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Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 6.12.2017
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 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 13.11.2017 do 6.12.2017 a dále
pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem zastupitelstva a
v prosincovém vydání novin Svoboda forum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno
14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že jeden člen
zastupitelstva je řádně omluven, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK, Mgr. PETR
HYNEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, JIŘÍ PILNÝ,
Mgr. ZDENĚK ROLENEC, ROBERT ROUDNÝ, Mgr. ZINA OTTOVÁ, JOSEF NOVÁK,
Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Ing. JAN HANUŠ
1. Složení slibu nového zastupitele
V rámci tohoto bodu starosta uvedl, že panu Josefu Novákovi vznikl mandát dnem 14.9.2017,
poté co bylo paní Evě Šolcové prokazatelně doručeno usnesení zastupitelstva o vyslovení
zániku jejího mandátu na minulém jednání zastupitelstva z toho důvodu, že přestala být
volitelná s ohledem na změnu trvalého pobytu. Rada města dne 20.9.2017 předala panu
Novákovi osvědčení a nový zastupitel ještě musí složit slib zastupitele.
Starosta tedy v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval nového člena zastupitelstva
pana Josefa Nováka ke složení slibu. Před složením slibu ho upozornil, že odmítnutí složit
slib nebo složit slib s výhradou má za následek zánik mandátu dle § 55 odst. 2 písm. a)
zákona o volbách.
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a pan Novák pronesl slovo „slibuji“ a podpisem na připraveném archu potvrdil
složení slibu.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana
Miroslava Hedvičáka a pana Ing. Jaroslava Chmelaře. Dále předsedající pověřil tajemnici
MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.
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3. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným programem:
Poř.č. Název programu
1.

Složení slibu nového zastupitele

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

6.

Návrh variant rekonstrukce objektu bývalého kina

7.

Prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Bezplatný převod části parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I

9.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I

10.

Smlouva o právu k provedení stavby a smlouva o budoucí smlouvě kupní na převod
části parcely p.p.č. 706/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2018

12.

Rozpočtové opatření č. 6/2017 a kontrola plnění rozpočtu roku 2017

13.

Rozpočet na rok 2018

14.

