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Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 6.9.2017
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 10.8.2017 do 6.9.2017 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
11 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.
Dále přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, Mgr. PETR HYNEK, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, JIŘÍ PILNÝ, Mgr. ZDENĚK ROLENEC, Mgr.
ZINA OTTOVÁ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN
ZELINSKÝ
Omluveni: Ing. JAN HANUŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK, ROBERT ROUDNÝ, EVA
ŠOLCOVÁ
1. Složení slibu nové členky zastupitelstva po rezignaci pana Šestáka
Starosta opět ve zkratce 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. Z minulého
jednání se řádně omluvila z důvodu porodu.
Starosta informoval zastupitele, že o víkendu jej kontaktovala telefonicky paní Šolcová s tím,
že bude tento týden měnit trvalý pobyt, protože sehnali s přítelem byt v Trutnově. V úterý
5.9.2017 oznámila telefonicky starostovi, že skutečně ke změně trvalého pobytu došlo, což
bylo ověřeno tajemnicí v Registru obyvatel a potvrzeno, že ke změně došlo 5.9.2017.
Změna trvalého pobytu v obci, kde je takový občan zastupitelem, znamená ztrátu volitelnosti
a je důvodem pro vyslovení zániku mandátu.
Danou záležitost lze řešit dvěma způsoby:
1) zastupitel podá písemnou rezignaci do rukou starosty, resp. dnem, kdy starosta
takovou rezignaci obdrží, náhradníkovi pak vznikne mandát druhým dnem. Paní
Šolcová tuto možnost vyloučila, protože nemá cestu do Svobody, nechce se jí psát
rezignaci a souhlasila s druhou možností.
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2) pokud se zastupitelstvo dozví o této skutečnosti (o z výše popsaného je zřejmé, že ke
skutečnosti došlo), může zastupitelstvo na nejbližším jednání vyslovit zánik mandátu
z důvodu, že člen zastupitelstva přestal být volitelný – viz dále výtah ze stanoviska
Min. vnitra ČR:
„Zánik mandátu člena zastupitelstva obce je upraven v § 55 volebního zákona. Podle § 55
odst. 3 písm. b) volebního zákona zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to
příslušné zastupitelstvo z důvodu, že člen zastupitelstva obce přestal být volitelný. Usnesení
zastupitelstva obce o zániku mandátu se neprodleně zašle tomu, kdo je proti takovému
usnesení nebo rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu podle § 59 odst. 3 volebního
zákona. Současně se toto usnesení nebo rozhodnutí vyvěsí na úřední desce příslušného
obecního úřadu. Za doručené se usnesení nebo rozhodnutí považuje sedmým dnem ode dne
vyvěšení. Mandát člena zastupitelstva obce podle § 55 odst. 3 a 4 volebního zákona zaniká
dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle § 59 odst. 3 volebního
zákona, nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo usnesení zastupitelstva obce
zrušeno.“
Teprve po uplynutí těchto lhůt vznikne mandát dalšímu náhradníkovi.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o
kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vyslovuje
zánik mandátu člence zastupitelstva paní Evě Šolcové v souladu s § 55 odst. b) zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že členka zastupitelstva obce přestala být volitelná s
ohledem na změnu trvalého pobytu.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/200/15/2017 bylo přijato.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana
Mgr. Jana Hainiše a pana Jiřího Pilného. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu
Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.
3. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným programem:
Poř.
Název programu
č.
1.

Složení slibu nové zastupitelky

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatelky

3.

Schválení programu jednání

4.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

5.

Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
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6.

Rozdělení finančních příspěvků v rámci dotačních programů pro rok 2017

7.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Žádost o prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Žádost o uvedení příjezdové cesty k domu čp. 195 v Luční ulici do původního stavu

10.

Kontrola čerpání rozpočtu roku 2017 a Rozpočtové opatření č. 3/2017

11.

