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Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 8.3.2017
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 27.2.2017 do 8.3.2017 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 ostatní
členové zastupitelstva jsou všichni řádně omluveni s ohledem na jarní prázdniny, takže
zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, Mgr. ZDENĚK ROLENEC, ROBERT ROUDNÝ,
Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Ing. JAN HANUŠ, Mgr. PETR HYNEK, JIŘÍ PILNÝ, Mgr. ZINA OTTOVÁ,
MARTIN ŠESTÁK, Bc. MARTIN VLÁŠEK
1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Mgr.
Petra Týfu a pana Milana Zelinského. 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.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II
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6.

Žádost o prodej částí parcel p.p.č. 290/1 a 265/1, obě v k.ú. Maršov I

7.

Směna pozemků na Novém světě v souladu se Záměrem města č. 3/2017

8.

Prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu se Záměrem města č.
28/2016

9.

Prodej parcely st.p.č. 204 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu se Záměrem města
č.1/2017

10.

Prodej parcely st.p.č. 120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu se Záměrem města
č. 2/2017

11.

Rozhodnutí o uplatnění práva zpětné koupě o parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou

12.

Návrh na zastavení exekuce proti povinnému - Martin Háž

13.

Aktuální informace a smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti
poskytování pečovatelské služby

14.

Schválení úvěrové smlouvy na poskytnutí překlenovacího úvěru na výstavbu nové
hasičské zbrojnice

15.

Rozpočtové opatření č. 1/2017

16.

Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s.

17.

