s dotačním programem, a proto rada navrhla zastupitelstvu
vyhovět žadatelům v plné míře s ohledem na nevyčerpanou alokaci v dotačním programu.
Starosta vyzval přítomné k diskusi:
O slovo se přihlásil pan Pejos a požádal zastupitelstvo o navýšení dotace pro jezdecký oddíl
na dofinancování montáže boxů v jízdárně, protože na tuto akci získal jezdecký oddíl dotaci s
vlastní spoluúčastí.
Starosta reagoval, že dotační program byl vypsán na činnost dětí a mládeže a nikoliv na
údržbu a modernizaci sportovišť a také si není jist, zda by bylo možné procesně navýšit
žádost po lhůtě dané dotačním programem.
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Mgr. Hynek reagoval, že jedinou možností města, jak vyhovět jezdeckému oddílu, je finanční
dar, ale tím by město popřelo smysl celého nastaveného systému rozdělování finančních
prostředků, resp. dotací.
Byla vedena krátká diskuse nad způsobem rozdělování dotací, ze které v závěru vyplynul
konečný návrh pana Hedvičáka, aby nevyčerpaná část z dotačního programu byla přesunuta
do školy na činnost sportovní kroužků, které působí při škole.
Další návrh nebyl podán, a proto starosta navrhl následující usnesení, o kterých bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let č.j. SVO/2359/2016 ze dne
14.7.2016 Sportovnímu klubu MFC Svoboda z.s., se sídlem Svoboda nad Úpou, IČ
68247885 na základě podané žádosti č.j. SVO/2475/2016 ze dne 1.8.2016 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
veřejnoprávní smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/138/11/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let č.j. SVO/2359/2016 ze dne
14.7.2016 TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem Svoboda nad Úpou,
IČ 47463384 na základě podané žádosti č.j. SVO/2583/2016 ze dne 15.8.2016
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený
touto veřejnoprávní smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/138/11/2016 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
přesun nevyčerpané částky ve výši 40.000 Kč z dotačního programu Zásady a
pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let č.j.
SVO/2359/2016 ze dne 14.7.2016 do provozního příspěvku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská Svoboda nad Úpou, okres Trutnov za účelem
financování sportovních kroužků působících ve škole (bude zapracováno do návrhu
rozpočtového opatření č. 3 /2016 v rámci bodu 20 tohoto jednání).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/138/11/2016 písm. c) bylo přijato.
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10. Prodej parcely st.p.č. 602 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen k projednání podkladový materiál ohledně prodeje dalšího
stavebního pozemku pod stavbou ve vlastnictví jiného subjektu. Jedná se o parcelu st.p.č. 602
v k.ú. Svoboda nad Úpou u autobusového nádraží, která je ve vlastnictví města, ale stojí na ni
budova technického zařízení ve vlastnictví ČEZ Teplárenská, a.s. 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 Teplárenská, a.s., která nabídku přijala i s podmínkami úhrady znaleckého posudku a
správního poplatku za vklad do Katastru nemovitostí. Zpracování znaleckého posudku si
zajistila společnost sama a zastupitelstvu byl předložen. Tajemnice požádala zastupitele, aby
si v návrhu usnesení opravili prodejní cenu dle znaleckého posudku z částky 8.340 Kč na
7.500 Kč, protože při přípravě podkladových materiálů použila cenu ze špatné strany
znaleckého posudku a v rámci dataprojekce zastupitelům promítla celý znalecký posudek, kde
cena obvyklá je uvedena až na straně 7.
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. 602 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 63 m2 společnosti
ČEZ Teplárenská, a.s., IČ 273 09 941, na které stojí stavba technického zařízení bez
čp/če ve vlastnictví této společnosti.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/139/11/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 7.500 Kč dle znaleckého
posudku od Josefa Faifra č. 3594-005/2016 ze dne 27.6.2016 a 1.000 Kč za správní
poplatek za vklad do Katastru nemovitostí.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/139/11/2016 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
znění kupní smlouvy č. 4101426718 (viz příloha originálu zápisu) na prodej parcely
dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/139/11/2016 písm. c) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů c) tohoto usnesení do 31.12.2016.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/139/11/2016 písm. d) bylo přijato.
11. Žádost o prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se z projednávání i z hlasování vyloučil Mgr. Hainiš.
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Jana Horáka ml. o prodej parcely p.p.č.
825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada. Jedná se o
parcelu vedle domu čp. 420 v Úpské ulici. Pan Horák má v současné době parcelu pronajatou
jako zahrádku. Zastupitelstvu byl předložen v rámci podkladových materiálů výtah z
regulativů v Územním plánu města společně s návrhem rady, která schválila zveřejnění
záměru prodeje parcely s tím, že Územním plánem města je parcela určena jako území obytné
komerční/transformační a je tedy primárně určena pro výstavbu rodinného domu a případný
prodej se bude řídit dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města
určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 (dále jen
"Pravidla").
Mgr. Hynek vysvětlil krátce princip prodeje dle výše uvedených Pravidel. Dotázal se, zda byl
pan Horák seznámen s Pravidly. Na to tajemnice odpověděla, že s panem Horákem osobně
hovořila asi před dvěma týdny, kdy mu vše vysvětlila a pozvala ho také na jednání
zastupitelstva. Mgr. Hynek poté vyzval přítomné k diskusi.
Tajemnice doplnila, že pozemek byl předán v minulém týdnu také realitní kanceláři společně
s pozemky pro výstavbu rodinného domu mezi Popelkovými a panem Kubcem.
Pan Vlášek konstatoval, že je pro prodej pozemku dle Pravidel, k tomuto návrhu se přiklonil i
Mgr. Rolenec.
Žádná další návrh nebyl podán, a proto Mgr. Hynek zformuloval následující usnesení, o
kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh
pozemku zahrada, který je Územním plánem města určen jako území obytné
komerční/transformační a který je tedy primárně určen pro výstavbu rodinného
domu a případný prodej se bude řídit dokumentem s názvem Pravidla pro prodej
pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j.
SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 s tím, že po současném žadateli (pan Jan Horák
ml.) město požaduje složení zálohy ve výši 5.000 Kč na vyhotovení znaleckého
posudku.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 1
p. Hedvičák
USNESENÍ č. ZM/140/11/2016 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
b)
o tom, že si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o konečném prodeji a schválení kupní
ceny vybranému žadateli s podmínkou, že tato kupní cena bude minimálně 400 Kč,
pokud znalecký posudek však určí cenu vyšší než 400 Kč, tak za tuto cenu vyšší a
kupní smlouva bude zpracována v souladu s Pravidly pro prodej pozemků ve
vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze
dne 11.6.2014.
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