Diskuse

Předsedající sdělil, že předseda kontrolního výboru požádal ústně o doplnění programu,
protože v pondělí 27.11.2017 proběhlo jednání kontrolního výboru. Zápis z jednání
kontrolního výboru je tedy předmětem návrhu na doplnění programu jednání zastupitelstva.
Dále předsedající vyzval přítomné, zda má někdo další návrh na změnu či doplnění, žádný
návrh již nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.12.2017
s doplněním o bod 14 - Zápis z jednání kontrolního výboru a původní bod 14 - Diskuse bude
přečíslován na bod 15.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/209/16/2017 bylo přijato.
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4. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Mgr. Jan Hainiš a pan Jiří Pilný) z 15. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.9.2017, aby podali zprávu o ověření
zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Mgr. Hainiš o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl
všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 11.9.2017, je zveřejněn na webu města a
usnesení z něj pak byla zveřejněna v říjnovém vydání městských novin Svoboda fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 6.9.2017 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/210/16/2017 bylo přijato.
5. Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 6.9.2017 do 5.12.2017, zejména
se zaměřil na investiční akce města a okomentoval jejich aktuální stav. Zejména se zmínil o
třech hlavních stavebních akcích letošního roku (oba hřbitovy a výstavba nové hasičské
zbrojnice), informoval zastupitele o nedodržení termínu odevzdání prací ze strany zhotovitelů,
kdy ani na jedné z těchto akcí nebyl dodržen termín, město již uplatňuje smluvní pokuty ve
výši 5.000 Kč za 1 kalendářní den z každé akce. Termíny dokončení jsou však stále v
nedohlednu, a to s ohledem na nedostatečné kapacity všech tří firem, které stavební práce
provádějí. Mgr. Hynek doplnil, že kvalita zhotovitelů reaguje na situaci v celé republice, kdy
firmy obecně nemají lidi s ohledem na nízkou nezaměstnanost a sehnat dnes kvalitní firmu,
když město soutěží přes nejnižší cenu je velký problém. Bohužel zákon o veřejných
zakázkách situaci veřejným zadavatelům příliš neusnadnil, což potvrdila i tajemnice MěÚ, že
vymyslet hodnotící kritérium jiné než cenu je velmi složité, znamená pro zadavatele vymyslet
způsob vyhodnocení tak, aby jej ostatní firmy nenapadly, přičemž takové hodnoty jako délka
záruční doby, doba plnění díla atd. jsou součástí obchodních podmínek, tj. smlouvy a nejsou
předmětem hodnocení, dále například reference jsou součástí kvalifikačních předpokladů,
takže rovněž je nelze hodnotit samostatně jako součást hodnotících kritérií.
Starosta se dále zmínil stručně o přípravách na rekonstrukci objektu kina, což bude
předmětem dalšího bodu jednání, zmínil jednání rady na přípravě rozpočtu pro rok 2018,
který je rovněž součástí dalšího bodu v rámci tohoto jednání.
Starosta se dále zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu)
a okomentoval jejich stav. Ve věci nesplněného usnesení ohledně přípravy konceptu možného
financování inženýrských sítí a komunikací v lokalitách Luční a Nový svět sdělil, že z
kapacitních důvodů rada ani radnice nepostoupila a vyzval všechny přítomné zastupitele, zda
by se tohoto úkolu někdo nechtěl ujmout. Nikdo z přítomných neprojevil zájem. Další dvě
usnesení okomentoval Ing. Hůrka v tom smyslu, že do konce roku bude uzavřena smlouva s
rodinou Hamplových, znalecký posudek obdržel 1.12.2017 (usnesení č. ZM/190/14/2017
písm. d), ve věci usnesení ZM/190/14/2017 písm. e) sdělil, že stavebník kůlnu nebude stavět.
Poslední nesplněné usnesení ve věci dopravního řešení v ulici 5. května okomentoval starosta
a dodal, že bude vyhodnoceno po uplynutí této zimní sezony.
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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 6.9.2017 do 5.12.2017, zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/211/16/2017 bylo přijato.
