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Zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 7.6.2017
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 22.5.2017 do 7.6.2017 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
13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že ostatní
členové zastupitelstva jsou všichni řádně omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3
zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, Ing. JAN HANUŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK,
Mgr. PETR HYNEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, JIŘÍ PILNÝ,
Mgr. ZDENĚK ROLENEC, ROBERT ROUDNÝ, Mgr. ZINA OTTOVÁ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA,
Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: EVA ŠOLCOVÁ, Mgr. PETR TÝFA
1. Složení slibu nové členky zastupitelstva po rezignaci pana Šestáka
Starosta informoval zastupitele, že dne 2.5.2017 obdržel písemnou rezignaci od člena
zastupitelstva pana Martina Šestáka z volební strany č. 2 OBČANĚ SVOBODY a ods.
Čtvrtým náhradníkem v rámci tohoto volebního sdružení je paní Eva Šolcová, které vznikl
mandát dnem následujícím, tj. 3.5.2017. V souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí předala Rada města paní Šolcové dne 17.5.2017 osvědčení o
zvolení. Nová zastupitelka musí na zastupitelstvu složit ještě slib. Starosta informoval
zastupitele, že paní Šolcová před pár dny porodila miminko a tak se z dnešního jednání
omluvila s tím, že slib složí na dalším jednání.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to paní
Mgr. Zinu Ottovou a pana Bc. Martina Vláška. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing.
Ivanu Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.
3. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným programem:
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Poř.č. Název programu
1.

Složení slibu nové členky zastupitelstva po rezignaci pana Šestáka

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatelky

3.

Schválení programu jednání

4.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

5.

Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva

6.

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

7.

Prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 7/2017

8.

Prodej části p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II dle Záměru města č. 6/2017

9.

Prodej parcely p.p.č. 309/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 5/2017

10.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II

11.

Projednání záležitosti koncepčního dopravního řešení v ulici 5. května

12.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016

13.

Závěrečný účet města za rok 2016

14.

Kontrola čerpání rozpočtu roku 2017 a Rozpočtové opatření č. 2/2017

15.

Regulace používání zábavní pyrotechniky - výsledek ankety a další projednávání

16.

Zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru dne 10.4.2017

17.

Diskuse

Předsedající vyzval přítomné, zda má někdo návrh na změnu či doplnění, přičemž informoval
zastupitele, že v rámci Diskuse bude zastupitelům předložena k projednání žádost společnosti
KATA, a.s. o předběžný souhlas. Pan Hedvičák navrhl doplnit program o bod s názvem
Třídění plastů a rozdělení odměny od EKO-KOMu. Žádný další návrh nebyl podán, a proto
předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 7.6.2017
s doplněním o bod 17 - Třídění plastů a rozdělení odměny od EKO-KOMu a původní bod 17 Diskuse bude přečíslován na bod 18.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/185/14/2017 bylo přijato.
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4. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Milan Zelinský a Mgr. Petr Týfa) z
13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.3.2017, aby podali
zprávu o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu pan Zelinský o ověření zápisu bez
námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl
všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 15.3.2017, je zveřejněn na webu města a
usnesení z něj pak byla zveřejněna v dubnovém vydání městských novin Svoboda fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.3.2017 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/186/14/2017 bylo přijato.
5. Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 8.3.2017 do 6.6.2017, a to
zejména o obsazení funkce nové ředitelky v DPS od 1.6.2017 paní Bc. Martiny Motejlkové,
přednesl informace o stavu příprav nového územního plánu města, informace o vybraném
projektantovi na zpracování PD na rekonstrukci kina, o stavu příprav na rekonstrukci
veřejného osvětlení s vazbou na opravy chodníků podél hlavní silnice, o stavu dotačního
řízení na protipovodňová opatření, jejichž součástí je i zpracování digitálního povodňového
plánu, informace o opravách obou hřbitovů - další etapa opravy hřbitovní zdi ve Svobodě a
dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově, informace o aktuálním stavu dotačního
řízení na komunální techniku, informace o investici VAKu ohledně odkanalizování 6 lokalit
po obci, aktuální informace o přípravě projektu Krakonošova Muchomůrka, informace o
výstavbě hasičské zbrojnice, která by měla být dokončena do konce října letošního roku.
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. 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 8.3.2017 do 6.6.2017, zprávu o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/187/14/2017 bylo přijato.
6. Rozhodnutí o uplatnění práva zpětné koupě parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
V souladu s usnesením zastupitelstva na posledním jednání dne 8.3.2017 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
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p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, pokud nezahájí výstavbu rodinného domu. Na
prosincovém 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. Na březnovém jednání zastupitelstva bylo konečné
rozhodnutí o uplatnění práva zpětné koupě odloženo do dalšího jednání.
Mgr. Hynek shrnul historii a dodal, že město má lhůtu do 3.9.2017, kdy může uplatnit právo
zpětné koupě. 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. Na to starosta reagoval, že město již
obdrželo rozhodnutí silničního správního úřadu v Trutnově o zřízení sjezdu a zastupitelům jej
předložil k nahlédnutí. Dále byl učiněn dotaz na vedoucího stavebního úřadu Ing. Hůrku, zda
pan Dvořáček již má podanou žádost v rámci územního a stavebního řízení. Na to reagoval
Ing. Hůrka, že dosud neobdržel žádný podnět od pana Dvořáčka.
Pan Zelinský se dotázal, na čem to tedy vázne. Na to reagoval Mgr. Hynek, že stavebník
nejprve řešil náhon s jiným vlastníkem a teprve v loňském roce se začal zabývat samotnou
výstavbou domu. V této souvislosti Mgr. Hynek doplnil, že město má ještě další nástroj,
pokud by neuplatnilo právo zpětné koupě, a to dle čl. 8.1. Kupní smlouvy vymáhat smluvní
pokutu 50.000 Kč, pokud stavebník nedoloží „kolaudační souhlas“ či jiné rozhodnutí (viz
znění článku) ve lhůtě do 48 měsíců od právních účinků vkladu (tj. do 3.9.2018).
Ing. Jiránek v rámci diskuse reagoval, že se nejedná o příliš atraktivní pozemek a dle jeho
názoru, kdyby jej město koupilo zpět, tak jej bude opakovaně jen těžko prodávat.
Toto tvrzení doplnil Mgr. Hynek a informoval zastupitele o skutečnosti, že nedaleký pozemek
p.p.č. 825/1, o který v minulosti žádal pan Horák ml. je opět volný, protože pan Horák
nevyužil lhůtu do 31.3.2017 k uzavření kupní smlouvy, a to zejména s ohledem na to, že
prodej je zatížen daní z přidané hodnoty, a proto rada na tento pozemek opět zveřejnila záměr
prodeje s tím, že jej v rámci záměru rozdělila na dvě poloviny o výměře cca 600 m2 a nabízí
tak k prodeji dvě parcely pro výstavbu dvou rodinných domů. Z těchto důvodů se také
přiklonil k názoru Ing. Jiránka a navrhl neuplatňovat právo zpětné koupě.
Po kratší diskusi nad daným tématem se většina zastupitelů shodla na tom, že město nebude
uplatňovat právo zpětné koupě, rada si pohlídá termín pro kolaudaci objektu, a pokud tato
lhůta nebude dodržena, bude uplatňovat po kupujícím smluvní pokutu podle čl. 8.1. Kupní
smlouvy, jak je výše uvedeno.
Mgr. Hynek tedy zformuloval následující návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/188/14/2017 bylo přijato.
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zdržel se – 3
p. Hedvičák
Mgr. Ottová
Bc. Vlášek

7. Prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 7/2017
Mgr. Hynek opět shrnul historii kolem této záležitosti, kdy na prosincovém jednání zastupitelstvo
rozhodlo usnesením, že bude zveřejněn záměr prodeje části parcely p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad
Úpou v rozsahu, který tvoří roh domu na obecním pozemku a související přesah střechy o výměře cca
5 – 6 m2 - viz Záměr města č. 28/2016. Na 60. schůzi Rady města dne 15.3.2017 rada stanovila postup
(viz usnesení RM/746/60/2017) a konstatovala, že pan Blažek bude osloven, zda má zájem o koupi
podle výše uvedeného záměru a byl vyzván k úhradě zálohy ve výši 5.000 Kč. Teprve po úhradě bude
objednáno geodetické zaměření a znalecký posudek na ocenění kupní ceny a ocenění dlužného
nájemného od vydání stavebního povolení. Pan Blažek zálohu ve výši 5.000 Kč uhradil dne 23.3.2017.
Na 65. schůzi Rady města dne 26.4.2017 byla část parcely pod schodištěm pronajata panu Blažkovi
(usnesení č. RM/791/65/2017 písm. a) a s panem Blažkem byla uzavřena nájemní smlouva na část
pozemku pod schodištěm.
Na téže 65. schůzi rady dne 26.4.2017 byl schválen rozsah pro oddělení části k prodeji (viz aktualizace
záměru č. 28/2016 formou Záměru č. 7/2017), který byl zapracován do GP č. 736-264/2017 a byl
součástí Záměru č. 7/2017. Zároveň byl objednán znalecký posudek v duchu výše přijatého usnesení
rady ze dne 15.3.2017 na ocenění pozemku a dlužného nájemného s tím, že od stavebního úřadu bylo
získáno stavební povolení č.j. HS-151/03/03-Ho, které nabylo právní moci 16.7.2003.
Pan Zelinský se dotázal, proč je to všechno tak strašně komplikované a proč nekoná stavební úřad od
počátku tak, aby k takovým pochybením nedocházelo.
Na to Ing. Jiránek reagoval, že každý stavebník by měl před zahájením stavby předložit stavebnímu
úřadu geodetické vytyčení.
Mgr. Hynek doplnil, že v případě pana Blažka se jednalo o rekonstrukci domu na jeho pozemku a
nejednalo se o novou stavbu a stavební úřad v rámci místního šetření nezjistí na místě vůbec nic,
musel by sebou mít geodeta, který by na místě vše zaměřoval. Dále doplnil, že město v rámci
stavebního řízení vůbec nebylo účastníkem řízení (stavební povolení bylo vydáno v roce 2003), takže
opět musí řešit pochybení z dob minulých.
Mgr. Hynek ještě zrekapituloval návrh prodejní ceny:
- část p.p.č. 688 (nově vymezené parcely p.p.č. 688/2 a 688/3, celkem 6 m2) - 3.600,-Kč
- dlužné nájemné od 16.7.2003 do 31.5.2017 - 2.850,-Kč
- za vypracování GP č. 736-264/2017 - 8.712,-Kč
- za zpracování znaleckého posudku - 2.500,-Kč
- za návrh na vklad do KN - 1.000,-Kč
CELKEM tedy 18.662,-Kč Po odečtení uhrazené zálohy ve výši 5.000 Kč bude doplatek činit
13.662,-Kč.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto Mgr. Hynek přistoupil k formulaci návrhů usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej dvou částí parcely p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to o výměře 5 m2
(nově vymezený GP č. 736-264/2017 ze dne 19.5.2017 jako p.p.č. 688/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace) a 1 m2 (nově vymezený GP č. 736-264/2017 ze dne 19.5.2017 jako
p.p.č. 688/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace), panu Martinu Blažkovi.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 3
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/189/14/2017 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej dvou parcel dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 18.662 Kč,
která se skládá z úhrady za obě parcely ve výši 3.600 Kč dle znaleckého posudku
od Ing. Františka Řezníčka č. 3318-31/17 ze dne 22.5.2017, z úhrady dlužného
nájemného za bezesmluvní užívání dvou částí parcely p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad
Úpou ve výši 2.850 Kč (k ceně nebude připočteno DPH, protože vlastník objektu
čp. 419 není plátcem DPH a objekt je určen k bydlení) od 16.7.2003 do 31.5.2017
dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3318-31/17 ze dne
22.5.2017, z úhrady nákladů spojených s koupí výše uvedených parcel v celkové
výši 12.212 Kč (8.712 Kč za zpracování GP č. 736-264/2017 ze dne 19.5.2017,
2.500 Kč za zpracování znaleckého posudku č. 3318-31/017 ze dne 22.5.2017 a
1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 3
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
Ing. Jiránek

USNESENÍ č. ZM/189/14/2017 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej dvou částí parcely dle bodu a) tohoto
usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2017.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 3
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/189/14/2017 písm. c) bylo přijato.
Po hlasování se Ing. Hanuš dotázal, zda projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace
v Luční ulici počítá s výše uvedeným majetkovými změnami a nebude to kolidovat při případné
realizaci. Mgr. Hynek reagoval, že by to nemělo ničemu vadit, pouze pokud budou vadit schody,
dojde k výpovědi nájemní smlouvy, a proto se pozemek pod schody neprodával, pouze pronajal.