zdržel se – 1
p. Hedvičák

USNESENÍ č. ZM/140/11/2016 písm. b) bylo přijato.

12. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Janouše o prodej části parcely p.p.č. 41/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada města nedoporučila zastupitelstvu prodej parcely, protože
předmětný pozemek sousedí s náměstím, které se bude koncepčně řešit a dokud nebude jasná
koncepce, město by pozemek nemělo prodávat. Panu Janoušovi byla tato část pozemku již
pronajata, nájemní smlouva je uzavřena.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi.
Pan Hedvičák doplnil, že už v minulosti o tento pozemek žádal pan Hofman a město jej
rovněž neprodalo s tím, že na něm bude kontejnerové stání a to se poté vybudovalo vedle.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože předmětná parcela sousedí s
náměstím, která se bude koncepčně řešit a dokud nebude jasná koncepce, město by pozemek
nemělo prodávat.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/141/11/2016 bylo přijato.

13. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města žádost manželů Karlíkových o prodej části p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I
dle zákresu v příloze žádosti. Rada města zveřejnila pouze záměr pronájmu této části
pozemku, pozemek byl pronajat a nájemní smlouva je uzavřena. Mgr. Hynek vysvětlil, že
město obecně nechce prodávat parcely, resp. části parcel, které jsou vedeny jako komunikace,
a to s ohledem na budoucí rozvoj v lokalitě. Vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl
podán, a proto navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I, protože se jedná způsobem využití o ostatní
komunikaci, část pozemku byla žadateli pouze pronajata a záměrem města není prodávat části
pozemků, které jsou vedeny jako komunikace s ohledem na možný budoucí rozvoj v lokalitě.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/142/11/2016 bylo přijato.
14. Žádost o prodej části pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů Yuriye a Svitlany Anton o odprodej
části pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se o část pozemku u DPS vedle
bývalé truhlárny. Mgr. Hynek opět vysvětlil majetkové poměry v dané lokalitě u sportovní
haly, zejména v části pro parkování vozidel. Vysvětlil, že předmětem žádosti je zelený cíp
části parcely směrem ke kontejnerovému stání a parcela je vedena jako stavební. Doplnil, že s
manželi Antonovými bylo jednáno o věcném břemeni přístupu a příjezdu, se kterým
souhlasili, a dále rada už projednala stanovisko k projektové dokumentaci výstavby plotu na
hranici pozemků.
Byla vedena krátká diskuse o využití této části parcely, o možnosti vybudování další
zpevněné plochy v souvislosti se vznikem dalšího hřiště v areálu městského stadionu a s
potřebou rozšíření parkovacích ploch.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto Mgr. Hynek navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože se jedná o parcelu, která
účelově slouží ke vstupu na městský víceúčelový stadion.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/143/11/2016 bylo přijato.
15. Žádost o prodej části p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Martina Procházky o odprodej části
pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí zabývala s tím, že nedoporučila
zastupitelstvu prodávat část pozemku, protože by tudy v budoucnu mohl být dokončen
chodník z Černohorské ulice zadem podél kurtů u PROMu po pozemcích města.
Mgr. Hynek vysvětlil na pozemkovém snímku celou záležitost a představil zastupitelům
záměr rady vybudovat výše popsaný chodník, protože průchod od konce chodníku v
Černohorské kolem bývalé družiny je velmi nebezpečný. Mgr. Hainiš konstatoval, že toto by
bylo potřeba vybudovat co nejdříve, protože úsek kolem družiny je skutečně velmi
nebezpečný, je úzký a padá tam sníh ze střechy. Bylo krátce diskutováno o technologickém
způsobu vybudování.
Žádný další námět do diskuse ani jiný návrh na usnesení nebyl podán, a proto Mgr. Hynek
navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I, protože by tudy v budoucnu mohl být
dokončen chodník z Černohorské ulice zadem kolem PROMu po pozemcích města.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 1
p. Hedvičák
USNESENÍ č. ZM/144/11/2016 bylo přijato.
16. Žádost o prodej části p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů Jiráskových o odkup nebo zřízení
věcného břemene na provedený chodník a vjezd na parcele města p.p.č. 369/7 k jejich
parcelám p.p.č. 64/1 a 69/1, vše v k.ú. Maršov II. V rámci podkladového materiálu
zastupitelstvu také předložena Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o
věcném břemenu ze dne 16.2.2012, která celou situaci již řeší, a to ujednáním o znění
Smlouvy o věcném břemeni včetně pozemkového snímku. V tomto znění smlouvy však není
řešen snížený sjezd na chodníku na p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II, přestože na situačním výkresu
vjezdu je vyznačen a ve skutečnosti přímo na místě skutečně existuje. Tento nesoulad již řeší