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 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.3.2017.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/171/13/2017 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Ing. Václav Jiránek a pan Martin Šesták) z
12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.12.2016, aby podali
zprávu o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Ing. Jiránek 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 20.12.2016, je zveřejněn na webu
města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v lednovoúnorovém vydání městských novin
Svoboda fórum.
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Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.12.2016 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/172/13/2017 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 15.12.2016 do 7.3.2017, a to
zejména o stavu jednotlivých investičních akcí pro rok 2017.
Dále starosta přednesl zprávu o stavu nesplněných usnesení ze zasedání zastupitelstva (viz
příloha originálu zápisu - nesplněná usnesení zastupitelstva) a okomentoval jednotlivá
nesplněná usnesení. Po přednesení zprávy vyzval starosta přítomné k dotazům.
Pan Hedvičák se dotázal, zda zamýšlená kabeláž VO je myšlena po celém městě či pouze
podél hlavní silnice. Starosta odpověděl, že samozřejmě po celém městě, ale v rámci etap
bude prioritou realizace podél hlavní silnice.
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 15.12.2016 do 7.3.2017, zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/173/13/2017 bylo přijato.
5. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál týkající se žádosti rodiny
Hamplových o odprodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, a to po hranici žlabu.
Zastupitelstvu byla společně s touto žádostí předložena Smlouva o právu k provedení stavby a
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene, jejímž předmětem je úprava
odvodňovacího žlabu tak, aby fungoval jako sjezd a příjezd k novému objektu čp. 69 v k.ú.
Maršov II a zároveň oprava žlabu, který je v současné době poškozen stavbou. Starosta danou
situaci vysvětlil v rámci dataprojekce a konstatoval, že při projednávání žádosti v radě bylo
zjištěno, že dle předloženého mapového podkladu nová stavba stojí částečně na pozemku
města p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, přičemž původní objekt byl na vlastní parcele rodiny
Hamplových. Starosta dodal, že rada požaduje, aby žadatel primárně vyřešil tento problém,
protože umístil svou novou stavbu částečně na pozemek města bez předchozího souhlasu
města a jakéhokoliv majetkoprávního titulu a pokud tento problém nevyřeší, bude mu město
bránit v kolaudaci objektu. Starosta doplnil, že ho již telefonicky kontaktoval zástupce rodiny
Hamplových a dojednal si schůzku. Rada doporučila zastupitelstvu část parcely neprodávat.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o
kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, a to po hranici žlabu dle mapového podkladu
(viz příloha originálu zápisu), protože bylo zjištěno, že dle předloženého mapového podkladu
nová stavba stojí částečně na pozemku města p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, přičemž původní
objekt byl na vlastní parcele rodiny Hamplových a žadatel musí primárně vyřešit tento
problém, protože umístil svou novou stavbu částečně na pozemek města bez předchozího
souhlasu města a jakéhokoliv majetkoprávního titulu a pokud tento problém žadatel nevyřeší,
bude mu město bránit v kolaudaci objektu.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/174/13/2017 bylo přijato.
6. Žádost o prodej částí parcel p.p.č. 290/1 a 265/1, obě v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový matriál týkající se žádosti pánů Petra Nowaka
a Václava Jirsáka o odprodej částí parcel dle grafického znázornění v příloze žádosti. Jedná se
o část p.p.č. 290/1 o výměře 152 m2 a část parcely p.p.č. 265/1 o výměře 23 m2, kdy na
předmětných částech byla vybudována malá vodní elektrárna v Černohorské ulici a na tyto
části mají žadatelé platnou nájemní smlouvu, která byla sjednána v roce 2012 na dobu určitou
do 31.12.2025. Roční nájemné z této smlouvy činí aktuálně pro rok 2017 po uplatnění inflační
doložky 34.355 Kč + DPH. Výnos z nájemného do roku 2025 by mohl činit cca 275.000 Kč
(od roku 2018, rok 2017 je již uhrazen), dosud bylo uhrazeno od roku 2012 cca 169.000 Kč.
Pro případ prodeje žadatelé nabízejí městu za výše uvedených 175 m2 částku 450.000 Kč +
DPH, tj. 544.500 Kč včetně DPH (nabízená cena za 1 m2 činí 2.571,-Kč bez DPH).
Starosta opět prezentoval v rámci dataprojekce o co se jedná s tím, že provoz elektrárny běží
ve zkušebním provozu, objekt není dosud zkolaudován a rada se žádostí zabývala v tom
smyslu, že samozřejmě chápe snahu žadatelů získat větší právní jistotu než je nájemní vztah
pouze do roku 2025, protože provoz elektrárny není krátkodobou záležitostí a do celého
projektu již investovali mnoho času a finančních prostředků. Každopádně nájemní smlouva
byla uzavřena řádně již v roce 2012 před zahájením stavby a žadatelé věděli, že právní vztah
mají sjednán pouze do roku 2025, přesto stavbu započali a posléze dokončili. Do skončení
nájmu zbývá ještě necelých 9 let a město v tuto chvíli nic netlačí k tomu, aby muselo části
parcel prodat, a může se zabývat již nyní také druhou alternativou, a to případným
prodloužením nájemní smlouvy.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Ing. Jiránek znovu upozornil na fakt, že vlastníci elektrárny do projektu investovali již hodně
peněz a tato investice se jim do roku 2025 zcela určitě nevrátí, a proto by měli získat nějakou
větší či delší právní jistotu či záruku ze strany města jako například prodloužení nájemní
smlouvy.
Mgr. Hainiš navrhl části parcel neprodávat a ať si požádají o prodloužená nájmu.
V rámci společné diskuse se zastupitelé přiklonili také k tomuto názoru, že v danou chvíli
město skutečně nepotřebuje části parcel prodat a výnos z nájemného v porovnání s nabízenou
cenou by mohl být do budoucna pro město zajištěn.
Další námět do diskuse či jiný návrh nebyl podán, a proto starosta zformuloval návrh usnesení
v duchu návrhu Mgr. Hainiše, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej částí parcel dle grafického znázornění v příloze originálu zápisu, a to části p.p.č. 290/1
o výměře 152 m2 a části parcely p.p.č. 265/1 o výměře 23 m2, kdy na předmětných částech
byla vybudována malá vodní elektrárna v Černohorské ulici s odůvodněním, že žadatelé mají
s městem uzavřenu nájemní smlouvu do roku 2025.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/175/13/2017 bylo přijato.
7. Směna pozemků na Novém světě v souladu se Záměrem města č. 3/2017
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Směnné smlouvy mezi městem a paní Renatou
Ritterovou a Andreou Talábovou, jejímž předmětem je směna pozemků na Novém světě v
souladu se Záměrem města č. 3/2017 (viz příloha originálu zápisu). Tento záměr směny se
připravuje již od roku 2015 a postupně se upravoval až do finální podoby geometrického
plánu č. GP č. 369-349/2016 (dále jen "GP", viz příloha originálu zápisu). V návrhu smlouvy
je navrhováno, že veškeré náklady spojené se směnou ve výši 14.291,-Kč (8.591,-Kč za GP,
4.700,-Kč za znalecké posudky a 1.000,-Kč za vklad do KN) uhradí paní Ritterová a
Talábová, a to jako kompenzaci za dlužné nájemné, kdy díly a) a b) dle GP jsou užívány
rodinou Ritterových dlouhodobě, ale není možno zjistit přesný časový úsek a úhrada
veškerých nákladů tak bude kompenzací za cca 14 let (výpočet: 143 m2 /2,-Kč nájemné zahrada, tj. 286,-Kč, min. sazba je 500,-Kč ročně, polovina nákladů činí cca 7.000 / 500 =
14 let). Díl c), který město směnou získá, není využíván městem aktivně, jedná se o přípravu
pro budoucí možnou výstavbu rodinných domů, a proto město navrhuje tuto část nezahrnout
do vzájemného zápočtu dlužného nájemného. Dále ze směnné smlouvy vyplývá, že ocenění
předmětných parcel bylo provedeno znaleckým posudkem č. 3289-02/17 ze dne 17.1.2017,
který vypracoval Ing. František Řezníček. Ze znaleckého posudku vyplývá, že město zaplatí
rodině Ritterových 36.000 Kč a rodina Ritterových zaplatí městu 43.000 Kč, rozdíl činí
7.000 Kč, který tedy dle směnné smlouvy uhradí paní Talábová a paní Ritterová městu + výše
popsané náklady spojené se směnnou smlouvou.
Starosta v rámci dataprojekce opět celou situaci vysvětlil a předal slovo panu Ritterovi.
Pan Ritter požádal o zřízení věcného břemene přístupu ke svým nemovitostem, protože se
obává toho, že dopadne jako s lomem, do kterého se nedostane. Starosta na tento požadavek
reagoval a sdělil, že parcela p.p.č. 585 v k.ú. Maršov I, je vedena jako ostatní plocha – ostatní
komunikace, a část c) dle GP (tj. ta část, která je předmětem směny a která je nyní ve
vlastnictví rodiny Ritterových a město ji směnou získá do vlastnictví) bude včleněna právě do
této parcely, a tudíž se stane také ostatní plochou – ostatní komunikací (viz GP). V podstatě
stávající přístupová komunikace na p.p.č. 585 se protáhne o onen díl c) a katastrálně se to celé
stane ostatní komunikací. Z tohoto důvodu je zajištěn přístup k nemovitostem rodiny
Ritterových, aniž by se muselo sjednávat věcné břemeno, protože nikdo z občanů Svobody
nemá sjednáno věcné břemeno přístupu či příjezdu na obecních cestách, které jsou v katastru
vedeny jako komunikace a město musí dodržovat toto pravidlo a takové cesty neprodávat ani
měnit jejich způsob využití, pokud slouží jako přístup k nemovitostem. Pan Ritter dodal, že to
bere na vědomí, ale že se jedná nyní o tuto politickou garnituru, ale co když v budoucnu se
město rozhodne cestu prodat. Na to starosta reagoval, že nezná případ v obci, kdy by k
takovému prodeji došlo a obzvlášť v případě, když v dané lokalitě jsou domy a přístupová
cesta k nim vede od nepaměti a neumí si představit, že by zástupci města i v budoucnu takové
rozhodnutí učinili. Pan Ritter reagoval, že bude rád, když to takto bude popsáno v zápise jako
forma garance ze strany města a jinak nemá s návrhem směnné smlouvy problém.
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Starosta vyzval přítomné k další diskusi či námětům. Žádný další návrh nebyl podán, a proto
navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Směnnou smlouvu mezi městem a paní Renatou Ritterovou a Andreou Talábovou, jejímž
předmětem je směna pozemků na Novém světě v souladu se Záměrem města č. 3/2017 (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že lhůta pro uzavření směnné smlouvy je do 30.4.2017.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/176/13/2017 bylo přijato.

8. Prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu se Záměrem města č.
28/2016
Starosta informoval zastupitele, že v této záležitosti od zveřejnění záměru nedošlo k posunu,
není provedeno geodetické zaměření, resp. zpracování geometrického plánu, není uzavřena
nájemní smlouva a do programu březnového zastupitelstva byl tento bod zařazen omylem.
Záležitost byla zařazena do programu jednání 59. RM dne 15.3.2017 k dořešení a bude
předloženo na červnové jednání zastupitelstva. Starosta tento bod uzavřel s tím, že v rámci
tohoto bodu není třeba přijímat usnesení a pokračoval tedy dále v programu.

9. Prodej parcely st.p.č. 204 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu se Záměrem města
č.1/2017
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál týkající se prodeje stavební parcely
st.p.č. 204 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Starosta vysvětlil, že se jedná o další stavební parcelu, u
které bylo zjištěno při inventarizaci pozemků ve vlastnictví města rozdílné vlastnictví parcely
a objektu na této parcele. Vlastníkem parcely je město a vlastníkem stavby technického
zařízení (vodárny) je společnost Vodovody a kanalizace a.s. Trutnov, která již požádala o
odkup této stavební parcely. Na prodej parcely st.p.č. 204 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
12 m2 byl zveřejněn Záměr města č. 1/2017, bylo zajištěno zpracování znaleckého posudku
na ocenění parcely.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Žádný námět nebyl podán, a proto přistoupil k formulaci usnesení, o kterých bylo jednotlivě
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 204 o výměře 12 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 608 01 711, na které stojí stavba
technického zařízení bez čp./če ve vlastnictví této společnosti.
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/177/13/2017 písm. a) bylo přijato.