8. Prodej části p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II dle Záměru města č. 6/2017
Mgr. Hynek opět stručně shrnul historii, která je popsána v evidenční kartě pozemku p.p.č. 411 v
k.ú. Maršov II od roku 2015 v příloze originálu zápisu. Doplnil, že v pondělí 5.6.2017 rada
projednávala další žádost zástupce investora rodiny Hamplových a dva z požadovaných bodů
žádosti odložila s vazbou na výsledek projednávání prodeje části parcely o výměře 11 m2 dle GP
č. 218-263/2017 (viz příloha originálu zápisu). Výše uvedená žádost obsahovala:
1) žádost o zřízení VB práva chůze a jízdy přes p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II,
2) žádost o uzavření smlouvy o výjimce vzhledem k přesahu požárně nebezpečného prostoru
kolny na p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II a
3) žádost o souhlas s PD na terénní úpravy, zpevněné plochy, opěrné plochy a kolny na dřevo
(přílohou žádosti byla kompletní PD).
Mgr. Hynek informoval zastupitele o již uzavřené Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene ze dne 9.2.2016, která byla uzavřena s rodinou
Hamplových. Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že ve věci bodu 1) a 3) žádosti může
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rozhodnout až po jednání zastupitelstva, v rámci kterého je navržena k prodeji část parcely
p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II. Ve věci bodu 2) žádosti rada souhlasí s požárně nebezpečným
prostorem, který zasahuje do parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II a který bude řešen formou
Smlouvy o věcném břemeni, ve které nebude omezeno právo obce na umístění inženýrské sítě
pod povrchem - toto právo opět vysvětlil Mgr. Hynek, že je možné si jej smluvně ujednat.
Mgr. Hynek vše vysvětlil z právního hlediska a vyzval přítomné k diskusi.
O slovo požádal zástupce investora pan Jaroslav Kovář - poradenská a konzultační činnost, Horní
Maršov, který zastupitelům vysvětlil, jak ke všemu došlo. Konstatoval, že hlavní vinu nese
stavební firma, která špatně založila základy k novému objektu, a bohužel došlo k zásahu do
obecního pozemku. Tato stavební firma již skončila na stavbě a stavebník oslovil jinou stavební
firmu a také nový technický dozor (p. Kovář), který se všechna pochybení snaží dořešit. Pan
Kovář předal zastupitelům velkou omluvu rodiny Hamplových a konstatoval, že o pochybení
firmy neměli vůbec tušení a spoléhali se na bývalou firmu i technický dozor, že vše provede
správně. Dále doplnil, že ihned po zjištění pochybení rodina Hamplových vstoupila do jednání s
městem a snaží se celou věc dotáhnout k oboustranné spokojenosti. Starosta potvrdil, že skutečně
několikrát s rodinou Hamplových jednal a opravdu je přesvědčen o tom, že se v žádném případě z
jejich strany nejednalo o záměr či úmysl.
Ing. Jiránek v diskusi reagoval, že to tak nemůže nechat být a konstatoval, že i původní objekt
zasahoval rohem na hranici pozemku města a projektant v rámci nového objektu vůbec neřešil
přesah střechy, a proto je přesvědčen, že chyba byla už na straně projektu nikoliv jen na straně
stavební firmy. Doplnil, že město je velmi vstřícné v tom smyslu, že navrhuje odprodej části
parcely i s přesahem střechy a toto by si měli všichni uvědomit.
Dále bylo diskutováno o navrhovaném požárně nebezpečném prostoru kolny, kterou hodlá
stavebník postavit na svém pozemku, ale požárně nebezpečný prostor zasahuje opět do pozemku
města. Pan Kovář předložil zastupitelům projektovou dokumentaci, kde jim ukázal, jak je tento
prostor navržen. Doplnil, že se jedná o část pozemku p.p.č. 411, která je velmi příkrá, nedá se na
ní nic postavit a neovlivní nijak činnosti města (zimní údržba, případná oprava komunikace aj.)
Ing. Jiránek opět reagoval, že jsou dvě možnosti - plánovanou stavbu kolny posunout dál na svůj
pozemek tak, aby požárně nebezpečný prostor nezasahoval na pozemek města, nebo kůlnu
stavebně řešit např. z jiného materiálu tak, aby se tento prostor nemusel řešit vůbec. Byla vedena
hromadná diskuse zastupitelů a zástupce investora, ze které vyplynul názor, že město požaduje
kůlnu řešit projekčně tak, aby požárně nebezpečný prostor nezasahoval do pozemku města.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto Mgr. Hynek formuloval jednotlivé návrhy usnesení,
o kterých bylo postupně hlasováno s tím, že informoval zastupitele, že znalecký posudek je
objednán, ale znalec Ing. Řezníček je na dovolené, takže bude zpracován neprodleně po jeho
návratu:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II o výměře 11 m2 dle GP č. 218263/2017 ze dne 18.5.2017, do podílového spoluvlastnictví, a to 1/2 panu MUDr.
Jaroslavu Hamplovi, PhD. a 1/2 panu RNDr. Jaroslavu Hamplovi a paní RNDr.
Janě Hamplové.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 3
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/190/14/2017 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu, která bude určena
znaleckým posudkem, minimálně však za 400,-Kč za 1 m2, a z úhrady nákladů
spojených s koupí výše uvedené části parcely (tj. 7.187 Kč za zpracování
GP č. 218-263/2017 ze dne 18.5.2017, částku za zpracování znaleckého posudku a
1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 3
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
Ing. Jiránek