6. Návrh variant rekonstrukce objektu bývalého kina
Hostem jednání byl pan Hušek - architekt, projektant ze společnosti SIAL architekti a
inženýři spol. s r.o. Liberec. Zastupitelé obdrželi v rámci podkladových materiálů k tomuto
bodu studii řešení rekonstrukce objektu bývalého kina (viz příloha originálu zápisu).
V úvodu tohoto bodu starosta zmínil přijaté usnesení zastupitelstva, kterým byla schválena
rekonstrukce objektu na sociální bydlení a víceúčelový sál s podmínkou zachování vzhledu
budovy. Starosta shrnul několik schůzek rady s projektanty, kdy výsledkem je navrhovaná
změna nikoliv účelu, ale časové posloupnosti při případné rekonstrukci, kdy je navrhováno
nejprve začít sociálním bydlením a víceúčelový sál odložit na později, protože byty nelze
umístit do zadní části objektu z ohledem na hygienické normy. Mgr. Hynek doplnil, že
původní návrh od projektantů byl na celý objekt včetně sálu, ale protože plošná výměra
možných sociálních bytů ve vztahu k celkové výměře objektu by představovala neúměrně
vysokou finanční zátěž pro město (celkový objem rekonstrukce cca 30 mil. Kč bez DPH s
max. možnou dotací okolo 7 mil. Kč), a proto tedy rada vymyslela tuto variantu s časovou
posloupností, kdy město začne nejprve sociálním bydlením v půlce objektu směrem do
náměstí s náklady kolem 15 mil. Kč a s možnou dotací kolem 7 mil. Kč, tím dojde částečně k
rekonstrukci budovy bývalého kina, přičemž zadní část je v takovém technickém stavu z
hlediska statiky, že po dobu udržitelnost projektu vydrží, protože dojde částečně i k jeho
nezbytné sanaci, resp. připravenosti na budoucí využití.
Dále bylo předáno slovo architektovi, který představil studii, v rámci které by mělo v přední
části vzniknout 6 sociálních bytů o různé velikosti (na každém patře 2 byty včetně podkroví) a
musí dojít k úplné výměně krovu na celém objektu. Dále konstatoval, že z historického a
funkčního pohledu je objekt bývalého kina spíše předurčen k využívání v rámci veřejného
účelu a sociální bydlení v kombinaci s víceúčelovým sálem není z pohledu architektonického
zcela optimálním řešením, nicméně chápe, že se město snaží získat z dotací maximum a toto
je skutečně jediné možné řešení. Z hlediska využití tedy do budoucna doporučil, aby objekt
plnil z převážné většiny spíše veřejnou funkci s tím, že v podkroví samozřejmě byty mohou
být zachovány.
Mgr. Hynek doplnil, že v roce 2018 zcela určitě dojde k tomu, že stát uvalí na obce zákonnou
povinnost vlastnit sociální byty, a proto je to stále jediná možnost, jak se pokusit pomocí
dotace zachránit objekt bývalého kina.
Starosta doplnil, že výzva by měla být otevřena v lednu 2018, ukončení příjmu žádostí se
předpokládá do konce července 2018, vyhodnocení trvá cca 4 - 5 měsíců, tzn., že do konce
roku 2018 by město mohlo znát výsledek dotačního řízení, a pokud bude úspěšné, v roce 2019
by mohlo začít rekonstruovat a mít půlku objektu směrem do náměstí opravenou. Dále byla
vedena krátká diskuse nad technickým stavem budovy, zejména zadní části, kdy projektant
představil způsob zajištění zadní poloviny objektu.
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Mgr. Hynek dále doplnil, že nikdo neví, kam bude směřovat byrokracie, a tudíž jedna z úvah
je, že by v zadní části mohly vzniknout také prostory pro potřeby úřadu, protože na dvojkové
obce se valí spousta agendy a dalších povinností, také by tam mohlo vzniknout nouzové
bydlení pro případ nějakých krizových situací (nikoliv trvalé bydlení).
Vedení města vyzvalo přítomné k diskusi. Většina zastupitelů se k záměru vyjádřila kladně,
že daný postup je logický z hlediska finanční náročnosti, protože se pustit do celého projektu
je nereálné.
Mgr. Hynek doplnil, že město chce dotáhnout přípravu do stavu stavebního povolení, pokud
dojde ke shodě nad výše uvedeným, a pokud město bude úspěšné v dotačním řízení, lze v roce
2019 akci realizovat a víceúčelový sál realizovat v budoucnu.
Pan Vlášek se dotázal, jak bude bydlení stavebně oddělené od druhé poloviny. Projektant i