6

zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 2.400 Kč v režimu
přenesené daňové povinnosti dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka
č. 3296-09/17 ze dne 10.2.2017 + náklady v celkové výši 3.000 Kč (2.000 Kč za
zpracování znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do
Katastru nemovitostí).
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/177/13/2017 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto usnesení do 30.4.2017.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/177/13/2017 písm. c) bylo přijato.
10. Prodej parcely st.p.č. 120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu se Záměrem města č. 2/2017
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál týkající se prodeje stavební parcely
st.p.č. 120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Starosta vysvětlil, že se jedná o další stavební parcelu, u
které bylo zjištěno při inventarizaci pozemků ve vlastnictví města rozdílné vlastnictví parcely a
objektu na této parcele. Vlastníkem parcely je město a vlastníkem stavby, resp. čp. 527 objektu k
bydlení je paní Jana Búšová, která požádala o odkup této stavební parcely ústně prostřednictvím
manžela. Na prodej parcely st.p.č. 120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 2 m2 byl zveřejněn
Záměr města č. 2/2017, bylo zajištěno zpracování znaleckého posudku na ocenění parcely, dále
znalecký posudek na dlužné nájemné za bezesmluvní užívání od roku 1996. Starosta doplnil, že k
pochybení došlo již v roce 1996 při kolaudaci objektu, kdy stavební úřad v rámci kolaudačního
řízení nevyhodnotil skutečnost, že dům stojí ze dvou metrů na městském pozemku a stavebník
tuto skutečnost s městem neřešil. Dále starosta konstatoval, že rada se již záležitostí zabývala a
rozhodla, že město bude postupovat úplně stejně jako v případě Hedvičákových, tj. paní Búšová
bude oslovena, aby uhradila zálohu ve výši 5.000,-Kč (byla uhrazena 14.2.2017), poté byl
objednán znalecký posudek na ocenění parcely a dále na ocenění dlužného nájemného od roku
1996. S rodinou Búšových bylo vše projednáno a takto odsouhlaseno.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Žádný námět nebyl podán, a proto přistoupil k formulaci usnesení, o kterých bylo jednotlivě
hlasováno:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 120/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou paní Janě
Búšové, bytem náměstí Svornosti 527, Svoboda nad Úpou, na které stojí objekt k
bydlení čp. 527 ve vlastnictví paní Búšové.
Hlasování:

pro – 8

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/178/13/2017 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 1
(p. Hedvičák)

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 6.156 Kč, která
se skládá z úhrady za stavební pozemek ve výši 1.200 Kč dle znaleckého posudku
od Ing. Františka Řezníčka č. 3298-11/17 ze dne 24.2.2017 + 21% DPH, tj. celkem
1.452 Kč, z úhrady dlužného nájemného za bezesmluvní užívání parcely
st.p.č. 120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou ve výši 1.204 Kč (k ceně nebude připočteno
DPH, protože vlastník objektu čp. 527 není plátcem DPH a objekt je určen z
převažující většiny k bydlení) od roku 1996 do února 2017 dle znaleckého posudku
od Ing. Františka Řezníčka č. 3298-11/17 ze dne 24.2.2017, z úhrady nákladů
spojených s koupí parcely st.p.č. 120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou v celkové výši
3.500 Kč (2.500 Kč za zpracování znaleckého posudku č. 3298-11/17 ze dne
24.2.2017 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:

pro – 8

proti – 0

zdržel se – 1
(p. Hedvičák)

USNESENÍ č. ZM/178/13/2017 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto usnesení do 30.4.2017.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 1
(p. Hedvičák)
USNESENÍ č. ZM/178/13/2017 písm. c) bylo přijato.
11. Rozhodnutí o uplatnění práva zpětné koupě o parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou
V souladu s usnesením zastupitelstva na posledním jednání dne 14.12.2016 byla opět
zastupitelstvu předložena kopie Kupní smlouvy s panem Václavem Dvořáčkem ze dne
20.8.2014, která obsahuje ujednání o právu města na zpětnou koupi parcely p.p.č. 825/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, pokud nezahájí výstavbu rodinného domu. Na posledním jednání
zastupitelstva nebyla schválena žádost pana Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení
výstavby s tím, že se zastupitelstvo k této záležitosti vrátí po 3.3.2017, kdy město může
uplatnit právo zpětné koupě. Město má v tuto chvíli lhůtu od 3.3.2017 – 3.9.2017, kdy může
uplatnit právo zpětné koupě, přičemž do 3.9.2017 musí být tato skutečnost panu Dvořáčkovi
doručena.
Starosta znovu osvěžil danou záležitost, informoval zastupitelstvo o zamýšlené stavbě pana
Dvořáčka s názvem "Ubytovací zařízení - apartmány na p.č. 825/3 k.ú. Svoboda nad Úpou",
kdy v rámci žádosti o stanovisko města rada zjistila, že projektová dokumentace vůbec neřeší
sjezd přes pozemek města (chodník) na p.p.č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou a dále není
doložen souhlas vlastníka dešťové kanalizace s napojením zamýšleného objektu. Starosta
upozornil zastupitele, že v rámci podkladových materiálů mají k dispozici tzv. Koordinované
stanovisko dle § 4 odst. 7 stavebního zákona, které vydal dne 1.3.2017 Městský úřad v
Trutnově a ve kterém mimo jiné:
1) rovněž vodoprávní úřad požaduje prověřit možnost napojení objektu na kanalizaci pro
veřejnou potřebu a dále pokud bude stavebník trvat na samostatné ČOV, požaduje samostatné
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předložení projektové dokumentace ČOV k posouzení včetně výsledku jednání s vlastníky
sousedních nemovitostí a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu
2) silniční správní úřad bude souhlasit se stavbou za splnění podmínky vydání rozhodnutí ke
zřízení sjezdu, které vydává silniční správní úřad MěÚ Trutnov.
Na základě výše uvedeného starosta navrhl zastupitelstvu 3 možné varianty návrhu usnesení,
které zastupitelé měli v podkladových materiálech:
1) Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje uplatnění práva zpětné koupě dle čl. 7.3.
Kupní smlouvy ze dne 20.8.2014 (dále jen „smlouva“) s právními účinky vkladu této smlouvy
ke dni 3.9.2017 s panem Václavem Dvořáčkem, přičemž převod zpět na město bude
realizován za cenu určenou znaleckým posudkem dle čl. 7.6. smlouvy, tj. dle aktuálního
znaleckého posudku, jehož zpracování zajistí město.
2) Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá rozhodnutí o uplatnění práva zpětné
koupě dle čl. 7.3. Kupní smlouvy ze dne 20.8.2014 (dále jen „smlouva“) s právními účinky
vkladu této smlouvy ke dni 3.9.2017 s panem Václavem Dvořáčkem, a to do příštího jednání
zastupitelstva.
3) Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje, že město s konečnou platností neuplatní
právo zpětné koupě dle čl. 7.3. Kupní smlouvy ze dne 20.8.2014 (dále jen „smlouva“) s
právními účinky vkladu této smlouvy ke dni 3.9.2017 a v souladu s čl. 7.7. smlouvy, pokud
pan Václav Dvořáček písemně požádá, město vystaví potvrzení o zániku výhrady zpětné
koupě pro potřeby provedení příslušné změny v Katastru nemovitostí.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Zastupitelé se shodli na tom, že s ohledem na lhůtu, do
které musí rozhodnout, konečné rozhodnutí odloží na příštího jednání zastupitelstva a vyčkají,
zda pan Dvořáček nějakým způsobem posune dál zamýšlený stavební záměr. Starosta tedy
navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
rozhodnutí o uplatnění práva zpětné koupě dle čl. 7.3. Kupní smlouvy ze dne 20.8.2014 (dále
jen „smlouva“) s právními účinky vkladu této smlouvy ke dni 3.9.2017 s panem Václavem
Dvořáčkem, a to do příštího jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/179/13/2017 bylo přijato.