rada města, a to zpracováním dodatku k výše uvedené smlouvě z roku 2012. Rada města
nedoporučila prodej části parcely v souvislosti s možným budoucím vybudováním
cyklostezky podél hlavní silnice směrem na Pec.
Mgr. Hynek celou situaci vysvětlil a vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a
proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II, protože právní vztah k této části parcely z
hlediska přístupu, příjezdu a inženýrských sítí je řešen Smlouvou o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene ze dne 16.2.2012, kdy vlastní smlouva na zřízení věcného břemene
je vázána na kolaudaci objektu čp. 22.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/145/11/2016 bylo přijato.
17. Nabídka Správy KRNAP na bezúplatný převod stavby Překrytí Janského potoka
2,6312 - 3,4174 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen Pasport skutečného provedení stavby - Překrytí Janského
potoka HM 2,6312 - 3,4174 na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Pasport je součástí
nabídky Správy KRNAP na bezúplatné převzetí této stavby.
Mgr. Hynek uvedl tento bod historickým shrnutím, jak to původně v dané lokalitě fungovalo,
kdy potok byl překryt lávkami k domům na druhé straně potoka a někdy v padesátých letech
se vybudovala zakrytí potoka. Starosta doplnil, že Ing. Brázdová z MěÚ Trutnov vyhledala,
že překrytí tehdy vybudovaly Státní lesy. Mgr. Hynek pokračoval, že delimitací majetku v
devadesátých letech došlo k převedení majetku na nástupnickou organizaci, a to Správu
KRNAP. Doplnil, že parcela p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou je pravděpodobně vedena
jako vodní tok a jedná se tedy o stavbu na vodním toku.
Mgr. Hainiš reagoval, že Správa KRNAP se o stavbu vůbec nestará, pouze po povodní byla
nucena jej vyčistit, je prostě v dezolátním stavu a pravidelně se stále zanáší.
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Starosta doplnil, že předmětem převodu by měl být pouze úsek od Štěpů po Szelkeho. Mgr.
Hynek vysvětlil právní stav, kdy v Katastru nemovitostí je parcela vedena jako vodní tok a na
něm je vybudována stavba. Správcem vodního toku je Správa KRNAP, v tuto chvíli je i
vlastníkem stavby v něm. Bylo diskutováno o tom, co je vlastně předmětem nabízeného
převodu a dále o tom, jak vlastně stavbu převést, protože podle nového občanského zákoníku
je stavba součástí pozemku, dále stavby silnic, komunikací a chodníků se nezapisují do
Katastru nemovitostí, a proto by Správa KRNAP měla bezúplatně převést i část parcely pod
stavbou. Mgr. Hynek shrnul diskusi v tom smyslu, že je třeba přesně vyspecifikovat, co by
mělo být předmětem převodu a celá záležitost by se měla do té doby odložit.
Mgr. Hynek vyzval zastupitele, zda je vůbec vůle ze strany zastupitelů nabízenou stavbu
převzít. Pan Vlášek reagoval, že je zásadně proti. Pan Pilný reagoval, že kdyby město
převzalo jen stavbu bez pozemku, tak by mohl KRNAP chtít peníze za to, že stavba stojí na
jejich pozemku. Na to reagoval Mgr. Hynek, že to se dá ošetřit smlouvou. Pan Hainiš doplnil,
že je potřeba si uvědomit, že v dané lokalitě bydlí hodně lidí a aut jen přibývá a ať si každý
uvědomí, jak by reagoval, kdyby mu před domem zmizela komunikace, a musel se k domu
dostávat přes nějakou lávku. Dále bylo diskutováno o technickém stavu celé stavby. Mgr.
Hainiš konstatoval, že vše se zřítí, jen když spadnou nábřežní zdi potoka a ty jsou opravdu v
dezolátním stavu, jsou tam velké díry. Do diskuse vstoupil pan Tásler, který vysvětlil rozdíl
mezi zatrubněním (což je naprosto vše včetně koryta a zdí) a zakrytím.
Čas 20:15
zasedání ZM opustil po telefonátu s omluvou Mgr. Hynek – člen zastupitelstva.
Počet přítomných členů zastupitelstva se snížil na 10.
Byla opět vedena hromadná diskuse všech zastupitelů nad způsobem majetkoprávního řešení
celé záležitosti, avšak bez nějakého výsledku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání nabídky Správy KRNAP na bezúplatné převzetí stavby dle Pasportu skutečného
provedení stavby - Překrytí Janského potoka HM 2,6312 - 3,4174 na p.p.č. 725/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou a pověřuje Radu města dalším jednáním se Správou KRNAP ve věci
upřesnění nabídky.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/146/11/2016 bylo přijato.
18. Žádosti o zrušení předkupního práva
Zastupitelstvu města byly předloženy žádosti o zrušení předkupního práva, a to:
1) žádost manželů Halouzkových o zrušení předkupního práva k parcele p.p.č. 453/3 v k.ú.
Maršov I (jedná se o zahrádku v Černohorské ulici)
2) žádost pana Hermana o zrušení předkupního práva k parcele st.p.č. 196 v k.ú. Maršov II
(jedná se o stavební pozemek pod garáží v Maršově II).
Starosta vysvětlil, že se jedná o ujednání, která se kdysi do kupních smluv zapracovávala.
Předkupní právo se sjednávalo na pět let a bylo zapsáno do Katastru nemovitostí. Pro výmaz
předkupního práva je třeba přijmout usnesení zastupitelstva, přestože pětiletá lhůta už
uplynula.
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Čas 20:17