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 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.9.2017.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/201/15/2017 bylo přijato.
4. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Mgr. Zina Ottová a Bc. Martin Vlášek) z 14.
veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 7.6.2017, aby podali zprávu
o ověření zápisu. Oba ověřovatelé podali zprávu společně o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl
všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 13.6.2017, je zveřejněn na webu města a
usnesení z něj pak byla zveřejněna v červencovém vydání městských novin Svoboda fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 7.6.2017 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/202/15/2017 bylo přijato.
5. Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 7.6.2017 do 5.9.2017, zejména
se zaměřil na investiční akce města a okomentoval jejich aktuální stav. Dále se zmínil o
probíhající rekonstrukci spodní silnice do Janských Lázní, upozornil zejména na fakt, že tato
akce není v režii města, protože se jedná o krajskou silnici, a tudíž výběr projektanta, výběr
zhotovitele i samotná realizace je v rukou kraje, potažmo Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje. Informoval přítomné o schůzkách na kraji, kdy bylo domluveno, že
částečně bude komunikace v prostoru náměstí přizpůsobena tak, aby se mohly konat
Rudolfovy slavnosti, a poté bude rekonstrukce komunikace pokračovat a bude dokončena v
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souladu s opravenou projektovou dokumentací do konce října letošního roku dle příslibu
zástupců kraje.
Mgr. Hynek dále doplnil starostu o aktuálním stavu rekonstrukce kina na sociální bydlení a
víceúčelový sál, kdy v současné době je již uzavřena smlouvy s projektantskou kanceláří a
proběhla první schůzka s projektanty nad přípravou rekonstrukce objektu bývalého kina s tím,
že další schůzka proběhne 20.10.2017.
Starosta se dále zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva a okomentoval jejich stav. V
rámci toho ještě Mgr. Hynek doplnil, že probíhají také pravidelné schůzky pracovního týmu
na tvorbě nového územního plánu města a v současné době pracuje tým na revizi obecních
pozemků, přičemž se podařilo najít i několik stavebních parcel.
Po přednesení zprávy vyzval starosta přítomné k dotazům. Žádný další dotaz nebyl podán, a
proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 7.6.2017 do 5.9.2017, zprávu o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/203/15/2017 bylo přijato.
6. Rozdělení finančních příspěvků v rámci dotačních programů pro rok 2017
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rady na rozdělení finančních přípěvků pro rok 2017
z jednotlivých dotačních programů (tabulky s rozdělením viz příloha originálu zápisu) a
návrhy jednotlivých veřejnoprávních smluv se všemi subjekty (viz přílohy originálu zápisu).
Starosta vyzval přítomné k diskusi nad návrhem rady o rozdělení a požádal zastupitele i
přítomné zástupce některých subjektů, aby se vyjádřili. Zástupci jezdeckého oddílu,
fotbalového oddílu, klubu jóga a lyžařského oddílu poděkovali za navrhované přidělení dotací
a neměli připomínky k návrhu. Ze strany zastupitelů rovněž nebyly připomínky k návrhu
rady, a proto starosta přistoupil k formulaci jednotlivých usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2017 č.j. SVO/1072/2017 ze
dne 28.4.2017 spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu
222, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j.
SVO/1704/2017 ze dne 11.7.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/204/15/2017 písm. a) bylo přijato.