USNESENÍ č. ZM/190/14/2017 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu určenou dle bodu b) tohoto usnesení do 30.9.2017.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 3
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/190/14/2017 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
doporučuje
d)
Radě města, aby zřídila právo chůze a právo jízdy ve prospěch každého vlastníka
pozemku st.p.č. 102 v k.ú. Maršov II, jehož součástí bude nově vystavěná budova s
tím, že výši náhrady za zřízení určí znalecký posudek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/190/14/2017 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
doporučuje
e)
Radě města, aby zajistila, že na pozemku města p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II nebude
zřízen požárně nebezpečný prostor zamýšlené kůlny.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 1
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/190/14/2017 písm. e) bylo přijato.
9. Prodej parcely p.p.č. 309/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 5/2017
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů Fejklových o prodej parcely
p.p.č. 309/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně historie ohledně této parcely z roku 2010 (viz
podkladový materiál v příloze originálu zápisu), kterou zastupitelům osvěžil Mgr. Hynek a
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vyzval zastupitele k diskusi. Doplnil, že manželé Fejklovi uhradili zálohu ve výši 5.000 Kč a
zrekapituloval návrh prodejní ceny:
- za pozemek p.p.č. 309/7 dle znaleckého posudku - 13.000,-Kč
- za zpracování znaleckého posudku - 2.300,-Kč
- za návrh na vklad do KN - 1.000,-Kč
CELKEM tedy 16.300,-Kč, po odečtení zálohy ve výši 5.000 Kč bude doplatek činit
11.300,-Kč.
Žádný námět do diskuse nebyl podán, a proto Mgr. Hynek přistoupil k formulaci návrhů
usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 309/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře 260 m2 manželům Jaroslavu a Danuši Fejklovým.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/191/14/2017 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 16.300 Kč,
která se skládá z úhrady za parcelu ve výši 13.000 Kč dle znaleckého posudku od
Ing. Františka Řezníčka č. 3312-25/17 ze dne 11.4.2017 a z úhrady nákladů
spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 3.300 Kč (2.300 Kč za
zpracování znaleckého posudku č. 3312-25/017 ze dne 11.4.2017 a 1.000 Kč za
správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/191/14/2017 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2017.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/191/14/2017 písm. c) bylo přijato.
10. Žádost o prodej parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byla předložena žádost paní Evy Tlachačové o odkup parcely
p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 8488 m2. Rada se
žádostí zabývala na 63. schůzi rady dne 5.4.2017 a nedoporučila zastupitelstvu prodej,
protože se jedná o parcelu, která obklopuje zahrádkářskou kolonii v lokalitě Pod Rýchorami a
jejím odprodejem by došlo k odříznutí všech parcel uvnitř parcely p.p.č. 123/1 od jediné
přístupové komunikace. Mgr. Hynek vše znázornil na ortofotosnímku v rámci dataprojekce a
dodal, že jednání o odkupu části parcely pod místní komunikací s manželi Říhovými je zatím
neúspěšné. 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 parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře
8488 m2, protože parcela obklopuje zahrádkářskou kolonii v lokalitě Pod Rýchorami a jejím
odprodejem by došlo k odříznutí všech parcel uvnitř parcely p.p.č. 123/1 od jediné přístupové
komunikace.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/192/14/2017 bylo přijato.
11. Projednání záležitosti koncepčního dopravního řešení v ulici 5. května
Starosta představil v rámci dataprojekce návrh dopravního řešení pomocí svislého a
vodorovného dopravního značení před budovou mateřské školky a v ulici 5. května. Zároveň
zastupitelům připomněl projednávání této záležitosti na jednáních rady a v rámci
podkladových materiálů zastupitelé obdrželi výtahy ze zápisů z 57. schůze rady dne 22.2.2017
- bod 14, z 60. schůze rady dne 15.3.2017 - bod 1 a z 63. schůze rady dne 5.4.2017 - bod 19
(viz přílohy originálu zápisu). Starosta řekl, že na poslední z těchto rad (63. RM dne 5.4.2017)
předložil radě návrh poptávkového řízení na akci Zpracování studie dopravního řešení v ulici
5. května (viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem zakázky by mělo být:
a) řešení situace parkování pomocí svislého a vodorovného dopravního značení pro realizaci v
roce 2017
b) definitivní dopravní řešení ulice 5. května včetně stavebních zásahů (např. před budovou
MŠ)
c) budoucí koncepce prostoru včetně provozu vozidel přes silniční most bez omezení
d) požadavek na předložení nabídky ve formě konceptu variant studie a jednostupňové
projektové dokumentace
Podle předběžné nabídky předpokládaná hodnota zakázky činí 109.000 bez DPH (s DPH
131.890 Kč). Návrh poptávkového řízení je výsledkem jednání z 60. schůze RM dne
15.3.2017 se zástupcem společnosti Prodin a.s. (viz zápis bod jednání 1). Starosta konstatoval,
že mu částka přišla hodně vysoká, a proto navrhl radě do zimy připravit změnu v dopravním
značení v ulici 5. května dle bodu a) viz výše (zákaz stání přehodit na druhou stranu, čímž by
se zlepšil výjezd z postranních ulic a vyřešit parkování před budovou mateřské školky tak, že
část křižovatky bude zablokována a vznikne zde křižovatka tvaru T - viz dataprojekce). Na
tato opatření už požádal silniční správní úřad v Trutnově o povolení a očekává, že vydání
rozhodnutí by mohlo do podzimu být a samotná realizace dopravního značení by se měla do
zimy stihnout. Starosta doplnil, že navrhuje počkat po zimě, zda se toto opatření osvědčí a tím
pádem už by se nemusela nechat dělat nějaká další studie. Pokud se prokáže, že opatření jsou
i nadále nedostatečná, tak se k dané problematice vrátit a nechat zadat zpracování studie
koncepčního řešení dopravy v centru města včetně mostu Nepomuckého, který je nyní
omezen tonáží a nesmí na něj nákladní vozy.
Mgr. Hynek doplnil starostu, že problém v ulici 5. května nastal, když v zimě otevřel provoz
Ski hotel v ulici 5. května a upozornil zastupitele, že hotel provozoval svou činnost, aniž by
měl zkolaudovaný objekt. Provozovatel tohoto hotelu nemá zkolaudován objekt ani nyní v
červnu a město požádalo stavební úřad, aby bylo účastníkem kolaudačního řízení, protože v
rámci kolaudačního řízení musí město hájit svůj veřejný zájem, což Ing. Hůrka potvrdil.
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Mgr. Hainiš reagoval, že by mu vůbec nevadilo, kdyby do ulice 5. května byl zakázán vjezd
aut úplně vyjma zásobování a dodal, že město přece není od toho, aby zajišťovalo lidem
parkování jejich aut.
Mgr. Hynek vyzval ostatní zastupitele, aby se vyjádřili k dané problematice.
Ing. Jiránek navrhl urychleně vyřešit nejpalčivější problém u školky a poté zadat studii
koncepčního nového řešení.
Byla vedena vzrušená debata mezi zastupiteli ohledně parkování v centru města, ve které bylo
několikrát zopakováno, že návrh starosty je dobrý a mělo by se jím začít a pokud se tato
opatření neosvědčí, tak se v příštím roce znovu zabývat celou situací a případně studii zadat.
Starosta ukončil vzrušenou debatu tím, že tedy zopakoval svůj návrh do návrhu usnesení, o
kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh starosty do zimy připravit změnu v dopravním značení v ulici 5. května tak, že zákaz
stání bude přehozen na druhou stranu, čímž by se zlepšil výjezd z postranních ulic a vyřešit
parkování před budovou mateřské školky tak, že část křižovatky bude zablokována a vznikne
zde křižovatka tvaru T (návrh řešení - viz příloha zápisu). Na tato opatření byla podána žádost
na silniční správní úřad v Trutnově o povolení a město očekává, že vydání rozhodnutí by
mohlo do podzimu být a samotná realizace dopravního značení by se měla do zimy stihnout.
Teprve po zimě bude prověřeno, zda se toto opatření osvědčí a tím pádem už by se nemusela
nechat dělat nějaká další studie a pokud se prokáže, že opatření jsou i nadále nedostatečná, tak
se k dané problematice zastupitelstvo vrátí a nechá zadat zpracování studie koncepčního
řešení dopravy v centru města včetně mostu Nepomuckého, který je nyní omezen tonáží a
nesmí na něj nákladní vozy.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/193/14/2017 bylo přijato.
12. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016
Zastupitelstvu města byla předložena Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016 včetně
příloh č. 1 a č. 2 (vše viz přílohy originálu zápisu). Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný
námět ani dotaz nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2016 včetně příloh č. 1 a č. 2 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/194/14/2017 bylo přijato.
13. Závěrečný účet města za rok 2016
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál s návrhem Závěrečného účtu města
Svobody nad Úpou za rok 2016 včetně zprávy včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
města za rok 2016 (viz přílohy originálu zápisu) a informace o zveřejněných dalších přílohách