zasedání ZM opustila Mgr. Ottová – členka zastupitelstva. Počet přítomných
členů zastupitelstva se snížil na 9.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, a protože žádný námět nebyl podán, navrhl usnesení, o
kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zrušení předkupního práva ve prospěch města Svobody nad Úpou k parcele
p.p.č. 453/3 v k.ú. Maršov I, která je ve vlastnictví manželů Libora a Marie
Halouzkových s tím, že poplatek za návrh na vklad do Katastru nemovitostí uhradí
žadatelé.
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/147/11/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
zrušení předkupního práva ve prospěch města Svobody nad Úpou k parcele st.p.č.
196 v k.ú. Maršov II, která je ve vlastnictví pana Michala Hermana s tím, že
poplatek za návrh na vklad do Katastru nemovitostí uhradí žadatel.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/147/11/2016 písm. b) bylo přijato.
19. Návrh na pořízení nového Územního plánu města Svobody nad Úpou
Čas 20:20 na zasedání ZM se vrátila Mgr. Ottová – členka zastupitelstva. Počet přítomných
členů zastupitelstva se zvýšil na 10.
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál společně s usnesením rady ohledně
potřeby zabývat se pořízením nového Územního plánu města (dále jen "ÚP") namísto změny
č. 3. Důvodem je skutečnost, že stávající ÚP se zpracovával před účinností nového stavebního
zákona, ačkoliv byl schválen po jeho účinnosti a dále s ohledem na skutečnosti, se kterými se
město v současné době potýká při řešení mnoha problematických staveb (z hlediska výkladu
jejich souladu či nesouladu s ÚP) se rada domnívá, že se vyplatí provést celkový proces
pořízení nového ÚP, než dělat změnu stávajícího ÚP, a proto zařadila tento návrh na zářijové
jednání zastupitelstva (podrobně viz zápis).
Starosta v krátkosti přednesl informace z podkladového materiálu pro zastupitele.
Na základě přijatého usnesení rady starosta s tajemnicí pozvali na radnici Bc. Marka Hlízu –
vedoucího oddělení územního plánování Městského úřadu v Trutnově za účelem získání
informací ohledně dalšího možného postupu města ve věci pořízení nového ÚP ve vazbě na
potřebu schválení v zastupitelstvu.
Schůzky se tedy zúčastnili výše jmenovaný Bc. Marek Hlíza a jeho kolegyně – Michaela
Hospodková a byly zjištěny následující informace:
- o pořízení ÚP rozhoduje dle § 44 stavebního zákona zastupitelstvo,
- pokud zastupitelstvo schválí pořízení nového ÚP, musí také určit osobu – člena
zastupitelstva pro spolupráci na tvorbě ÚP,
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- časový rozsah pořízení nového ÚP je odhadován na cca 2 roky a náklady jsou odhadovány
na cca 0,5 mil. Kč + cca 0,1 mil. Kč na posudek o vlivu na životní prostředí (pokud bude
potřeba). Pokud budou podávány návrhy na změnu ÚP od jiných žadatelů, než je město, tak
po nich nelze požadovat žádnou náhradu, pořízení nového ÚP jde na vrub města (pouze v
případě změny lze požadovat náhradu). Nicméně jsou dotační tituly na pořízení nového ÚP a
starosta obdržel kontakt na paní Vojtíškovou z MěÚ Trutnov, která se dotacemi na nový ÚP
zabývá.
Dále byly zastupitelstvu vysvětleny definice pojmů při pořizování nového ÚP:
- Pořizovatel – Městský úřad v Trutnově dle § 46 stavebního zákona, kterému je třeba po
schválení v zastupitelstvu zaslat žádost, resp. návrh na pořízení ÚP společně s usnesením
zastupitelstva. Tuto činnost vykonává zdarma – jedná se o přenesenou působnost v rámci
státní správy a nemusí se uzavírat veřejnoprávní smlouva.
- Zpracovatel ÚP – projektant či projekční kancelář, která zpracovává nový ÚP, je třeba
vysoutěžit přes výběrové řízení a i v tomto MěÚ Trutnov poskytuje pomoc v podobě
poskytnutí a následné kontroly zadávacích podmínek, Pokud má město směrnici na zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, bylo by vhodné, aby zastupitelstvo pověřilo radu
zajištěním VŘ a výběrem zpracovatele.
Po tomto úvodu starosta vyzval zastupitele k diskusi, kdy bylo konstatováno jednomyslně, že
město půjde do nového ÚP. Starosta se dotázal pana Vláška, zda je tedy ochoten po pondělní
pracovní poradě se nechat jmenovat jako člen zastupitelstva pro spolupráci na tvorbě nového
ÚP. Pan Vlášek souhlasil, a proto starosta navrhl usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pořízení nového územního plánu města Svobody nad Úpou.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/148/11/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
určuje
b)
člena zastupitelstva Bc. Martina Vláška pro spolupráci na tvorbě nového územního
plánu města Svobody nad Úpou.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/148/11/2016 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
c)
Radu města, aby zajistila v souladu se Směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu výběr zpracovatele nového územního plánu města Svobody nad
Úpou.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/148/11/2016 písm. c) bylo přijato.
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zdržel se – 0