12. Návrh na zastavení exekuce proti povinnému - Martin Háž
Zastupitelstvu města byl předložen další podnět na zastavení exekuce na základě výzvy
Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil Souček, č.j. 083 EX 66/05 ze dne 22.9.2016 vůči
panu Martinu Hážovi, protože dle sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a
další úkony v dané věci pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora. Již na minulém jednání
zastupitelstva byly odsouhlaseny 4 podněty k zastavení exekuce (viz zápis z 12. veřejného
zasedání ZM) a městský právník Mgr. Huspek upozornil, že v rámci těchto podnětů bylo na
výše uvedený podnět prý zapomenuto.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Pan Hedvičák se dotázal, o jakou částku se jedná. Tajemnice odpověděla, že tuto informaci od
Mgr. Huspeka nemá, ale jedná se určitě o nějakou poměrnou dlužnou částku související s
nájemným z dávno minulého období.
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Další podnět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil Souček,
č.j. 083 EX 66/05 ze dne 22.9.2016 vůči panu Martinu Hážovi, protože dle sdělení exekutora
není vymožení nákladů exekuce reálné a další úkony v dané věci pouze zvýší již vzniklé
výdaje exekutora.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hainiš
USNESENÍ č. ZM/180/13/2017 bylo přijato.

13. Aktuální informace a smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti
poskytování pečovatelské služby
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, který obsahoval (viz příloha
originálu zápisu):
1) Hospodaření Domu s pečovatelskou službou (dále jen "DPS") za rok 2016
2) Přepočítané skutečné náklady 2016 na úsek pečovatelské služby v DPS podle počtu
poskytnutých hodin pečovatelské služby (dále jen "PS") a závěrečné vyúčtování
3) Příloha Dodatku č. 2 – Vyúčtování nákladů DPS na úseku PS za rok 2016 s vazbou na
přepočet zálohové dotace pro rok 2017 dle aktuálního počtu hodin poskytnuté PS za rok 2016
4) Plán nákladů a výnosů DPS na rok 2017 – úprava č.1
5) Návrh smluvních Dodatků č. 2 pro obce Mladé Buky, Horní Maršov a Janské Lázně.
Starosta v rámci tohoto bodu okomentoval aktuální situaci, která byla podrobně popsána v
zápise z 57. schůze Rady města a dále z mimořádné 58. schůze Rady města dne 28.2.2017,
které jsou všem zastupitelům automaticky zasílány na vědomí. Dále představil ve stručnosti
jednotlivé přílohy v podkladových materiálech a vysvětlil jednotlivé vzájemné výpočty.
Informoval zastupitele o nepřidělení dotace z MPSV, o jednáních, které absolvoval na
Krajském úřadu za účelem vyjednání chybějící dotace z rozpočtu kraje na podzim, se starosty
okolních obcí a o výsledku projednání celé záležitosti na zastupitelstvu v Mladých Bukách a v
Horním Maršově, kde byly smluvní dodatky č. 2 schváleny s případným rizikem neposkytnutí
dotace. Informoval o tom, že na kraji mu bylo přislíbeno, že krajská dotace bude navýšena na
podzim tak, aby byla DPS poskytnuta ve stejné výši jako v roce 2016 (960.000 Kč), nicméně
se jedná pouze o ústní slib, který není písemně garantován. Dále informoval zastupitele o
platovém postihu ředitele DPS a následné výpovědi, kterou podal ředitel DPS s tím, že jeho
pracovní poměr skončí 30.4.2017. Starosta dále informoval o vyhlášeném výběrovém řízení
na obsazení funkce ředitele DPS a také o tom, že v případě potřeby je připraven člen rady
Ing. Chmelař zastoupit funkci ředitele DPS, ale pouze na časově omezenou dobu nezbytně
nutnou pro plynulé zajištění chodu organizace. Ing. Chmelař toto potvrdil.
Čas 19:10 - jednání zastupitelstva opustil pan Hedvičák (telefon).
Starosta dále informoval zastupitele o současném personálním stavu v DPS a vyzval
zastupitele k diskusi.
Mgr. Hainiš upozornil na přetrvávající problém s několika lidmi, kteří v DPS nemají co dělat,
resp. kteří neoprávněně přebývají u některých nájemníků v DPS a způsobují v DPS stále
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problémy (alkohol, rušení nočního klidu, přespávání osob, které v DPS nemají co dělat). V
této souvislosti požádal, aby vedení města prodloužilo poskytování pečovatelské služby do
večerních hodin, případně i přes víkendy tak, aby v DPS někdo pořád byl do večera. Starosta
odpověděl, že tam zajíždí pravidelně městská policie a nájemníci DPS mohou volat v případě
potřeby. Mgr. Hainiš reagoval, že to je málo, policie tam zajede jednou týdně a to problém
nevyřeší. Ing. Jiránek se rovněž připojil se stížností na přetrvávající problémy v DPS.
Čas 19:14 - na jednání zastupitelstva se vrátil pan Hedvičák.
Starosta reagoval, že zajistí zvýšený dohled policie v DPS a vyzval k dalším námětům do
diskuse, žádný již nebyl podán, a proto přistoupil k formulaci návrhu usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby
spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 16.10.2015 s obcemi Mladé
Buky, Horní Maršov a Janské Lázně (dále jen „dodatky č.2“, viz přílohy originálu zápisu) s
tím, že zastupitelstvo bere na vědomí poskytnuté informace o prozatímním neposkytnutí
dotace na pečovatelskou službu pro rok 2017 z MPSV a bere na vědomí případné riziko
neposkytnutí dotace na podzim 2017 v rámci rozdělování krajské dotace poskytovatelům
sociálních služeb a s tím spojeného případného navýšení provozního příspěvku v roce 2017
pro příspěvkovou organizaci, ke kterému se tímto zavazuje v případě neposkytnutí dotace z
Královéhradeckého kraje. Tyto dodatky č.2 budou ze strany Města Svobody nad Úpou
uzavřeny pouze v případě, že budou schváleny ve všech výše uvedených zúčastněných obcích
příslušnými orgány (ke dni jednání tohoto zastupitelstva dne 8.3.2017 byly dodatky č.2
schváleny v Mladých Bukách a v Horním Maršově). V případě neschválení v obci Janské
Lázně bude svoláno neprodleně mimořádní jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/181/13/2017 bylo přijato.
14. Schválení úvěrové smlouvy na poskytnutí překlenovacího úvěru na výstavbu nové
hasičské zbrojnice
Zastupitelstvu města byla předložena indikativní nabídka od České spořitelny a.s. společně s
návrhem úvěrové smlouvy (oba dokumenty viz přílohy originálu zápisu) na poskytnutí
překlenovacího úvěru na výstavbu nové hasičské, resp. požární zbrojnice. Vyhodnocení
nabídek provedla Rada města v rámci 57. schůze dne 22.2.2017 a doporučila přijmout
nabídku právě od České spořitelny, a.s. Starosta informoval zastupitele o tom, že se jedná o
překlenovací úvěr, který bude splacen, jakmile město obdrží dotaci, která je vyplácena z
IROP ex post, tedy po ukončení projektu a administrativní kontrole. Tajemnice doplnila
starostu informacemi o podrobnostech nabídnutého střednědobého investičního úvěru od
České spořitelny, a.s. resp. o jeho parametrech:
- účel překlenovacího úvěru: na výstavbu a vybavení nové hasičské zbrojnice ve Svobodě nad
Úpou
- výše překlenovacího úvěru: 10.000.000 Kč
- čerpání úvěru: od 5/2017 - 3/2018
- splacení úvěru: jednorázově v průběhu roku 2018 jakmile město obdrží dotaci z IROP,
maximálně do 31.12.2018
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- zajištění úvěru: bez zajištění, tj. budoucími rozpočtovými příjmy města
- předčasné splacení bez poplatků a sankcí
- možnost případného nedočerpání úvěru bez poplatku a sankcí
- zpracování úvěru a dokumentace bez poplatku
- vedení úvěrového účtu bez poplatku
- úroková sazba: proměnná sazba vázaná na 1M PRIBOR (po celý rok 2016 i k datu
projednávání činí 0,20% p.a.) + 0,09 % p.a. coby marže banky
Dále tajemnice informovala o výhodnosti přijetí úvěru s ohledem na současné velmi nízké
úrokové sazby, přičemž finanční prostředky na spořícím účtu přinášejí městu z úroků nepatrně
vyšší zisky, než budou úrokové náklady úvěru.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný podnět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o
kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
uzavření smlouvy o přijetí střednědobého investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč (slovy:
Desetmilionůkorunčeských) na financování výstavby požární zbrojnice dle indikativní
nabídky společnosti Česká spořitelna, a.s. (viz příloha originálu zápisu) ze dne 8.2.2017 a
pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy, která je přílohou originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/182/13/2017 bylo přijato.
15. Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 (viz příloha
originálu zápisu) včetně následujícího podrobného komentáře, který ještě okomentoval
podrobněji Mgr. Týfa.
Příjmy:
1) Převod položky 135X na 138X – změna legislativy u rozpočtové skladby, pouze technická
změna bez vazby na celkový objem příjmů
2) 4116 455.000 Kč
Tyršova