starosta odpověděli, že to je stavebně oddělené.
Další dotazy na projektanta již nebyly, a proto se rozloučil a zastupitelstvo pokračovalo
formulací usnesení, které přednesl Mgr. Hynek:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
navrhovaný postup rady ve věci rekonstrukce budovy bývalého kina (viz zápis), který spočívá
v krocích dle zápisu tak, že v první fázi bude dům rekonstruován v jižní části směrem do
náměstí, kde bude naprojektováno šest sociálních bytů tak, aby město výměrou dosáhlo na
maximální dotaci na výstavbu sociálního bydlení, akce se dotáhne do stavebního povolení a
bude podána žádost o dotaci.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/212/16/2017 bylo přijato.
7. Prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena nabídka společnosti GRAS SPOL s.r.o. na koupi části
pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), jejíž prodej byl
schválen na posledním jednání zastupitelstva právě společnosti GRAS SPOL s.r.o. (dále jen
"GRAS"), nicméně nebyla určena kupní cena. Jednatel společnosti nabízí městu celkovou
cenu 70.000 Kč. Znaleckým posudkem byla ona část pozemku o výměře 200 m 2 oceněna
částkou 10.000 Kč. Společnost neuzavřela s městem nájemní vztah na výše uvedenou část
pozemku s odůvodněním, které je popsáno v doručené nabídce výše. Zejména se jedná o to,
že chce investovat do výsadby stromů, a pokud by došlo k výpovědi ze strany města, tak by se
jednalo o zmařenou investici. Dále jednatel upozorňuje na skutečnost, že pokud je
zastupitelstvo motivováno pouze snahou maximalizace okamžitého zisku a nikoliv snahou
najít optimální poměr mezi cenou a přínosem daného řešení pro obec je vážné nebezpečí
zneužití bodu v návrhu nájemní smlouvy o jednostranné úpravě nájemného, a proto
nepřistoupil k uzavření nájemní smlouvy
V úvodu tohoto bodu Mgr. Hynek shrnul stručně historii a představil současný stav v rámci
dataprojekce. Poté se vyloučil se z hlasování s ohledem na obchodní vztah se společností.
Bc. Vlášek navrhl prodat výše uvedenou část parcely za 70.000 Kč.
Pan Hedvičák se dotázal na nově instalované figury na pozemku. Mgr. Hynek odpověděl, že
figury jsou instalovány na jiné části parcely, kterou má pronajatou pan Zelenka, nikoliv na
části, o kterou má zájem GRAS.
Tajemnice dále informovala zastupitelstvo na dotaz Ing. Jiránka, že jednatel společnosti
požádal městský úřad o vypořádání zálohy, takže společnosti byla vystavena faktura na
doplatek ve výši 5.385,-Kč s následujícím vypořádáním - zpracování znaleckého posudku od
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Ing. Františka Řezníčka č. 3328-41/17 ze dne 30.8.2017 stálo 2.000 Kč + zpracování
geometrického plánu č. 745-337/2017 stálo 8.385 Kč. Celkem tedy 10.385 – 5.000 uhrazená
záloha = doplatek 5.385 Kč.
Mgr. Ottová se dotázala, zda pan Němec tedy vypoví nájem. Starosta odpověděl, že GRAS
nájemní smlouvu neuzavřel, takže nemusí nic vypovídat. Na to reagovala Mgr. Ottová, že na
posledním jednání zastupitelstva Ing. Jiránek hovořil o výnosu pro město ve výši 90.000 Kč z
nájmu, takže jestli tomu dobře rozumí, tak takový výnos město nebude mít, pokud GRAS
smlouvu neuzavřel. Starosta odpověděl, že je to přesně tak, že v tuto chvíli město nemůže
kalkulovat s žádným jiným výnosem v porovnání s nabídkou na koupi ve výši 70.000 Kč a
dodal, že znalecký posudek ocenil část parcely na 10.000 Kč a nyní jednatel společnosti
GRAS nabídl městu 70.000 Kč (na minulém jednání 50.000 Kč), takže došlo ještě k navýšení
nabídky. Mgr. Ottová konstatovala, že už tomu rozumí a přijde jí to velmi výhodné pro město.
Žádný jiný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta nechal hlasovat o návrhu
usnesení Bc. Vláška prodat výše uvedenou část parcely za 70.000 Kč. Bylo hlasováno takto:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 123/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
usnesení Zastupitelstva města Svobody nad Úpou č. ZM/205/15/2017 písm. a) ze
dne 6.9.2017 za částku ve výši 70.000 Kč.
Hlasování:

pro – 11

proti – 1
Ing. Jiránek

zdržel se – 1
p. Hedvičák

USNESENÍ č. ZM/213/16/2017 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle usnesení Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou č. ZM/205/15/2017 písm. a) ze dne 6.9.2017 za cenu dle bodu
a) tohoto usnesení do 31.1.2018.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 2
p. Hedvičák
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/213/16/2017 písm. b) bylo přijato.
8. Bezplatný převod části parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I
Mgr. Hynek vysvětlil, že tento pozemek byl nejprve ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic a
poté byl převeden na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
"ÚZSVM"), a to na základě žádosti města o bezúplatný převod, protože na části parcely je
vybudován spojovací chodník a nově vysázené stromy podél chodníku. V rámci dataprojekce
na ortofotosnímku a na geometrickém plánu bylo vysvětleno, že město žádá pouze o část
parcely nově vymezené jako p.p.č. 102/5 o výměře 453 m2 v k.ú. Maršov I. Celá záležitost je
vedena podle doporučeného postupu z ÚZSVM, a protože ÚZSVM žádá doložení usnesení ze
zastupitelstva, jelikož se jedná o majetkoprávní úkon, je tato záležitost předložena k
projednání zastupitelstvu. Žádný další dotaz ani podnět nebyl podán, a proto Mgr. Hynek
přistoupil k přednesení návrhu usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod nově vymezené pozemkové parcely p.p.č. 102/5 o výměře
453 m2 v k.ú. Maršov I, obci Svoboda nad Úpou, dle geometrického plánu č. 377-324/2017
ze dne 24.8.2017, který vyhotovil Stanislav Nosek, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí, s
odůvodněním, že se na vyznačené části nachází těleso chodníku včetně vysázených stromů
podél chodníku, který je v majetku města a je zařazen do Pasportu komunikací jako místní
komunikace.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 1
p. Hedvičák
USNESENÍ č. ZM/214/16/2017 bylo přijato.
9. Žádost o prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů Tlachačových o prodej parcely p.p.č.
38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2, druh pozemku trvalý travní porost se způsobem
ochrany zemědělský půdní fond. Dle platného územního plánu je část parcely vedena jako
zahrady, louky mimo zastavěná území a uvnitř je část parcely určena pro zastavění rodinným
domem. Rada se danou lokalitou zabývala s tím, že je řešena i v rámci probíhající revize
obecních pozemků v souvislosti s přípravou nového územního plánu města a nedoporučila
zastupitelstvu prodej této parcely.
Mgr. Hynek opět ukázal v rámci dataprojekce a vysvětlil, že parcela je obklopená cizími
vlastníky, pozemek je pronajatý.
Tajemnice doplnila, že při prvním projednávání v radě rada rozhodla o zveřejnění záměru
pronájmu, poté bylo zjištěno, že pozemek je již pronajatý, ale za starých nájemních podmínek,
a proto schválila podání výpovědi stávajícímu nájemci. Na záměr města o pronájmu stávající
nájemce nereagoval, ale žádost o pronájem podali dva další žadatelé, takže rada schválila, že
budou vyzváni, aby podali nabídku v zalepené obálce v termínu do 29.12.2017.
Rada tedy doporučuje neprodávat, nechat v novém územním plánu pro rozhodnutí, zda
ponechat jako stavební parcelu anebo zařadit pro jiný účel.
Pan Hedvičák se dotázal na přístup k parcele. Mgr. Hynek ukázal, že parcela je uprostřed
zahrádkářské kolonie, přístup je z Maršovské ulice kolem Krčmářových nebo od hřbitova.
Přístupovou pěšinu vedoucí přímo k parcele nemůže město získat bezúplatně, protože na ní
není zpevněná plocha - těleso, takže ji lze získat pouze přes restituce.
Dále se pan Hedvičák dotázal, zda Tlachačovi chtějí jen koupit nebo i pronajmout. Tajemnice
odpověděla, že si požádali i o pronájem, takže byli vyzváni k podání výše uvedené nabídky v
zalepené obálce.
Další námět nebyl podán, a proto Mgr. Hynek navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemkové parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I o výměře 1126 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, protože parcela je řešena v rámci probíhající revize obecních pozemků v
souvislosti s přípravou nového územního plánu města.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/215/16/2017 bylo přijato.
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10. Smlouva o právu k provedení stavby a smlouva o budoucí smlouvě kupní na
převod části parcely p.p.č. 706/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Starosta vysvětlil, že v rámci rekonstrukce krajské komunikace III/2961 bylo na části
pozemku p.p.č. 706/1 na náměstí Svornosti před radnicí vybudováno parkovací stání.