20. Rozpočtové opatření č. 3/2016
V rámci tohoto bodu zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 (viz příloha
originálu zápisu) společně se stručnou aktuální finanční situací města (viz přílohy originálu
zápisu). Rozpočtové opatření bylo zpracováno na základě podrobné kontroly hospodaření
města dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.8.2016, kterou provedla tajemnice
MěÚ. Bylo konstatováno, že i nadále platí, že vývoj rozpočtových opatření zatím vypadá tak,
že není potřeba použít další finanční prostředky ze spořicího účtu na financování potřeb roku
2016 a teoretický zůstatek spořicího účtu se lehce zvýšil o 614.000 Kč (viz návrh RO č.
3/2016 + připsané úroky za tři měsíce) a mohl by tedy činit zaokrouhleně minimálně 28,743
mil. Kč.
Dále byl zapracován do návrhu rozpočtového opatření schválený přesun dle bodu 9 tohoto
jednání zastupitelstva. Jedná se o přesun nevyčerpané částky ve výši 40.000 Kč z dotačního
programu na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let (RS 6171/5221) do provozního
příspěvku školy (viz přijaté usnesení v bodě 9, písm. c) za účelem financování sportovních
kroužků působících ve škole (RS 3113/5331).
Další návrhy na změnu rozpočtového opatření nebyly podány, a proto starosta navrhl
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 (viz příloha originálu zápisu), doplněný o přesun
nevyčerpané částky ve výši 40.000 Kč (viz přijaté usnesení zastupitelstva v bodě 9, písm. c)
tohoto jednání) z dotačního programu na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let (RS
6171/5221) do provozního příspěvku školy za účelem financování sportovních kroužků
působících ve škole (RS 3113/5331). Objem celkových příjmů činí 292.000,-Kč, objem
celkových výdajů činí mínus 291.000,-Kč a financování rozdílu činí mínus 583.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/149/11/2016 bylo přijato.
21. Diskuse ohledně stavu objektu bývalého kina na náměstí
Na základě usnesení rady byla do programu Zastupitelstva města zařazena diskuse nad stavem
bývalého kina na náměstí. V úvodu tohoto bodu si vzal slovo Mgr. Týfa, který apeloval na
zastupitele v tom smyslu, že stav objektu kina je žalostný a zastupitelstvo by se jím mělo
urychleně zabývat a vyzval zastupitele k diskusi.
V rámci vzrušené půlhodinové debaty o stavu kina a jeho budoucím využití padaly různé
nápady a myšlenky jako například:
- nechat zpracovat znalecký posudek a budovu se pokusit prodat,
- zabývat se dotačními tituly a budoucí využití těmto titulům přizpůsobit, přičemž většina
zastupitelů se zásadně postavila proti výstavbě sociálních bytů,
- dalším návrhem bylo nechat budovu zbourat a zabývat se buď výstavbou něčeho nového,
nebo nechat prostor volný a přizpůsobit volný prostor v rámci studie revitalizace náměstí
(parčík vedle radnice + parkovací plocha například),
- zeptat se na názor občanů formou ankety (v rámci tohoto starosta určil pracovní tým, který
se bude přípravou, zpracováním a vyhodnocením výsledků zabývat ve složení Mgr. Hainiš,
Mgr. Týfa a p. Hedvičák).
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Celá diskuse byla vedena v rušném duchu a v závěru se starosta dotázal, zda má Mgr. Týfa
nějaký konkrétní návrh usnesení. Na to Mgr. Týfa odpověděl, že nikoliv, že by ponechal tuto
debatu bez usnesení. Starosta tedy ukončil projednávání tohoto bodu.
22. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k dalším námětům do diskuse, ale žádné již nebyly podány, a proto
předsedající poděkoval všem za účast a ukončil zasedání dne 14.9.2016 ve 20:55 hodin.
Doplnil, že příští jednání zastupitelstva se bude s největší pravděpodobností konat ve středu
14.12.2016 od 18,00 hodin.