11

včetně informace o účetní závěrce. Tajemnice MěÚ informovala zastupitele, že v době
zveřejnění a ve stanovené lhůtě nebyly podány písemné připomínky k návrhu závěrečného
účtu.
Starosta vyzval přítomné k podávání připomínek či dotazů. Nikdo z přítomných nepodal
připomínku ani dotaz, a proto starosta přistoupil k formulaci návrhů usnesení, o kterých bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2016 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření města za rok 2016 a dalších příloh (viz příloha originálu
zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/195/14/2017 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2016 sestavenou ke dni
31. 12. 2016 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o
schvalování účetní závěrky za rok 2016.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/195/14/2017 písm. b) bylo přijato.
14. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2017 a Rozpočtové opatření č. 2/2017
Zastupitelstvu města byly předloženy následující dokumenty (vše viz přílohy originálu
zápisu):
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 31.5.2017 2017 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
FIN2-12M sestavený k 5/2017 ze dne 1.6.2017
2) Dopis z MF ČR + tabulka výpočtu rozpočtové zodpovědnosti
3) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 + rozpis rozpočtového opatření
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ, aby jednotlivé dokumenty představila. Tajemnice tedy
nejprve začala komentářem ke kontrole plnění rozpočtu, konstatovala, že rozpočet je plněn
dle plánu a v rámci rozpočtového opatření č. 2/2017 dojde k několika úpravám, které souvisí s
přijetím dotací, technickou změnou rozpočtové skladby nebo úsporou na výdajové stránce
rozpočtu.
Tajemnici doplnil Mgr. Hynek, který okomentoval aktuální finanční situaci města a upozornil
zastupitele na druhý dokument s aktuálními informacemi ohledně rozpočtové odpovědnosti, a
to v souvislosti s přijetím zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Tento zákon z února 2017 stanoví, že ÚSC, jehož dluh překročí k rozvahovému dni (31.12.)
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 kalendářní roky, bude muset v následujícím roce
snížit svůj dluh o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru příjmů za tyto poslední
4 roky. Pokud tak neučiní, MF rozhodne o pozastavení části podílu na výnosu daní. Podrobně
viz příloha (dopis MF ĆR z 16.5.2017). V případě našeho města činí podíl dluhu k průměru
příjmů 25%, takže městu nic nehrozí (viz výpočet rozpočtové zodpovědnosti). Pokud bude
město uvažovat i nadále o průměrných příjmech po konsolidaci ve výši kolem 40 mil. Kč, tak
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dluhy celkem by neměly překročit hranici 24 mil. Kč. Z tabulky vyplývá extrémní rok 2013,
který byl ovlivněn dotacemi na povodně. Pro rok 2017 jsou zatím plánovány příjmy cca
30 mil. Kč, takže pokud by se situace nezlepšila, v příštím roce by nám klesl 60% podíl na
23,3 mil. Kč. Proto i při plánování investic na další období je třeba mít tuto skutečnost v
patrnosti a dluhy (úvěry) města se snažit udržet na max. hranici kolem 20 - 23 mil. Kč. Dále
Mgr. Hynek představil vizi rady o budoucím financování všech větších projektů v příštím
roce (rekonstrukce VO a chodníků podél hlavní silnice, případné zahájení rekonstrukce kina).
Na závěr tajemnice okomentovala návrh rozpočtového opatření č. 2/2017:
Příjmy:
1) Převod odvětvového třídění - paragrafu 4357 na 4351 – pouze změna rozpočtové skladby:
4351/2122
719.000
4357/2122
- 719.000
2)
22XX 25.000
je částečně výnosem obce)

Pokuta z ČIŽP udělená KVK PARABIT a.s. (výnos z pokuty

3)
232X 74.000
Úhrada jednorázového příspěvku za přidělení bytu v DPS a
přijaté úhrady náhrad ze smluvních vztahů (náhrady za znalecké posudky, geometráky, náhrada
za vybudování chodníku apod.) – navýšeni dle aktuálního stavu
4)
4116 264.500
Dotace ze státního rozpočtu na sociální práci v rámci POÚ,
příjem dotace má vazbu na výdajové položky – viz dále
4116 - 455.000
4113 455.000

Dotace na veřejnou zeleň, která byla součástí navýšení příjmů
v rámci RO č. 1/2017 je dotací ze státních fondů, a tudíž musí
přijít na položku 4113, nikoliv 4116