Příjem 90% dotace na veřejnou zeleň (Stará alej+Horská,
ulice), zbývajících 10% bude zasláno po schválení závěrečné
monitorovací zprávy, kterou je nutno předložit do 30.4.2017

Výdaje:
3) 2219/6XXX 472.000 Kč
Předpokládané náklady za zpracování PD na projekt
„Bezpečná pěší doprava ve Svobodě“. Jedná se o opravu chodníků podél hlavní silnice
s předpokládanou hodnotou cca 10 mil. Kč a tento projekt byl dotačním orgánem IROP
doporučen k financování s tím, že bylo třeba doložit souhlas stavebního úřadu s provedením
ohlášeného stavebního záměru. Tento byl vydán 22.2.2017, předán administrátorovi projektu
(DRAG s.r.o.) dne 1.3.2017 s tím, že po doložení tohoto posledního dokumentu by město
mělo obdržet Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je plánován na rok 2018. Součástí
žádosti byla jednoduchá PD ve formě technické pomoci, ale pro potřeby veřejné zakázky a
samotné realizace je nutno mít PD pro provedení stavby. Proto, aby mohla rada vypsat
výběrové řízení na projektanta, tak musí mít zakázku krytou rozpočtem dle Směrnice města
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V rozpočtu na rok 2017 tato položka zatím
nebyla zahrnuta, takže je součástí tohoto rozpočtového opatření s tím, že v rámci
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poptávkového řízení bude ve Výzvě vyhrazeno právo zadavatele uzavřít smlouvu
s vybraným uchazečem až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4) 3113/6351 500.000 Kč
Rada města na 57. schůzi dne 22.2.2017 projednala
projekt s názvem „Krakonošova zahrada pro vzdělání, zábavu a odpočinek“ – dále viz výtah
ze zápisu:
Radě města byly předloženy aktuální informace o projektu „Krakonošova zahrada pro vzdělávání,
zábavu a odpočinek“ v zahradě mateřské školky, který připravuje ředitel PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov.
Předpokládané náklady projektu činí celkem 1.460.637 Kč včetně DPH. Projektovou dokumentaci,
resp. její dopracování zajistí pan ředitel u Ing. Löffelmannové.
Byla podána žádost o finanční dar na Lesy ČR o částku 697.000 Kč, reálná možnost získat dar je do
500.000 Kč a koncem března 2017 bude znám výsledek.
Radě byly předloženy varianty možného financování, přičemž zadavatelem celé veřejné zakázky bude
příspěvková organizace s ohledem na žádost o finanční dar. V rámci těchto variant je počítáno s
kombinací finančního daru, použitím fondů PO a investičním příspěvkem zřizovatele, který by projekt
dofinancoval. Dále některé položky projektu by bylo možné realizovat v rámci výuky (sázení drobných
dřevin apod.).
Bylo zjištěno, že po schválení převodu zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů PO
činí stav fondů na účtech 413 (rezervní fond), 414 (rezervní fond z ost. titulů) a 416 (investiční fond)
celkem 580.396,44 Kč. Ing. Jiránek navrhl vše sloučit do investičního fondu, čímž by byla připravena
částka cca 580.000 Kč na financování tohoto projektu + předpokládaný dar do výše 500.000 Kč +
zbytek město formou investičního příspěvku. Vzhledem k tomu, že zatím není známa výše finančního
daru, rada se shodla na tom, že do rozpočtového opatření bude zapracována částka ve výši 500.000 Kč
jako investiční příspěvek města, a to úsporou na položce Revitalizace plochy na Rýchorském sídlišti pod
bývalým výměníkem + vybudování zázemí - posezení pro seniory před čp. 127,128, protože tato akce je
ve fázi přípravy a bude potřebovat více času. Jakmile bude znám výsledek žádosti o finanční dar, rada
se k upřesnění financování výše uvedeného projektu vrátí.