Zápis byl dokončen dne 17.9.2016
Ing. Jiří Špetla, v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Zdeněk Rolenec, v.r. dne 20.9.2016
Robert Roudný, v.r. dne 20.9.2016
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Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 14.09.2016
USNESENÍ č. ZM/131/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.9.2016 s tím,
že chybně nazvaný bod 22 - Určení ověřovatelů a zapisovatelky byl přejmenován na Diskusi.
USNESENÍ č. ZM/132/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis ze 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15.6.2016 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/133/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.6.2016 do 13.9.2016 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu - nesplněná usnesení
zastupitelstva) bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/134/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
podání žaloby o zaplacení částky ve výši 410.143,50 Kč za provedené práci na stavbě
"Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou" s tím, že pověřuje
AK Mgr. Čermáka a ZM bere na vědomí prvotní náklady spojené s touto žalobou,
které budou činit cca 70.000 Kč (záloha 50.000 Kč na odměnu advokáta + soudní
poplatek za podání předmětné žaloby 20.508 Kč).
pověřuje
b)
advokátní kancelář Mgr. Čermáka, aby jeho kancelář ještě zpracovala poslední výzvu,
ve které bude vše shrnuto a vysvětleno a paní Zapadlová bude upozorněna na podání
žaloby.
USNESENÍ č. ZM/135/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
ve věci žádosti manželů Ondráčkových o splátkový kalendář za dlužné nájemné ve výši
49.077,-Kč za byt v bytovém domě č.p. 302 na Sluneční stráň splátkový kalendář na 18
měsíců (měsíční splátka 2.727 Kč) z důvodů popsaných v zápise.
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USNESENÍ č. ZM/136/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Svoboda nad Úpou č. 2/2016, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/137/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství (viz příloha originálu zápisu).
b)