4

zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 24.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
b)
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2017 č.j. SVO/1072/2017 ze dne
28.4.2017 spolku TJ Krakonoš – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/1900/2017 ze
dne 3.8.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/204/15/2017 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 36.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
c)
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2017 č.j. SVO/1072/2017 ze dne
28.4.2017 spolku Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325, 542 25
Janské Lázně, IČ 642 01 333 na základě podané žádosti č.j. SVO/1911/2017 ze dne
4.8.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/204/15/2017 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
poskytnutí dotace ve výši 14.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2017 č.j. SVO/1073/2017 ze dne 28.4.2017
spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/1703/2017
ze dne 11.7.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/204/15/2017 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2017 č.j. SVO/1073/2017 ze dne 28.4.2017
spolku Klub Jóga Trutnov, se sídlem Polská 91, 541 01 Trutnov, IČ 701 53 469 na
základě podané žádosti č.j. SVO/1848/2017 ze dne 31.7.2017 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/204/15/2017 písm. e) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2017 č.j. SVO/1074/2017 ze dne 28.4.2017 spolku Junák –
český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/1926/2017
ze dne 7.8.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/204/15/2017 písm. f) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
g)
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2017 č.j. SVO/1075/2017 ze dne 28.4.2017
Oblastní charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439
na základě podané žádosti č.j. SVO/1632/2017 ze dne 30.6.2017 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/204/15/2017 písm. g) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
h)
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2017 č.j. SVO/1075/2017 ze dne 28.4.2017
Oblastní charitě Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený
Kostelec, IČ 486 23 814 na základě podaných žádostí č.j. SVO/1721/2017 ze dne
12.7.2017 a č.j. SVO/1722/2017 ze dne 12.7.2017 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/204/15/2017 písm. h) bylo přijato.
7. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování, protože je
se společnosti GRAS SPOL s.r.o. v obchodním vztahu jako jednatel společnosti MEGA PLUS
s.r.o. Nicméně sdělil, že tento bod popíše a uvede.
Ve zkratce prezentoval, že v loňském roce byly před cukrárnou provedeny úpravy veřejné zeleně
a vznikl zde hezký park, ale na druhé straně bohužel neustále přetrvával neutěšený stav pozemku
města. Z toho důvodu město i žadatel uvažovali o tom, jak tuto část města zlepšit a došli ke
společnému řešení tak, aby se stav zlepšil. Došlo tedy k podání společné žádosti společnosti
GRAS SPOL s .r.o. (dále jen "GRAS") a pana Zelenky, kdy GRAS chce koupit či pronajmout cca
200 m2 za účelem rozšíření své podnikatelské činnosti a pan Zelenka by měl zájem o pronájem
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cca 30 m2, na kterých by byla umístěna prezentace aktivit na Muchomůrce, a to jak městské
(Krakonošova Muchomůrka) tak jeho (Farmapark Muchomůrka) formou instalace figurín. Dále
doplnil výsledek projednávání v radě, kdy byly zveřejněny patřičné záměry, GRAS byl požádán o
úhradu zálohy ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena, byl objednán znalecký posudek, který ocenil
oněch 200 m2 na 10.000 Kč, protože se jedná o část parcely, na které není možno nic vybudovat s
ohledem na inženýrské sítě (vysoké napětí, vodovod). Zároveň byly schváleny podmínky
případného nájmu, tzn., že pokud by zastupitelstvo neschválilo prodej, tak bude uzavřena nájemní
smlouva na dobu určitou na 15 let do roku 2032. Po představení výše popsaného Mgr. Hynek
vyzval zastupitele k diskusi.
Pan Vlášek se dotázal, kde budou umístěny figuríny, Mgr. Hynek ukázal na mapovém snímku v
rámci dataprojekce a doplnil, že v rámci záměru žadatele i města je také to, že na pozemku, o
který žádá GRAS bude umístěna informační cedule, která bude za prvé fungovat jako reklamní
cedule společnosti GRAS a za druhé jako informační směrová cedule, které navede přijíždějící
turisty na Muchomůrku na parkování do Janských Lázní k Lesnímu domu tak, aby se odlehčilo
nedostatečným parkovacím plochám ve Svobodě.
Další dotaz k historii nebyl vznesen.
Dále požádal o slovo Ing. Němec ze společnosti GRAS, který nejprve potvrdil slova Mgr. Hynka.
Konstatoval, že jeho firma podniká na daném území od roku 2001 a samozřejmě možnost
rozšíření areálu společnosti má pro něj nějakou hodnotu, kterou si ocenil, a nabídl zastupitelstvu
kupní cenu ve výši 50.0000 Kč za výše zmiňovaných 200 m2.
Mgr. Hainiš se dotázal na výši nájmu, kterou rada schválila. Mgr. Schön doplnil, že se jedná o cca
6.000 Kč ročně bez DPH a cena vychází z nájmu 2,-Kč/1m2 ročně za pozemek + cena 5.000 Kč
za nájem umístění reklamní tabule dle rozměru cedule.
Mgr. Hainiš se ještě dotázal, zda byl zveřejněn záměr prodeje. Tajemnice reagovala, že
samozřejmě ano, záměr města č. 10/2017 je součástí podkladových materiálu a byl zveřejněn od
12.6.2017, tj. téměř 3 měsíce.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta podal návrh na prodej části parcely
p.p.č. 123/1 k.ú, Svoboda nad Úpou o výměře 200 m2 společnosti GRAS SPOL s.r.o. ve znění
návrhu usnesení dle bodu a) - viz průvodka podkladového materiálu. Bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 200 m2 dle GP č. 745-337/2017 označenou jako díl a) společnosti
GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/205/15/2017 písm. a) bylo přijato.
Dále byla vedena diskuse o návrhu prodejní ceny. V rámci této diskuse navrhl pan Vlášek prodat
část parcely dle výše uvedeného usnesení za 50.000,-Kč (tj. za cenu ve výši 250,-Kč / 1 m)
Ing. Jiránek navrhl prodat část parcely částku 90.000 Kč, což by pokrylo budoucí výnos z
nájemného (6.000 x 15 let), kdy se takto postupovalo například ve věci prodeje části pozemku
kolem malé vodní elektrárny v Černohorské ulici, a byl by rád, aby se přistupovalo ke všem
stejně.
Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo nejprve hlasováno o návrhu Ing. Jiránka, který zformuloval
do návrhu usnesení starosta takto:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku ve výši 90.000 Kč a z úhrady veškerých
nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely, tj. 2.000 Kč za zpracování znaleckého posudku
č. 3328-41/17, za zpracování geometrického plánu č. 745-337/2017 (zatím není známa částka) a
za správní poplatek ve výši 1.000 Kč za vklad do Katastru nemovitostí.
Bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení s tímto výsledkem:
PRO:
6
(Mgr. Hainiš, Ing. Chmelař, Ing. Jiránek, p. Pilný,
Mgr. Rolenec, Bc. Vlášek)
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
4
(Mgr. Ottová, Ing. Špetla, Mgr. Týfa, p. Zelinský)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Dále bylo hlasováno o návrhu pana Vláška:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku ve výši 50.000 Kč a z úhrady veškerých
nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely, tj. 2.000 Kč za zpracování znaleckého posudku
č. 3328-41/17, za zpracování geometrického plánu č. 745-337/2017 (zatím není známa částka) a
za správní poplatek ve výši 1.000 Kč za vklad do Katastru nemovitostí.
Bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení s tímto výsledkem:
PRO:
4
(Ing. Špetla, Mgr. Týfa, Bc. Vlášek, p. Zelinský)
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
6
(Mgr. Hainiš, Ing. Chmelař, Ing. Jiránek, p. Pilný, Mgr. Ottová,
Mgr. Rolenec)
Návrh usnesení rovněž nebyl přijat.
Vzhledem k tomu, že nebyl přijat ani jeden návrh usnesení, starosta dal opět prostor k diskusi a
vyzval Ing. Němce k vyjádření. Ten reagoval, že na své nabídce trvá a po vyhodnocení některých
ekonomických ukazatelů nechce do nákupu části parcely více investovat a konstatoval, že nájemní
vztah sice není právní jistotou, ale bude ho akceptovat.
Jiný návrh ze strany zastupitelů již nebyl podán, a proto starosta ukončil projednávání tohoto bodu
s tím, že k prodeji v tuto chvíli nemůže dojít, přestože jej zastupitelstvo schválilo, ale neurčilo
prodejní cenu, takže nelze uzavřít kupní smlouvu.