Výdaje:
5) 2212/51XX 150.000
Navýšení rozpočtu na zimní údržbu, kdy po třech
letech úspor s ohledem na mírnou zimu došlo letos naopak k potřebě navýšení v důsledku
vyšší spotřeby pohonných hmot a plateb pomáhajícím subjektům se zimní údržbou.
6) 2219/61XX - 333.000
Předpokládané náklady za zpracování PD na projekt
„Bezpečná pěší doprava ve Svobodě“ činily v rámci minulého rozpočtového opatření
472.000 Kč. Jedná se o opravu chodníků podél hlavní silnice s předpokládanou hodnotou cca
10 mil. Kč. Po jednání s projektantem a úpravě rozsahu PD byla cena snížena na konečných
138.424 Kč včetně DPH. Úspora tedy činí 333.000 Kč.
7) 3632/51XX - 1.058.000
V základním rozpočtu byly vyčleněny na obě akce oprav
hřbitovů 2 mil. Kč. V rámci RO č. 1/2017 byla částka posílena o dalších 1.485.000 Kč, a to
ve vazbě na projektantské rozpočty. V dubnu a květnu 2017 proběhla výběrová řízení na
dodavatele a výsledek těchto řízení je následující:
Oprava hřbitovní zdi Svoboda:
rozpočet projektanta 2.401.000 Kč
vysoutěženo
1.609.000 Kč
úspora
792.000 Kč
Dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově:
rozpočet projektanta 1.084.000 Kč
vysoutěženo
818.000 Kč
úspora
266.000 Kč
Celkem tedy úspora 1.058.000 Kč.
8) 4351/5331 362.000
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
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provozního příspěvku z vyúčtování roku 2016 a 98.000 Kč je navýšení provozního příspěvku
na úsek pečovatelské služby pro rok 2017. Částka byla sice zahrnuta do rozpočtového
opatření č. 1/2017, ale nebyla zahrnuta do součtů celkových výdajů a následného
financování.
9) 6171/50XX, 5421, 5424
264.500
Přesun dotace na sociální práci do mzdových
výdajů – viz vazba na příjem dotace v příjmech

10) Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je snížení financování pomocí položky 8115
(financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let), a to částkou ve
výši 978.000 Kč, které budou vráceny na spořicí účet ze základního běžného účtu pro
další potřeby.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, nikdo nepodal žádný námět, a proto přistoupil k formulaci
následující usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.5.2017 provedenou tajemnicí MěÚ
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 5/2017 ze
dne 1.6.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/196/14/2017 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
b)
informace v souvislosti s přijetím zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/196/14/2017 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.2/2017 činí objem celkových příjmů 363.500,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 29.498.100 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2017 činí mínus 614.500,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižují na 46.133.500 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2017 činí mínus
978.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižuje na
16.635.400 Kč).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/196/14/2017 písm. c) bylo přijato.
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15. Regulace používání zábavní pyrotechniky - výsledek ankety a další projednávání
Zastupitelstvu města byl předložen výsledek, resp. vyhodnocení ankety k případné regulaci
pyrotechniky na území města. Tento výsledek byl prezentován také v květnových novinách a
starosta konstatoval, že dle jeho názoru je vzorek 16 anketních lístků pro něj zcela
nevypovídající a svědčí o nezájmu lidí se danou problematikou zabývat. Dále doplnil, že
regulací všeho možného v poslední době zejména ze strany státu už má docela plné zuby a
navrhl, aby se město regulací pyrotechniky již dále nezabývalo. Ing. Jiránek doplnil, že
občané se obecně velmi málo zajímají o věci veřejné a jako důkaz doplnil veřejné slyšení
ohledně vzhledu domu v Maršově II, kdy byli občané v lokalitě přizváni k veřejnému
projednávání, aby se vyjádřili a účast lidí byla rovněž mizivá. Byla vedena krátká diskuse nad
daným tématem, ze které převládl názor, který souhlasil s názorem starosty. Bylo tedy
hlasováno o návrhu starosty:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
s ukončením projednávání regulace používání zábavné pyrotechniky na území města, a to s
ohledem na nezájem občanů, který vyplynul z vyhodnocení v rámci provedené ankety.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/197/14/2017 bylo přijato.
16. Zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru dne 10.4.2017
Zastupitelstvu města byl předložen zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru ze dne 10.4.2017
včetně podnětu od pana Hedvičáka, který zaslal předsedovi kontrolního výboru
Mgr. Hainišovi k prošetření (viz přílohy originálu zápisu). Starosta předal slovo Mgr.
Hainišovi, který okomentoval danou záležitost a shrnul, že kontrolní výbor nenalezl v zápise z
9. zastupitelstva ani v zápise z 8. zastupitelstva usnesení uváděné panem Hedvičákem, a proto
kontrolní výbor vyzval pana Hedvičáka, aby upřesnil svůj požadavek.
Mgr. Ottová reagovala tím, že vysvětlila znovu panu Hedvičákovi, o co tam tehdy šlo
(přístupy k domům, kdy lidé chodí domů přes pozemek města, na rozdíl od pana Hedvičáka,
který si na pozemku města postavil stavbu).
Mgr. Hynek danou problematiku s přístupy k domům znovu vysvětlil z právního hlediska a
dodal, že podobných případů je po Svobodě mnoho, ale rada ani zaměstnanci radnice
nemohou tyto případy vyhledávat z vlastní iniciativy, protože jich je tolik, že kapacita
zaměstnanců radnice by na to v žádném případě nestačila. Rada tedy řeší postupně případy,
které vzejdou z vlastní iniciativy občanů, kteří chtějí svou situaci řešit a mají vůli a svědomí ji
řešit.
Starosta vyzval pana Hedvičáka, zda má ještě nějaký námět k tomuto bodu či podnět. Pan
Hedvičák reagoval, že nikoliv. Starosta tedy navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru ze dne 10.4.2017 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/198/14/2017 bylo přijato.
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17. Třídění plastů a rozdělení odměny od EKO-KOMu
Pan Hedvičák ocenil umístění města v soutěži Čistá obec, která souvisí s tříděním odpadu v
obci a navrhl, aby se odměna ve výši 100.000 Kč použila na snížení odpadového poplatku pro
příští rok o 50 Kč. Starosta reagoval, že tento návrh mu přijde velmi nesystematický a dotázal
se, co když v dalších letech město neuspěje, tak zase dojde ke zvýšení poplatku? Dále doplnil,
že i tak město na odpadový systém doplácí, a proto s takovým návrhem nesouhlasí. K názoru
starosty se přiklonila většina zastupitelů a byla vedena debata o tom, jakým způsobem
odměnu použít, zda se zabývat zlepšením vzhledu kontejnerových stání, začít se zabývat
motivačním systémem třídění odpadů a zrušit kontejnerová stání po obci a vybavit občany
popelnicemi na tříděný odpad. V závěru diskuse starosta vše shrnul, že se jedná o návrh
zastupitele - pana Hedvičáka, a proto je třeba o něm hlasovat. Bylo tedy hlasováno o návrhu
pana Hedvičáka - viz výše první věta:
PRO: 1 (Hedvičák)
PROTI: 10
ZDRŽEL SE: 2 (Ing. Chmelař, Ing. Hanuš)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Jiný návrh nebyl podán, a proto starosta ukončil projednávání tohoto bodu bez přijatého
usnesení.
18. Diskuse
V rámci diskuse požádal o slovo nejprve starosta a předal zastupitelstvu žádost společnosti KATA, a.s.
o předběžný souhlas, kterou v pondělí projednávala rada a předala ji k projednání zastupitelstvu,
protože regulace hazardu formou obecně závazné vyhlášky je v kompetenci zastupitelstva. V dané
věci starosta předal slovo tajemnici MěÚ, která zastupitele seznámila s novým zákonem č. 186/2016
Sb., o hazardních hrách, který zásadním způsobem zpřísňuje podmínky pro provozování hazardních
her na území ČR, a to zejména ve vazbě na úpravu tzv. herního prostoru, vybavení kamerovým
systémem, zajištění kontroly při identifikaci osob a povinnost vedení evidence při vstupu do herního
prostoru atd. Povolení k umístění herního prostoru vydává Městský úřad v rámci výkonu státní správy
v přenesené působnosti, a tudíž není v kompetenci zastupitelstva. V kompetenci zastupitelstva je
regulace hazardu v podobě obecně závazné vyhlášku (dále jen "OZV") a tu má město již přijatou OZV č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst a času, ve kterých je provozování výherních
hracích přístrojů, koncových interaktivních videoloterních terminálů a herních míst lokálního herního
systému zakázáno.
Tajemnice představila zastupitelům prezentace MF ČR, ze kterých vyplývají nové podmínky pro
provozovatele hazardu, nové rozpočtové určení výnosů z hazardu. Vysvětlila, že provoz herny ve
Svobodě nad Úpou od roku 2018, pokud bude i nadále platná výše uvedená OZV, bude možný v
pouze v časech 10,00 - 13,00 hodin a 19,00 - 3,00 hodin. V ostatních hodinách je provoz hazardu
zakázán zákonem nebo OZV města. Dále vysvětlila, že pokud bude chtít společnost KATA, a.s. získat
povolení k umístění herny v Národním domě, bude muset prostory mimo jiné zásadně upravit, a to
oddělením herny jako samostatně stavebně odděleného prostoru se samostatným vstupem, přičemž
stavební úpravy objektu budou podléhat také stavebnímu řízení ze strany stavebního úřadu.
Dále tajemnice předložila zastupitelům stručnou finanční analýzu výnosů z hazardu od roku 2012:
Výnosy z hazardu pro obec:
2012
2013
642.000
625.000