Vzhledem ke skutečnosti, že vlastník pozemku – Královéhradecký kraj si ponechává do
budoucna ve vlastnictví pouze komunikace (ne parkovací plochy), byl městu nabídnut
bezplatný převod pozemku pod parkovacím stáním při splnění podmínky dle smlouvy:
"Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se
obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o
dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pro
parkování s veřejnou zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne."
Mgr. Hynek doplnil, že na základě tohoto závazku bude uzavřena darovací smlouva nebo
smlouva o bezúplatném převodu v budoucnu.
Ing. Jiránek reagoval, že kraj sice na jedné straně městu bezplatně převede pozemek, ale na
druhou stranu chce peníze za vybudování parkovacího stání. Starosta reagoval, že samozřejmě
ano, jedná se o částku 49.000 Kč, což nepovažuje za závratnou částku. Ing. Jiránek
odpověděl, že parkování tam bylo, je tam znovu, a přesto za to chce kraj peníze. Dále
poukázal na to, že při zpracování projektu se kraj města na nic neptal a domnívá se, že kraj
město poškodil. Starosta reagoval, že v rámci projektu byla silnice zúžena na současný stav a
kraj postavil město před hotovou věc, že buď na to přistoupí, nebo tam žádný parkovací záliv
nebude. Tajemnice reagovala, že by byla ráda, aby zastupitelé vzali v potaz při rozhodování o
osudu smlouvy, že radnice je veřejná budova, která by měla disponovat nějakou parkovací
plochou pro návštěvníky radnice z přední části z hlediska funkčnosti. Mgr. Hainiš doplnil, že
by to bylo vhodné také z hlediska bezpečnosti, protože dřívější řešení parkování před radnicí
v křižovatce bylo velmi nebezpečné.
Bylo krátce diskutováno o způsobu projektování, o kvalitě projektu, který zadal kraj a o
dalších problémech, které doprovázely samotnou rekonstrukci krajské komunikace na náměstí
a v Lázeňské ulici.
Další podnět již nebyl podán, takže starosta ukončil diskusi a navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby, obsahující závazek budoucího bezplatného nabytí části
parcely p.p.č. 706/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha zápisu) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 11
proti – 1
zdržel se – 2
Mgr. Rolenec
p. Hedvičák
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/216/16/2017 bylo přijato.
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11. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2018
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2018.
Jedná se o každoroční návrh vyhlášky, protože je třeba stanovit sazby v čl. 4 návrhu vyhlášky.
Skutečné náklady svozu komunálního odpadu rozhodné pro výpočet poplatku na rok 2018
činí 433,-Kč, dle zákona o místních poplatcích by tedy byla možnost stanovit poplatek ve výši
až 683,-Kč na osobu. Správce místního poplatku Mgr. Schön navrhl ponechat poplatek na rok
2018 ve stávající výši, tedy 500,-Kč za osobu. Mgr. Schön představil pouze drobné
formulační změny ve vyhlášce s ohledem na platnou legislativu.
Starosta vyzval k diskusi v rámci tohoto bodu.
Byla vedena velmi krátká diskuse v rámci tohoto bodu bez podnětu ke změně návrhu
vyhlášky a poté starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu
zápisu) s účinností od 1.1.2018.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/217/16/2017 bylo přijato.
12. Rozpočtové opatření č. 6/2017 a kontrola plnění rozpočtu roku 2017
Zastupitelstvu města byly předloženy následující dokumenty (vše viz přílohy originálu
zápisu):
1) Kontrola plnění rozpočtu ke dni 28.11.2017 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN212M sestavený k 11/2017 ze dne 28.11.2017
2) Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 + rozpis rozpočtového opatření
Starosta předal slovo tajemnici MěÚ Ing. Ivaně Balcarové, která stručně okomentovala
jednotlivé dokumenty. Konstatovala, že z kontroly plnění rozpočtu vyplývá, že město již ke
konci listopadu naplnilo téměř všechny plánované příjmy a na straně výdajů dochází ke
značným úsporám s ohledem na vysoutěžené ceny nebo na fakt, že některé stavební akce
budou pokračovat v dalším roce, a tudíž budou předmětem financování z nového rozpočtu na
rok 2018. Z kontroly plnění rozpočtu pak vyplývá návrh rozpočtového opatření, který
zastupitelé obdrželi.
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 – komentář k jednotlivým změnám
Příjmy:
1) 4116
22.500
Příjem každoroční dotace ze SR jako kompenzace ztrát
obcí na území národního parku – vazba na výdaje viz bod 11)
2) 4122
197.000
Transfer z kraje – příjem dotace na pečovatelskou službu
v rámci 2. kola rozdělování dotací – vazba na výdaje viz bod 12)
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Výdaje:

3) 3113/5171
-300.000
V základním rozpočtu bylo počítáno s touto
částkou na odstranění havarijního stavu na rozvodech vody ve školní jídelně. Tento
výdaj byl realizován z vlastních prostředků školy, nedosáhl rozpočtované výše.
4) 3113/6351
-500.000
V základním rozpočtu byl rozpočtován investiční
příspěvek škole na financování rekonstrukce školní zahrady za současného přiznání
daru z Lesů ČR. Tato akce nebyla realizována s ohledem na skutečnost, že o
rozdělení darů zatím není rozhodnuto. Přesunuto do roku 2018.
5) 3316/51XX
-160.000
Úspora na položce financování vydání publikace
o historii Svobody, v letošním roce uhrazeny honoráře spoluautorům a hlavnímu
autorovi ještě do konce roku, vše ostatní bude dofinancováno v roce 2018.
6) 3429/6XXX
-125.000
Projekt Přírodní centrum – Krakonošova
Muchomůrka zatím nebyl doporučen k realizaci formou dotace, další úspora na této
položce, jediným výdajem v roce 2017 je projektová dokumentace a mapové
geodetické podklady ve výši 75.000 Kč.
7) 3612/6XXX
-2.000.000
Výstavba sociálních bytů – náklady na
vypracování projektové dokumentace. Tento výdaj ve výši 2.015.000 Kč dle
smluvního vztahu je zapracován do rozpočtu roku 2018 s ohledem na termín předání
PD.
8) 3631/6XXX
-350.000
V základním rozpočtu byla vyčleněna částka
800.000 Kč na zmapování tras VO a zpracování PD na rekonstrukci VO po obci.
V roce 2017 byl realizována pouze první část, poptávkové řízení na zpracovatele PD
bude dokončeno v prosinci 2017, takže výdaj na zpracování PD je předmětem
výdajů v rozpočtu na rok 2018.
9) 3635/6XXX
-199.000
Náklady
související
s pořízením
nového
územního plánu byly přesunuty rovněž do výdajů rozpočtu na rok 2018, a to ve výši
435.000 Kč dle smluvního vztahu.
10) 3639/6XXX
-2.229.000
V základním rozpočtu byla vyčleněna částka
2 mil. Kč na pořízení komunální techniky z dotace, v rámci RO č. 1/2017 byla
položka posílena o 105.000 Kč na pořízení radlice ke stroji Reform, v rámci RO č.
3/2017 byla položka posílena o 229.000 Kč na pořízení přídavného zařízení – frézy
k nově pořizovanému kloubovému nakladači. V roce 2017 pořízena pouze radlice ke
stroji Reform, komunální technika z dotace by měla být dodána dle smluvního
závazku do 28.2.2018, nákup přídavného zařízení tedy nerealizován s ohledem na
dodávku techniky až v roce 2018.
11) 3745/51XX
22.500
Posílení rozpočtu veřejné zeleně s ohledem na
příjem dotace v příjmech viz bod 1), jejíž použití je vázáno na účel související
s údržbou veřejné zeleně.
12) 4351/5336
197.000
Vazba na příjem transferu pro DPS na činnost
pečovatelské služby v příjmech viz bod 2)
4351/5331
-197.000
Plánovaný příjem dotace v rámci rozpočtu DPS
byl ve výši 800.000 Kč. V rámci 1. kola rozdělování dotace z kraje DPS získala
1.084.000 Kč. Rozdíl ve výši 284.000 Kč byl PO ponechán na financování
zvýšených mzdových nákladů vzhledem k navýšení platových tarifů v sociální sféře
od 1.7.2017 a k dalšímu navýšení mzdových tarifů ve veřejné správě od 1.11.2017.
Získání dotace v rámci 2. kola je nad rámec plánu a může tedy dojít ke snížení
příspěvku zřizovatele.
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13) 5212/51XX
-500.000
Protipovodňová opatření v rámci základního
rozpočtu byla zařazena mezi běžné výdaje, ale projektový manažer v rámci