8. Žádost o prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál na prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Jedná se o parcelu, na které je umístěna garáž ve vlastnictví pana
Jaroslava Víta. Mgr. Hynek ve zkratce shrnul historii kolem této parcely a vyzval přítomné k
diskusi. Žádný námět do diskuse nebyl podán, a proto Mgr. Hynek přistoupil k formulaci
usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 47 m2 panu Jaroslavu Vítovi dle žádosti.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/206/15/2017 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 31.200 Kč,
která se skládá z úhrady za parcelu ve výši 28.200 Kč dle znaleckého posudku od
Ing. Františka Řezníčka č. 3325-38/17 ze dne 10.8.2017 a z úhrady nákladů
spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 3.000 Kč (2.000 Kč za
zpracování znaleckého posudku č. 3325-38/17 ze dne 10.8.2017 a 1.000 Kč za
správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí) s tím, že úhrada celkové kupní
ceny bude provedena dvěma splátkami, a to při podpisu kupní smlouvy první
splátkou ve výši 18.200 Kč a druhou splátkou ve výši 13.000, která bude uhrazena
nejpozději do 28.2.2018. Návrh na vklad do Katastru nemovitostí bude podán
prodávajícím až po úplném zaplacení celkové kupní ceny dle tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/206/15/2017 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 30.9.2017.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/206/15/2017 písm. c) bylo přijato.
9. Žádost o uvedení příjezdové cesty k domu čp. 195 v Luční ulici do původního stavu
Zastupitelstvu města byla předloženo žádost pana Mejstříka o uvedení příjezdové cesty k
domu čp. 195 v Luční ulici do původního stavu. Stejná žádost o obnovení přístupu byla
adresována i Radě města, ta však celou záležitost postoupila zastupitelstvu. Starosta
informoval přítomné také o Výzvě MěÚ Trutnov - odbor výstavby, oddělení silničního
hospodářství a dopravy č.j. 64199/2017 z 29.6.2017 k doplnění projektové dokumentace o
řešení sjezdu na pozemek RD čp. 195 v Luční ulici, kterou obdrželo město, protože požádalo
o vydání stavebního povolení. Starosta konstatoval, že v tuto chvíli město nezíská stavební
povolení, dokud danou záležitost nedořeší, protože MěÚ Trutnov stavební řízení přerušil.
Starosta krátce shrnul historii stavební činnosti města, konstatoval, že projektová
dokumentace řeší pouze přístup, nikoliv příjezd, resp. sjezd, protože ten tam historicky nikdy
nebyl v dané lokalitě. Starosta dále konstatoval, že město se nechystá rekonstruovat
komunikaci z vlastních prostředků, ale čeká na vhodný dotační titul, který zatím není. Dále
dal starosta prostor k diskusi.
Mgr. Hainiš se dotázal, zda je jiná možnost příjezdu. Starosta odpověděl, že příjezd k domu
skutečně nemají, pouze přes sousední pozemek jiného vlastníka nebo přes pozemek města.
Starosta doplnil, že takových domů je po obci spousta, například on osobně také nemá zřízen
příjezd až k domu. Dále starosta doplnil, že doplnění příjezdu do projektové dokumentace, tak
zřízení příjezdu k jednomu domu bude stát nemalé peníze a je tedy na rozhodnutí
zastupitelstva, jak rozhodne.
Starostu doplnil Mgr. Hynek, který řekl, že v minulosti tam byl travnatý sjezd, dnes je to tam
ostřejší, protože tím, že se opravovala komunikace směrem k Blažkovým, kdy se tam udělala
kanalizace, která však byla provedena tak, že se zeď vyvalila k Blažkovými. Město řešilo
průjezdnost komunikace, takže se odbagrovalo kus svahu na městském pozemku, a tím vznikl
výškový rozdíl oproti původnímu stavu., resp. vznikl tam prudší sjezd.
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Hostem jednání byl i pan Mejstřík, který reagoval, že mu nikdo nedal vědět a nekonzultoval
to s ním. Nyní je to tam dva roky vybagrované a nedá se tam projít ani pěšky.
Ing. Jiránek navrhl rozdělit danou záležitost na dvě fáze, nejprve svah uvést do původního