5) 3316/51XX
359.000 Kč
Finanční prostředky na vydání publikace o historii
Svobody. Již na minulém jednání zastupitelstva při jednání o rozpočtu 2017 bylo zjištěno, že
tyto prostředky v základním rozpočtu chybí a budou tudíž zapracovány do nejbližšího RO.
Částka se skládá z 219.000 Kč dle smluvních vztahů s jednotlivými autory (Reil, Tichý, Tásler,
Kubásek, Zahradník), 60.000 Kč fotograf, 30.000 kartograf, 30.000 Kč jazykový korektor,
8.000 Kč odborný lektor, 12.000 Kč překladatelé resumé do angličtiny, němčiny a polštiny.
6) 3632/51XX
1.485.000 Kč v základním rozpočtu je započteno na další etapy opravy obou
hřbitovů částka ve výši 2 mil. Kč. V lednu 2017 byly dopracovány projektové dokumentace,
aby mohla být opět podána žádost na MZe (obě žádosti již podány začátkem února s žádostí o
max. dotaci ve výši 700.000 Kč na každý projekt).
Dle projektantských rozpočtů však IV. etapa opravy hřbitovní zdi ve Svobodě vyšla na
2.401.000 Kč a dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově vyšlo na 1.084.000 Kč. Je
tedy třeba posílit rozpočet.
U tohoto bodu starosta požádal zastupitele, aby se vyjádřili, zda obě akce zrealizovat i
v případě neúspěchu při získání dotace. Přítomní zastupitelé souhlasili s tím, že obě akce budou
zrealizovány i bez přidělení dotace.
O tomto rozhodnutí sice nebylo hlasováno, ale souhlas byl zaznamenán pouze do zápisu.
7) 3639/6XXX
105.000 Kč
Nákup radlice ke stroji REFORM – tato položka byla
již zahrnuta v rozpočtu roku 2016, kupní smlouva byla uzavřena před začátkem zimy, ale
s dodávkou bohužel až začátkem února 2017. V roce 2016 tedy položka nebyla čerpána,
v základním rozpočtu s ní nebylo počítáno.
8) 3745/51XX
- 500.000 Kč V základním rozpočtu byla vyčleněna částka 500.000 Kč na
revitalizaci plochy pod bývalým výměníkem. Tato akce však potřebuje delší přípravu a
s ohledem na množství rozpracovaných projektů v tuto chvíli radnice nemá kapacitu na to se
projektem zabývat, proto rada rozhodla o přesunu této částky na projekt zahrady v mateřské
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školce – viz text výtahu ze zápisu výše. Záměr byl konzultován s Bc. Hlízou z MěÚ Trutnov z
hlediska územního plánu. Výsledkem jednání je to, že odbor územního plánování by povolil v
rámci regulativů - sklady a skladovací prostory – stánky, kontejnery určené pro skladování
zboží s následným pultovým prodejem. Musí se jednat o kontejnerový objekt obložený dřevem
(nikoliv srub se sedlovou střechou). Jeden takový kontejner bez obložení stojí cca 240.000 Kč,
což znamená, že v letošním roce by bylo možné pořídit jeden takový objekt. Nicméně by bylo
vhodné začít jednoduchým projektem, který bude řešit danou lokalitu jako celek a postupně ji
začít v duchu tohoto projektu revitalizovat. Ing. Jiránek již zaslal starostovi kontakty na vhodné
projektanty, ale zatím nebyl čas se tímto projektem zabývat.
9) 4351/5331
362.000 Kč
Podrobně viz bod 13) v rámci programu 13. ZM dne
8.3.2017. Jedná se o dorovnání plateb na úsek pečovatelské služby v rámci projektu společného
financování této sociální služby s okolními obcemi. Částka 264.329 Kč je dorovnání
provozního příspěvku z vyúčtování roku 2016 a 98.000 Kč je navýšení provozního příspěvku
na úsek pečovatelské služby pro rok 2017.
10) Starosta dále požádal ještě o doplnění předloženého návrhu rozpočtového opatření o částku ve
výši 2.000.000 Kč (ODPA3612, POL 6XXX) na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci objektu bývalého kina na sociální byty a společenský víceúčelový sál. Na
posledním jednání zastupitelstva byla rada pověřena, aby se zabývala projekční činností na této
akci, ale v rozpočtu nebyly vyčleněny finanční prostředky. Starosta informoval o tom, že získal
předběžné nezávazné nabídky od dvou projektantů, přičemž jedna je za cca 2,5 mil. Kč a druhá
za cca 1,8 mil. Kč. Navrhl, zapracovat předpokládanou částku ve výši 2 mil. Kč s tím, že proto,
aby rada mohla vypsat výběrové řízení na projektanta, tak tento výdaj musí být kryt rozpočtem.
Starostu doplnila tajemnice a informovala přítomné o jednání s dotačními poradci, resp. o
podmínkách 74. Výzvy IROP na Sociální bydlení II., která by měla být vyhlášena v dubnu
2017 a příjem žádostí se předpokládá do září 2017. Poradci by měli do pondělí 13.3.2017
předat podrobné informace o podmínkách, které budou zapracovány do výběrového řízení na
projektanta (bude předmětem jednání 60. schůze Rady města dne 15.3.2017).
S doplněním rozpočtu o tuto částku souhlasili všichni zastupitelé.
11) Výsledkem tohoto rozpočtového opatření včetně doplnění dle návrhu starosty pod bodem 10)
je navýšení financování pomocí položky 8115 - financování pomocí rezervních finančních
prostředků z minulých let, a to částkou ve výši 3.966.000 Kč, které budou převedeny ze
spořicího účtu na základní běžný účet k financování rozpočtu roku 2017.
Další návrh na doplnění či změnu rozpočtového opatření nebyl podán, a proto Mgr. Týfa navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 (viz příloha originálu zápisu) s doplněním
v ODPA 3612 POL 6XXX o částku 2.000.000 Kč na projektovou činnost související s výstavbou
sociálního bydlení + společenský sál v bývalé budově kina. V rámci rozpočtového opatření č.1/2017
činí objem celkových příjmů 455.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se
zvyšují na 29.134,600 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2017 činí
4.421.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 46.748.000 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 1/2017 činí 3.966.000,-Kč (celkové financování
rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšuje na 17.613.400 Kč).