2014
562.000

2015
654.000

2016
917.000

2017 – k 31.5.2017
312.000, z toho:

106.000 - podíl na 30% celostátním výnosu (i kdyby na území obce nebyl ani jeden automat)
206.000 - dobíhající výnos z povolených VHP pro rok 2017 dle starého zákona o loteriích
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Tajemnice doplnila, že rok 2016 byl mimořádný a těžko vysvětlitelný, nicméně kontrola plateb tento
výnos potvrdila. Rok 2017 podle vývoje opět vypadá na to, že se výnos bude pohybovat cca kolem
600 tis. Kč, přičemž podíl na 30% celostátním výnosu nelze odhadnout – jedná se o novou daň. Podle
informací z KÚ a MF ČR lze v letech další předpokládat značný pokles výnosů, protože provozovatelé
musí od roku 2018 splnit výše popsané přísné podmínky. Lze tedy předpokládat, že mnozí
provozovatelé ukončí svou činnost a na trhu zůstanou jen ti největší a ti kteří budou chtít investovat do
úprav objektů. Celostátní výnosy z hazardu tedy dle odhadu budou výrazně nižší a tím i podíly pro
obce.
Po vysvětlení dané problematiky byla vedena diskuse k danému tématu a většina zastupitelů se shodla
na tom, že by jim vůbec nevadilo, kdyby automaty ze Svobody zmizely úplně. Mgr. Hynek doplnil,
že žádost společnosti KATA, a.s. je formulována zcela špatně a město se nemůže vyjadřovat k
úpravám herny, město může pouze regulovat hazard formou OZV a město má v tuto chvíli platnou
výše uvedenou OZV. To zda, ji zastupitelé budou chtít upravit, zrušit, či zakázat zcela hazard v obci
nelze deklarovat dopředu nějakým usnesením a upozornil na nové ustanovení občanského zákoníku o
veřejném příslibu.
Mgr. Hynek tedy navrhl vzít žádost společnosti KATA, a.s. pouze na vědomí a konstatovat, že město
má platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst a času, ve
kterých je provozování výherních hracích přístrojů, koncových interaktivních videoloterních terminálů
a herních míst lokálního herního systému zakázáno. Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o
návrhu Mgr. Hynka:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost společnosti KATA, a.s. o předběžný souhlas ze dne 31.5.2017 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že město má platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o stanovení veřejně
přístupných míst a času, ve kterých je provozování výherních hracích přístrojů, koncových
interaktivních videoloterních terminálů a herních míst lokálního herního systému zakázáno.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/199/14/2017 bylo přijato.
Dále se v rámci diskuse se dotázal Mgr. Rolenec na opravu komunikace do Janských Lázní,
zejména v úseku Lázeňské ulice, kde je stav komunikace katastrofální. Starosta informoval, že se
jedná o investici SÚS Královéhradeckého kraje a měla by být realizována letos, ale podle
nejnovějších informací mají velké problémy ve vazbě na dotaci a neuznatelné náklady a celá
záležitost je tedy v jednání.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a jednání
zastupitelstva ukončil ve 20:55 hodin.
Zápis byl dokončen dne 8.6.2017.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Zina Ottová, v.r. dne 12.6.2017
Bc. Martin Vlášek, v.r. dne 13.6.2017
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Výpis usnesení z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 07.06.2017
USNESENÍ č. ZM/185/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 7.6.2017 s
doplněním o bod 17 - Třídění plastů a rozdělení odměny od EKO-KOMu a původní bod 17 Diskuse bude přečíslován na bod 18.
USNESENÍ č. ZM/186/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.3.2017 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/187/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 8.3.2017 do 6.6.2017, zprávu o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/188/14/2017
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.
USNESENÍ č. ZM/189/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej dvou částí parcely p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to o výměře 5 m2
(nově vymezený GP č. 736-264/2017 ze dne 19.5.2017 jako p.p.č. 688/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace) a 1 m2 (nově vymezený GP č. 736-264/2017 ze dne 19.5.2017 jako
p.p.č. 688/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace), panu Martinu Blažkovi.
b)
prodej dvou parcel dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 18.662 Kč,
která se skládá z úhrady za obě parcely ve výši 3.600 Kč dle znaleckého posudku od
Ing. Františka Řezníčka č. 3318-31/17 ze dne 22.5.2017, z úhrady dlužného
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nájemného za bezesmluvní užívání dvou částí parcely p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad
Úpou ve výši 2.850 Kč (k ceně nebude připočteno DPH, protože vlastník objektu čp.
419 není plátcem DPH a objekt je určen k bydlení) od 16.7.2003 do 31.5.2017 dle
znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3318-31/17 ze dne 22.5.2017, z
úhrady nákladů spojených s koupí výše uvedených parcel v celkové výši 12.212 Kč
(8.712 Kč za zpracování GP č. 736-264/2017 ze dne 19.5.2017, 2.500 Kč za
zpracování znaleckého posudku č. 3318-31/017 ze dne 22.5.2017 a 1.000 Kč za
správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c)

lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej dvou částí parcely dle bodu a) tohoto usnesení
za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2017.

USNESENÍ č. ZM/190/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II o výměře 11 m2 dle GP č. 218263/2017 ze dne 18.5.2017, do podílového spoluvlastnictví, a to 1/2 panu MUDr.
Jaroslavu Hamplovi, PhD. a 1/2 panu RNDr. Jaroslavu Hamplovi a paní RNDr. Janě
Hamplové.
b)

prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu, která bude určena
znaleckým posudkem, minimálně však za 400,-Kč za 1 m2, a z úhrady nákladů
spojených s koupí výše uvedené části parcely (tj. 7.187 Kč za zpracování GP č. 218263/2017 ze dne 18.5.2017, částku za zpracování znaleckého posudku a 1.000 Kč za
správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).

c)

lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu určenou dle bodu b) tohoto usnesení do 30.9.2017.

doporučuje
d)
Radě města, aby zřídila právo chůze a právo jízdy ve prospěch každého vlastníka
pozemku st.p.č. 102 v k.ú. Maršov II, jehož součástí bude nově vystavěná budova s
tím, že výši náhrady za zřízení určí znalecký posudek.
e)

Radě města, aby zajistila, že na pozemku města p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II nebude
zřízen požárně nebezpečný prostor zamýšlené kůlny.

USNESENÍ č. ZM/191/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 309/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře 260 m2 manželům Jaroslavu a Danuši Fejklovým.
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 16.300 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 13.000 Kč dle znaleckého posudku od Ing.
Františka Řezníčka č. 3312-25/17 ze dne 11.4.2017 a z úhrady nákladů spojených s
koupí výše uvedené parcely v celkové výši 3.300 Kč (2.300 Kč za zpracování
znaleckého posudku č. 3312-25/017 ze dne 11.4.2017 a 1.000 Kč za správní poplatek
za vklad do Katastru nemovitostí).
c)

lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2017.
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USNESENÍ č. ZM/192/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře
8488 m2, protože parcela obklopuje zahrádkářskou kolonii v lokalitě Pod Rýchorami a jejím
odprodejem by došlo k odříznutí všech parcel uvnitř parcely p.p.č. 123/1 od jediné přístupové
komunikace.
USNESENÍ č. ZM/193/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh starosty do zimy připravit změnu v dopravním značení v ulici 5. května tak, že zákaz
stání bude přehozen na druhou stranu, čímž by se zlepšil výjezd z postranních ulic a vyřešit
parkování před budovou mateřské školky tak, že část křižovatky bude zablokována a vznikne
zde křižovatka tvaru T (návrh řešení - viz příloha zápisu). Na tato opatření byla podána žádost
na silniční správní úřad v Trutnově o povolení a město očekává, že vydání rozhodnutí by
mohlo do podzimu být a samotná realizace dopravního značení by se měla do zimy stihnout.
Teprve po zimě bude prověřeno, zda se toto opatření osvědčí a tím pádem už by se nemusela
nechat dělat nějaká další studie a pokud se prokáže, že opatření jsou i nadále nedostatečná, tak
se k dané problematice zastupitelstvo vrátí a nechá zadat zpracování studie koncepčního
řešení dopravy v centru města včetně mostu Nepomuckého, který je nyní omezen tonáží a
nesmí na něj nákladní vozy.
USNESENÍ č. ZM/194/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2016 včetně příloh č. 1 a č. 2 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/195/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2016 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu)
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
b)

účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2016 sestavenou ke dni
31. 12. 2016 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2016.

USNESENÍ č. ZM/196/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.5.2017 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 5/2017 ze dne
1.6.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
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b)

informace v souvislosti s přijetím zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti.

schvaluje
c)
návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.2/2017 činí objem celkových příjmů 363.500,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 29.498.100 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2017 činí mínus 614.500,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižují na 46.133.500 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2017 činí mínus 978.000,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižuje na 16.635.400
Kč).
USNESENÍ č. ZM/197/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
s ukončením projednávání regulace používání zábavné pyrotechniky na území města, a to s
ohledem na nezájem občanů, který vyplynul z vyhodnocení v rámci provedené ankety.
USNESENÍ č. ZM/198/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru ze dne 10.4.2017 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/199/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost společnosti KATA, a.s. o předběžný souhlas ze dne 31.5.2017 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že město má platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o stanovení veřejně
přístupných míst a času, ve kterých je provozování výherních hracích přístrojů, koncových
interaktivních videoloterních terminálů a herních míst lokálního herního systému zakázáno.
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