stavu, navést tam násyp a zpevnit tak, aby přístup byl obnoven. Pan Mejstřík však požadoval,
aby tam mohlo vyjet osobní auto.
Mgr. Hynek se dotázal, pokud se to tam zpevní tak, jak to bylo, tak zda by mohlo dojít ke
shodě. Dále znovu opakoval, že pozemek není komunikace a pan Mejstřík nemá sjednáno
věcné břemeno. Jedná se sice o nějaký historický přístup, ale bez smluvního vztahu. Takže
pokud by došlo ke shodě o obnovení přístupu a pan Mejstřík si požádá o právo chůze a jízdy z
obecní komunikace ke svému domu, což je určitá právní jistota, která má vztah k hodnotě
nemovitosti, tak toto by mu doporučil. A pokud by toto proběhlo, zda by měl nějaký problém
s rekonstrukcí komunikace. Pan Mejstřík opakoval, že asi ne, pokud by tam mohl jet autem.
Mgr. Hynek konstatoval, že autem by tam ale jezdit neměl, není to komunikace. A pokud by
autem jezdil po této části pozemku, mohlo by dojít k poškození svahu a následnému
poškození přilehlé komunikace při deštích apod. Takže pokud by tam chtěl jezdit autem, měl
by požádat město o zpevnění přístupu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku města.
Starosta znovu opakoval, že si neumí představit, že by město vybudovalo silnici k jednomu
domu z vlastních prostředků a jako možnost vidí spoluúčast při rekonstrukci komunikace v
Luční ulici, kdy by si sjezd pan Mejstřík uhradil. Nicméně konstatoval, že něco tam navést,
udělat násyp a obnovit do původního stavu, tak s tím problém nemá.
Ing. Jiránek doplnil, že budoucí komunikace by měla sloužit k novým stavebním parcelám
nad bývalou zvláštní školou a různou stavební činnost občanů v dané lokalitě se stávající
komunikace stále zužuje. Řekl, že příjezd tam nikdy nebyl, komunikací to nikdy nebylo a
nyní požadovat příjezd k domu mu přijde nekorektní. Samozřejmě se zřízením přístupu nemá
problém. Znovu tedy navrhl, že první fází by mohlo být provedení násypu a obnovení
přístupu a další fázi pak určité zpevnění
Starosta s Ing. Jiránkem souhlasil s tím, že si umí představit v budoucnu i případný příjezd
osobním autem, ale až časem, až svah zaroste a přírodní cestou se zpevní.
Mgr. Hynek shrnul, že pokud nebude shoda se všemi vlastníky sousedních pozemků, nebude
ani rekonstrukce komunikace. Dotázal se tedy pana Mejstříka, zda navrhovaný postup by
mohl vést k určité shodě. Pan Mejstřík konstatoval, že pravděpodobně ano. Mgr. Hynek tedy
zformuloval následující návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
provedení dosypu břehu, který byl odbagrován z důvodu rekonstrukce opěrné zdi v Luční
ulici s tím, že město uvede do původního stavu přístup k domu čp. 195 v Luční ulici, což bude
ze strany města provedeno do 15.10.2017.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/207/15/2017 bylo přijato.
10. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2017 a Rozpočtové opatření č. 3/2017
Zastupitelstvu města byly předloženy následující dokumenty (vše viz přílohy originálu
zápisu):
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 30.8.2017 2017 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
FIN2-12M sestavený k 8/2017 ze dne 30.8.2017
2) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 + rozpis rozpočtového opatření
Starosta předal slovo Mgr. Týfovi, který stručně okomentoval jednotlivé dokumenty.
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Předmětem rozpočtového opatření jsou následující položky:
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 – komentář k jednotlivým změnám
Příjmy:
1)
11XX 368.000
Daň z příjmy právnických osob placená obcí, vazba na
výdej, tuto daň platí obec samo sobě pouze vnitřním převodem
2)
134X 130.000
Navýšení jednotlivých poplatků (za rekreační pobyt a
z ubytovací kapacity) podle vývoje plnění rozpočtu – viz výkaz FIN 2-12M
3)
136X 60.000
Správní poplatky – navýšení skupiny položek podle vývoje
plnění rozpočtu dle výkazu FIN 2-12M
1381
300.000
Pouze přesun mezi položkami daní za hrací automaty
1383 - 300.000
4)
211X 10.000
Navýšení příjmů za využívání odpadového systému po obci