instalaci zákazových cedulí na všechna veřejná prostranství, která byla vymezena
vyhláškou č. 1/2016 dle bodu a) tohoto usnesení, tj. kam je zakázáno přivádět psy.

USNESENÍ č. ZM/138/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let č.j. SVO/2359/2016 ze dne
14.7.2016 Sportovnímu klubu MFC Svoboda z.s., se sídlem Svoboda nad Úpou, IČ
68247885 na základě podané žádosti č.j. SVO/2475/2016 ze dne 1.8.2016 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
veřejnoprávní smlouvou.
b)

poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let č.j. SVO/2359/2016 ze dne
14.7.2016 TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem Svoboda nad Úpou,
IČ 47463384 na základě podané žádosti č.j. SVO/2583/2016 ze dne 15.8.2016
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
veřejnoprávní smlouvou.

c)

přesun nevyčerpané částky ve výši 40.000 Kč z dotačního programu Zásady a
pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města v roce 2016 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let č.j.
SVO/2359/2016 ze dne 14.7.2016 do provozního příspěvku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská Svoboda nad Úpou, okres Trutnov za účelem financování
sportovních kroužků působících ve škole (bude zapracováno do návrhu rozpočtového
opatření č. 3 /2016 v rámci bodu 20 tohoto jednání).