Hlasování:

pro – 9

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/183/13/2017 bylo přijato.
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zdržel se – 0

16. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Starosta v rámci tohoto bodu požádal zastupitelstvo o delegaci zástupce města na valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 22.5.2017.
V předložených podkladových materiálech je navržen Ing. Jaroslav Chmelař, ale ten se
bohužel nemůže zúčastnit v tento den, a proto starosta po předchozí domluvě navrhl
Ing. Jiránka. Jiný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Václava Jiránka jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 22.5.2017.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 1
(Ing. Jiránek)
USNESENÍ č. ZM/184/13/2017 bylo přijato.
17. Diskuse
V rámci tohoto bodu starosta vyzval přítomné k námětům do diskuse.
O slovo požádal pan Zelinský a apeloval na vedení města, aby při uzavírání smluvních vztahů na
zajišťování zimní údržby v Maršově II bylo požadováno, aby si vysoutěžený dodavatel před zimou
vytyčil všechny kanály, sloupky, obrubníky apod. a dále, aby si vytipoval místa, kam je možné
deponovat uklízený sníh. Provádění zimní údržby v Maršově II se letos moc nepovedlo, což potvrdila i
tajemnice MěÚ. Starosta města reagoval, že je těžké sehnat někoho na zimní údržbu smluvně na celou
sezonu a zavázat jej smlouvou, zejména po uplynulých třech zimách, kdy nebyl téměř žádný sníh.
Každopádně přislíbil, že na další zimu se tímto požadavkem bude určitě zabývat.
Dále pan Zelinský upozornil na zápach z Dehtochemy, který je velmi častým jevem ve Svobodě a zda
by bylo možné v tom něco udělat. Ing. Hůrka reagoval, že společnost KVK PARABIT a.s. již má
vydané stavební povolení na instalaci biofiltrů. Starosta reagoval, že o tomto problému již několikrát
jednal s panem Konečným, který přislíbil nápravu, ale jak je vidno, příliš se nezměnilo. Společnost
usilovala o dotaci na opatření, která by měla snížit zápach z provozu. Mgr. Hainiš reagoval, že
problém není se zápachem z provozu, ale když se přečerpává asfalt z cisteren do zásobníků a
konstatoval, že ten zápach je pak v centru města opravdu příšerný. Ing. Jiránek doplnil, že
Dehtochema už má několik let danou podmínku ze životního prostředí, ale konají velmi pomalu.
Doplnil, že pan Tásler v tomto směru učinil mnoho a mnoho podání a stížností na příslušné kontrolní
orgány, ale vždy marně. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že provoz Dehtochemy zaměstnává
spoustu místních lidí a je významným zaměstnavatelem v našem městě.
Paní Horáčková se dotázala na parkování v ulici 5. května, zejména před kadeřnictvím, kde nyní v
zimních měsících zákaznice nemají kde zaparkovat a musí složitě hledat místo po Svobodě.
Upozornila na stav, kdy místní lidé v ulici 5. května nemají kde zaparkovat svá auta. Dotázala se, zda
by nešlo například upravit plochu naproti čerpací stanici Eurobit pod Sluneční strání. Ing. Jiránek
zahájil diskusi na toto aktuální téma konstatováním, že podle jeho názoru by obec měla zajistit
krátkodobé parkování pro lidi k nákupu, odběru služeb apod., ale nikoliv pro parkování obecně. Každý
vlastník auta si musí zajistit pro své auto parkování. Dotázal se paní Horáčkové, zda si myslí, že ji
soused nechá parkovat na svém pozemku. Paní Horáčková odpověděla, že to asi určitě ne. Na to
reagoval pan Jiránek, že to je přesně ono. I město je vlastníkem pozemků a také nechce, přesně jako
ten soused, aby se na jeho pozemcích parkovalo. A tímto se se rozvinula vzrušená debata o parkování
v centru města, ale i na sídlišti, ve které starosta reagoval, že situaci se samozřejmě snaží řešit, ale není
to jednoduché s ohledem na množství aut a omezený prostor. Informoval radu o jednáních s
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dopravními policisty, s městskou i státní policií, o připravovaném setkání s dopravním projektantem,
který byl pozván na jednání rady dne 15.3.2017. Dále představil možnosti, jak zkusit situaci zlepšit
pomocí parkovacích karet za nějaký poplatek ve vymezených modrých zónách a umožnit tak místním
lidem zarezervovat si místo pro parkování. V rámci této diskuse starosta také vysvětlil, proč nelze
parkovat před mateřskou školkou, přestože se tam roky parkovalo. Jedná se o křižovatku a v takové
křižovatce platí povinné vzdálenosti (5 metrů), ve kterých se prostě parkovat nesmí. Pokud tedy
policie potřebovala vytlačit auta z prostoru před školkou, musela postupovat vůči všem parkujícím
stejně ve smyslu toho, že se jedná o křižovatku a bez rozdílu, zda je to místní občan, český občan
odjinud či cizinec. Starosta nakonec ukončil diskusi tím, že danou situaci město řeší a cílem je se
pokusit připravit nějaké řešení do příští zimy.
Pan Ritter požádal město, aby se znovu zabývalo zřízením věcného břemene přístupu k jeho
pozemkům v lomu, jak již naznačil v rámci předchozího bodu při směně pozemků na Novém světě.
Uvedl, že v roce 1994 mu to bylo přislíbeno a nyní má problém. Starosta na to reagoval, že za sliby z
devadesátých let opravdu nyní vedení města nemůže, dodal, že přístup po obecní cestě do lomu ale
existuje. Na to pan Ritter reagoval, že to sice ano, ale je to úzká pěšina, na kterou se s traktorem
nevejde. Starosta odpověděl, že pokud chce tento problém s městem řešit, tak by si měl zajistit na své
náklady geodetické zaměření současné situace a podat písemnou žádost tak, aby se žádostí začala
zabývat Rada města. Pan Ritter reagoval, že tedy ano, že tedy požádá.
V rámci diskuse starosta informoval zastupitele o strategii prodeje pozemků určených k výstavbě
rodinných domů a požádal zastupitele o názor, jak má rada v dané problematice postupovat - zda
náklady na vybudování inženýrských sítí započítávat do ceny pozemků či nikoliv, postupovat po vzoru
Janských Lázní či jinak. Starosta informoval, že mu neustále volají žadatelé o pozemky na základě
reportáže na podzim a zatím pro ně nemá odpověď. Proto tedy požádal, aby zastupitelstvo přijalo
usnesení v tomto smyslu. Na to reagovala tajemnice, že dle jejího názoru se jedná o tak zásadní
rozhodnutí města, že bez podkladových materiálů a bez podrobnějších informací se přece zastupitelé
nemohou takhle narychlo rozhodnout, zejména když na dnešním jednání je přítomno pouze
9 zastupitelů. Zastupitelé s tímto souhlasili, a proto starosta pokračoval dále v diskusi.
Pan Tupý se dotázal, kdy bude obnoven bezbariérový sjezd na začátku Tyršovy ulice, kde jsou nyní
umístěny kontejnery. Starosta přislíbil, že během jara se bude dokončovat park v Tyršově ulici a
kontejnery budou přemístěny. Na podzim se dokončení parku muselo přerušit z důvodu opravy
teplárenského zařízení firmou ČEZ teplárenská a.s.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a jednání zastupitelstva
ukončil ve 20:30 hodin.