podnikatelskými subjekty – dle vývoje plnění rozpočtu dle výkazu FIN 2-12M
5)
2132 50.000
Navýšení příjmů z pronájmu ubytovny na městském stadionu
dle vývoje plnění rozpočtu
6)
232X 260.000
Tato částka se skládá z příjmu finančního daru ve výši
100.000 Kč v soutěži Čistá obec, dále z příjmu za pojistných úhrad ve výši 145.000, zejména za
škodní událost v knihovně, kdy 2x po sobě praskla voda dole v přízemí radnice), dále z příjmu
za pokuty ve výši 15.000, které jsou příjmem obce (porušení životního prostředí)
7)
3111 - 343.000
V základním rozpočtu byla plánována částka 480.000 Kč za
prodej parcely v Úpské ulici (žadatel p. Horák Jan ml.), k tomuto prodeji však nedošlo.
Nicméně na této položce jsou nové příjmy z prodejů pozemků ve výši 137.152 Kč (p. Ruse,
Fejklovi, p. Blažek, směna Ritterovi, VAK, pí Búšová, Davidovi, pí Matoušková)
8)
4111 30.000
Příjem dotace ze SR na konání podzimních voleb do PS ČR –
vazba na výdaje
9)
4116 388.000
Dotace z Úřadu práce na financování mzdových
nákladů pracovníků veřejně prospěšných prací – odhad příjmu dotace do konce letošního roku
Výdaje:
10) 2212/51XX 200.000
Nákup dopravního značení a květináčů coby zábran na
základě žádostí města o místní úpravy dopravy po obci – ulice 5. května, před MŠ, Horská,
parkování za radnicí atd.
11) 3429/6XXX -1.000.000
Na tento projekt s největší pravděpodobností bude přiznána
dotace, ale s termínem realizace v roce 2018, v letošním roce čerpáno pouze na PD a dotační
management, ponechána částka 200.000 Kč
12) 3639/6XXX 229.000
Vysoutěžená cena na nákup komunální techniky
z dotace IROP činí 1.979.000 Kč, úspora činí tedy 21.000 Kč. Ke kloubovému nakladači,
který bude pořízen v rámci tohoto projektu je podán návrh na nákup frézy, pomocí které
budou uklízeny chodníky – orientační cena 250.000 Kč, bude vysoutěžený.
13) 3745/51XX 50.000
Jedná se o přesun mezi položkami rozpočtové skladby v rámci
údržby veřejné zeleně, jejímž výsledkem je posílení skupiny položek o částku 50.000 Kč –
v rámci podzimní údržby by bylo vhodné dosázet dřeviny do živého plotu u restaurace
Helena poté, co byl tento plot vyčištěn, zredukována zeleň + podzimní prořezy
14) 3745/50XX, 5421,5424
540.000
Mzdové výdaje na pracovníky veřejně
prospěšných prací, odvod zaměstnavatele hradí město z vlastních prostředků na základě
usnesení rady, hrubé mzdy jsou kryty dotací – viz příjmy
15) 6114/5XXX 30.000
Volební výdaje na podzimní volby
16) 6171/5168 100.000
Od května 2018 začne platit v rámci celé EU Obecné
nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), toto nařízení je platné a závazné i pro
ĆR a pro obce a města z tohoto nařízení plynou zásadní změny v otázce zabezpečení ochrany
osobních údajů v rámci činnosti. Jedná se o zásadní revoluci v rámci kybernetické
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bezpečnosti, která se nedotkne pouze měst a obcí ale všech subjektů, které pracují
s osobními daty klientů. Na základě prvních jednání v rámci porady tajemníků a jednání
s firmami (účastní se vždy ředitelé obou PO, IT technici, tajemnice, starosta), které se
problematikou zabývají, je třeba v první fázi udělat tzv. bezpečnostní audit, ze kterého
vyplynou návrhy na opatření a návrh postupu na zabezpečení dat podléhajících GDPR
s popisem rizikových oblastí, závěrů a doporučení. Na základě tohoto auditu je třeba provést
bezpečnostní opatření, zpracovat povinnou bezpečnostní dokumentaci a zejména od příštího
roku bude povinnost zřídit tzv. pověřence. Celá tato problematika je řešena i pro obě
příspěvkové organizace, kterých se povinnosti z GDPR týkají také. První orientační nabídka
na zpracování první fáze, tj. bezpečnostního auditu činí 79.000 Kč bez DPH (pro město + 2
PO) – bude vysoutěžený.
17) 6399/5365 368.000
Platba daně z příjmu právnických osob za obce –
vazba na příjem, daň platí obec samo sobě.
18) Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je snížení financování pomocí položky