USNESENÍ č. ZM/139/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 602 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 63 m2 společnosti ČEZ
Teplárenská, a.s., IČ 273 09 941, 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 7.500 Kč dle znaleckého
posudku od Josefa Faifra č. 3594-005/2016 ze dne 27.6.2016 a 1.000 Kč za správní
poplatek za vklad do Katastru nemovitostí.

c)

znění kupní smlouvy č. 4101426718 (viz příloha originálu zápisu) na prodej parcely
dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení.
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů c) tohoto usnesení do 31.12.2016.

d)

USNESENÍ č. ZM/140/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh
pozemku zahrada, který je Územním plánem města určen jako území obytné
komerční/transformační a který je tedy primárně určen pro výstavbu rodinného domu
a případný prodej se bude řídit dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků
ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze
dne 11.6.2014 s tím, že po současném žadateli (pan Jan Horák ml.) město požaduje
složení zálohy ve výši 5.000 Kč na vyhotovení znaleckého posudku.
rozhodlo
b)
o tom, že si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o konečném prodeji a schválení kupní
ceny vybranému žadateli s podmínkou, že tato kupní cena bude minimálně 400 Kč,
pokud znalecký posudek však určí cenu vyšší než 400 Kč, tak za tuto cenu vyšší a
kupní smlouva bude zpracována v souladu s Pravidly pro prodej pozemků ve
vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne
11.6.2014.
USNESENÍ č. ZM/141/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože předmětná parcela sousedí s
náměstím, která se bude koncepčně řešit a dokud nebude jasná koncepce, město by pozemek
nemělo prodávat.
USNESENÍ č. ZM/142/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I, protože se jedná způsobem využití o ostatní
komunikaci, část pozemku byla žadateli pouze pronajata a záměrem města není prodávat části
pozemků, které jsou vedeny jako komunikace s ohledem na možný budoucí rozvoj v lokalitě.
USNESENÍ č. ZM/143/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože se jedná o parcelu, která
účelově slouží ke vstupu na městský víceúčelový stadion.
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USNESENÍ č. ZM/144/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I, protože by tudy v budoucnu mohl být
dokončen chodník z Černohorské ulice zadem kolem PROMu po pozemcích města.
USNESENÍ č. ZM/145/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II, protože právní vztah k této části parcely z
hlediska přístupu, příjezdu a inženýrských sítí je řešen Smlouvou o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene ze dne 16.2.2012, kdy vlastní smlouva na zřízení věcného břemene
je vázána na kolaudaci objektu čp. 22.
USNESENÍ č. ZM/146/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání nabídky Správy KRNAP na bezúplatné převzetí stavby dle Pasportu skutečného
provedení stavby - Překrytí Janského potoka HM 2,6312 - 3,4174 na p.p.č. 725/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou a pověřuje Radu města dalším jednáním se Správou KRNAP ve věci
upřesnění nabídky.
USNESENÍ č. ZM/147/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zrušení předkupního práva ve prospěch města Svobody nad Úpou k parcele p.p.č.
453/3 v k.ú. Maršov I, která je ve vlastnictví manželů Libora a Marie Halouzkových s
tím, že poplatek za návrh na vklad do Katastru nemovitostí uhradí žadatelé.
b)

zrušení předkupního práva ve prospěch města Svobody nad Úpou k parcele st.p.č.
196 v k.ú. Maršov II, která je ve vlastnictví pana Michala Hermana s tím, že poplatek
za návrh na vklad do Katastru nemovitostí uhradí žadatel.

USNESENÍ č. ZM/148/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
pořízení nového územního plánu města Svobody nad Úpou.
určuje
b)
člena zastupitelstva Bc. Martina Vláška pro spolupráci na tvorbě nového územního
plánu města Svobody nad Úpou.
pověřuje
c)
Radu města, aby zajistila v souladu se Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu výběr zpracovatele nového územního plánu města Svobody nad Úpou.
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USNESENÍ č. ZM/149/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 (viz příloha originálu zápisu), doplněný o přesun
nevyčerpané částky ve výši 40.000 Kč (viz přijaté usnesení zastupitelstva v bodě 9, písm. c)
tohoto jednání) z dotačního programu na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let (RS
6171/5221) do provozního příspěvku školy za účelem financování sportovních kroužků
působících ve škole (RS 3113/5331). Objem celkových příjmů činí 292.000,-Kč, objem
celkových výdajů činí mínus 291.000,-Kč a financování rozdílu činí mínus 583.000,-Kč.
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