Zápis byl dokončen dne 10.3.2017
Ing. Jiří Špetla
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Týfa, v.r.

dne 14.3.2017

Milan Zelinský, v.r.

dne 14.3.2017
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Výpis usnesení z 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 08.03.2017
USNESENÍ č. ZM/171/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.3.2017.
USNESENÍ č. ZM/172/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.12.2016 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/173/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.12.2016 do 7.3.2017, zprávu o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/174/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, a to po hranici žlabu dle mapového podkladu (viz
příloha originálu zápisu), protože bylo zjištěno, že dle předloženého mapového podkladu nová stavba
stojí částečně na pozemku města p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, přičemž původní objekt byl na vlastní
parcele rodiny Hamplových a žadatel musí primárně vyřešit tento problém, protože umístil svou novou
stavbu částečně na pozemek města bez předchozího souhlasu města a jakéhokoliv majetkoprávního
titulu a pokud tento problém žadatel nevyřeší, bude mu město bránit v kolaudaci objektu.
USNESENÍ č. ZM/175/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej částí parcel dle grafického znázornění v příloze originálu zápisu, a to části p.p.č. 290/1 o
výměře 152 m2 a části parcely p.p.č. 265/1 o výměře 23 m2, kdy na předmětných částech byla
vybudována malá vodní elektrárna v Černohorské ulici s odůvodněním, že žadatelé mají s městem
uzavřenu nájemní smlouvu do roku 2025.
USNESENÍ č. ZM/176/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Směnnou smlouvu mezi městem a paní Renatou Ritterovou a Andreou Talábovou, jejímž předmětem
je směna pozemků na Novém světě v souladu se Záměrem města č. 3/2017 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že lhůta pro uzavření směnné smlouvy je do 30.4.2017.
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USNESENÍ č. ZM/177/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 204 o výměře 12 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s., IČ 608 01 711, na které stojí stavba technického zařízení bez čp./če
ve vlastnictví této společnosti.
b)

prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 2.400 Kč v režimu přenesené
daňové povinnosti dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3296-09/17 ze dne
10.2.2017 + náklady v celkové výši 3.000 Kč (2.000 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 30.4.2017.

USNESENÍ č. ZM/178/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 120/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou paní Janě Búšové,
bytem náměstí Svornosti 527, Svoboda nad Úpou, na které stojí objekt k bydlení čp. 527 ve
vlastnictví paní Búšové.
b)

prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 6.156 Kč, která se skládá
z úhrady za stavební pozemek ve výši 1.200 Kč dle znaleckého posudku od Ing. Františka
Řezníčka č. 3298-11/17 ze dne 24.2.2017 + 21% DPH, tj. celkem 1.452 Kč, z úhrady
dlužného nájemného za bezesmluvní užívání parcely st.p.č. 120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
ve výši 1.204 Kč (k ceně nebude připočteno DPH, protože vlastník objektu čp. 527 není
plátcem DPH a objekt je určen z převažující většiny k bydlení) od roku 1996 do února 2017
dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3298-11/17 ze dne 24.2.2017, z úhrady
nákladů spojených s koupí parcely st.p.č. 120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou v celkové výši
3.500 Kč (2.500 Kč za zpracování znaleckého posudku č. 3298-11/17 ze dne 24.2.2017 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 30.4.2017.

USNESENÍ č. ZM/179/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
rozhodnutí o uplatnění práva zpětné koupě dle čl. 7.3. Kupní smlouvy ze dne 20.8.2014 (dále jen
„smlouva“) s právními účinky vkladu této smlouvy ke dni 3.9.2017 s panem Václavem Dvořáčkem, a
to do příštího jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/180/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil Souček, č.j. 083
EX 66/05 ze dne 22.9.2016 vůči panu Martinu Hážovi, protože dle sdělení exekutora není vymožení
nákladů exekuce reálné a další úkony v dané věci pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora.
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USNESENÍ č. ZM/181/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 16.10.2015 s obcemi Mladé Buky, Horní Maršov
a Janské Lázně (dále jen „dodatky č.2“, viz přílohy originálu zápisu) s tím, že zastupitelstvo bere na
vědomí poskytnuté informace o prozatímním neposkytnutí dotace na pečovatelskou službu pro rok
2017 z MPSV a bere na vědomí případné riziko neposkytnutí dotace na podzim 2017 v rámci
rozdělování krajské dotace poskytovatelům sociálních služeb a s tím spojeného případného navýšení
provozního příspěvku v roce 2017 pro příspěvkovou organizaci, ke kterému se tímto zavazuje v
případě neposkytnutí dotace z Královéhradeckého kraje. Tyto dodatky č.2 budou ze strany Města
Svobody nad Úpou uzavřeny pouze v případě, že budou schváleny ve všech výše uvedených
zúčastněných obcích příslušnými orgány (ke dni jednání tohoto zastupitelstva dne 8.3.2017 byly
dodatky č.2 schváleny v Mladých Bukách a v Horním Maršově). V případě neschválení v obci Janské
Lázně bude svoláno neprodleně mimořádní jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/182/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavření
smlouvy o přijetí střednědobého investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč (slovy:
Desetmilionůkorunčeských) na financování výstavby požární zbrojnice dle indikativní nabídky
společnosti Česká spořitelna, a.s. (viz příloha originálu zápisu) ze dne 8.2.2017 a pověřuje starostu
podpisem úvěrové smlouvy, která je přílohou originálu zápisu.
USNESENÍ č. ZM/183/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 (viz příloha originálu zápisu) s doplněním v ODPA 3612 POL
6XXX o částku 2.000.000 Kč na projektovou činnost související s výstavbou sociálního bydlení +
společenský sál v bývalé budově kina. V rámci rozpočtového opatření č.1/2017 činí objem celkových
příjmů 455.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 29.134,600
Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2017 činí 4.421.000,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 46.748.000 Kč) a financování rozdílu v
rámci rozpočtového opatření č. 1/2017 činí 3.966.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2017
po této změně se zvyšuje na 17.613.400 Kč).
USNESENÍ č. ZM/184/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Václava Jiránka jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s. konanou dne 22.5.2017.
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