8115 (financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let), a to
částkou ve výši 436.000 Kč, které budou vráceny na spořicí účet ze základního
běžného účtu pro další potřeby – rekapitulace viz úvod komentáře.
Mgr. Hynek ještě stručně shrnul ekonomickou situaci města, kdy se stále daří držet finanční
rezervu okolo 34 mil. Kč, daří se čerpat dotace, takže hodnotí kladně finanční situaci města.
Tajemnice ještě doplnila, že kromě výše uvedeného je i vývoj daňových příjmu ze státního
rozpočtu velmi příznivý a očekává příjemné navýšení oproti plánovaným položkám
v rozpočtu.
Mgr. Týfa vyzval přítomné k diskusi, žádný podnět nebyl již podán, a proto navrhl usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 30.8.2017 provedenou tajemnicí MěÚ
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2017 ze
dne 30.8.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/208/15/2017 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.3/2017 činí objem celkových příjmů 953.000,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 30.451.100 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 činí 517.000,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 46.650.500 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 činí mínus
436.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižuje na
16.199.400 Kč).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/208/15/2017 písm. b) bylo přijato.
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11. Diskuse

Pan Pejos poukázal na neustálý zápach z provozu Dehtochemy, zejména v ranních
hodinách a konstatoval, že z jeho pohledu tam nová instalovaná zařízení nefungují dobře. Starosta
reagoval, že tato stížnost není jediná, instalovaný biofiltr je ve zkušebním provozu a vydané
stanovisko ředitele podniku, které je zveřejněno na webu města, odmítá nefunkčnost systému.
Byla zahájena debata, kdy ke kritice od pana Pejose se přidali i ostatní přítomní a v závěru bylo
konstatováno, že je možné, že biofiltr sice funguje, ale nikoliv provozně technická opatření.
Protože pokud je biofiltr v provozu, musí běžet v utěsněném provozu, nesmí se větrat otevřenými
okny. A to je možná důvod proč je onen zápach cítit zejména v ranních hodinách, protože
v nočních hodinách není dodržována provozní disciplína a je třeba dát podnět vedení společnosti,
aby se na toto zaměřila. Starosta přislíbil, že dá podnět.

Mgr. Hynek požádal o podnět vůči provozovatelům restauračních zařízení po Svobodě,
kdy po zákazu kouření uvnitř restaurací se kuřáci přesunuli ven, a poukázal na hlučné chování
hostů.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a jednání
zastupitelstva ukončil ve 19:50 hodin.
Zápis byl dokončen dne 8.9.2017.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Jan Hainiš, v.r. dne 11.9.2017
Jiří Pilný, v.r.

dne 11.9.2017
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Výpis usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 06.09.2017
USNESENÍ č. ZM/200/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vyslovuje
zánik mandátu člence zastupitelstva paní Evě Šolcové v souladu s § 55 odst. b) zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že členka zastupitelstva obce přestala být volitelná s
ohledem na změnu trvalého pobytu.
USNESENÍ č. ZM/201/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.9.2017.
USNESENÍ č. ZM/202/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 7.6.2017 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/203/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 7.6.2017 do 5.9.2017, zprávu o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/204/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2017 č.j. SVO/1072/2017 ze dne
28.4.2017 spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542
24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/1704/2017
ze dne 11.7.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
b)
poskytnutí dotace ve výši 24.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2017 č.j. SVO/1072/2017 ze dne
28.4.2017 spolku TJ Krakonoš – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/1900/2017 ze
dne 3.8.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
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c)

poskytnutí dotace ve výši 36.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2017 č.j. SVO/1072/2017 ze dne
28.4.2017 spolku Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325, 542 25
Janské Lázně, IČ 642 01 333 na základě podané žádosti č.j. SVO/1911/2017 ze dne
4.8.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.

d)

poskytnutí dotace ve výši 14.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2017 č.j. SVO/1073/2017 ze dne 28.4.2017
spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/1703/2017 ze
dne 11.7.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.

e)

poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2017 č.j. SVO/1073/2017 ze dne 28.4.2017
spolku Klub Jóga Trutnov, se sídlem Polská 91, 541 01 Trutnov, IČ 701 53 469 na
základě podané žádosti č.j. SVO/1848/2017 ze dne 31.7.2017 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2017 č.j. SVO/1074/2017 ze dne 28.4.2017 spolku Junák –
český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č.j. SVO/1926/2017 ze dne
7.8.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.

f)

g)

h)

poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2017 č.j. SVO/1075/2017 ze dne 28.4.2017 Oblastní
charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě
podané žádosti č.j. SVO/1632/2017 ze dne 30.6.2017 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2017 č.j. SVO/1075/2017 ze dne 28.4.2017 Oblastní
charitě Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 486
23 814 na základě podaných žádostí č.j. SVO/1721/2017 ze dne 12.7.2017 a č.j.
SVO/1722/2017 ze dne 12.7.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

USNESENÍ č. ZM/205/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 200 m2 dle GP č. 745-337/2017 označenou jako díl a) společnosti
GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou.
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USNESENÍ č. ZM/206/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 47 m2 panu Jaroslavu Vítovi dle žádosti.
b)

c)

prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 31.200 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 28.200 Kč dle znaleckého posudku od Ing.
Františka Řezníčka č. 3325-38/17 ze dne 10.8.2017 a z úhrady nákladů spojených s
koupí výše uvedené parcely v celkové výši 3.000 Kč (2.000 Kč za zpracování
znaleckého posudku č. 3325-38/17 ze dne 10.8.2017 a 1.000 Kč za správní poplatek
za vklad do Katastru nemovitostí) s tím, že úhrada celkové kupní ceny bude
provedena dvěma splátkami, a to při podpisu kupní smlouvy první splátkou ve výši
18.200 Kč a druhou splátkou ve výši 13.000, která bude uhrazena nejpozději do
28.2.2018. Návrh na vklad do Katastru nemovitostí bude podán prodávajícím až po
úplném zaplacení celkové kupní ceny dle tohoto usnesení.
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 30.9.2017.

USNESENÍ č. ZM/207/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
provedení dosypu břehu, který byl odbagrován z důvodu rekonstrukce opěrné zdi v Luční
ulici s tím, že město uvede do původního stavu přístup k domu čp. 195 v Luční ulici, což bude
ze strany města provedeno do 15.10.2017.
USNESENÍ č. ZM/208/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 30.8.2017 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2017 ze dne
30.8.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.3/2017 činí objem celkových příjmů 953.000,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 30.451.100 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 činí 517.000,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 46.650.500 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 činí mínus 436.000,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižuje na 16.199.400
Kč).
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