dotačního řízení zahrnul výdaje jako investiční, takže výdaje na pořízení digitálního
povodňového plánu a lokálního výstražného systému byly přesunuty do
investičních, resp. kapitálových výdajů. Zbývající část je pak úspora na položce.
5212/6XXX
343.000
Protipovodňová opatření – kapitálové výdaje –
viz komentář v předchozím bodě.
14) 6171/51XX
-300.000
Na základě požadavku auditu musela účetní
přeúčtovat výdaje na poplatky z běžných účtů a na pojištění majetku z paragrafu
místní správy na následující paragrafy 6310 a 6320
6310/51XX
20.000
Obecné výdaje z finančních operací – poplatky
z BÚ
6320/51XX
280.000
Pojištění funkčně nespecifikované – pojištění
veškerého majetku města
15) 6402/53XX
56.000
Finanční vypořádání dotací z minulých let –
vratky nevyčerpaných účelových dotací z minulých let na volby
16) Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je snížení financování pomocí položky
8115 (financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let), a to
snížením částky o 6.161.000 Kč, které budou vráceny na spořicí účet ze základního
běžného účtu pro další potřeby – rekapitulace viz úvod komentáře. Rekapitulací
položky 8115 v rámci všech rozpočtových opatření roku 2017 bylo pro financování
výdajů roku 2017 použito pouze 1.538.400 Kč.
Výše popsaný návrh rozpočtového opatření ještě aktuálně doplnila tajemnice a požádala o
zapracování následujících aktuálních změn, a to:
Příjmy:
17) 4113
50.000
Doplatek dotací ve výši 10% na veřejnou zeleň
po administrativní kontrole ze strany SFŽP (Tyršova + Stará alej a Horská)
Výdaje:
18) 5212/51XX
-533.000
Oprava částky ve výše uvedeném bodu 13)
5212/6XXX
350.000
Oprava částky ve výše uvedeném bodu 13)
Po doplnění bodu 17) a 18) dojde i k úpravě financování, která je popsána v bodě 16), a to
tak, že dojde ke snížení financování pomocí položky 8115 (financování pomocí rezervních
finančních prostředků z minulých let), a to snížením částky o 6.237.000 Kč, které budou
vráceny na spořicí účet ze základního běžného účtu pro další potřeby – rekapitulace viz dále.
Rekapitulací položky 8115 v rámci všech rozpočtových opatření roku 2017 bylo pro
financování výdajů roku 2017 použito pouze 1.462.400 Kč.
Dále tajemnice informovala o aktuálním stavu finančních prostředků na spořicím účtu:
Aktuální stav spořicího účtu k 28.11.2017
34.320.042,85 Kč
V rámci RO č. 1/2017 schváleno k použití (zatím nepřevedeno)
- 3.966.000, -- Kč
V rámci RO č. 2/2017 schváleno k vrácení (zatím nepřevedeno)
978.000, -- Kč
V rámci RO č. 3/2017 schváleno k vrácení (zatím nepřevedeno)
436.000, -- Kč
V rámci RO č. 4/2017
0, -- Kč
V rámci RO č. 5/2017
0, -- Kč
V rámci RO č. 6/2017 – návrh RO k vrácení (zatím nepřevedeno)
6.237.000, -- Kč
Zůstatek k použití (zaokrouhleno na celé tis. Kč) :
38.005.000,-- Kč
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Město ještě obdrží prosincové daňové výnosy z daní v očekávané výši kolem 2 mil. Kč, což
bude nad rámec plánovaných příjmů a lze předpokládat již téměř s jistotou, že stav spořicího
účtu bude po zúčtování roku 2017 činit kolem 40 mil. Kč.
Starosta poté vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto bylo hlasováno o
návrzích usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 28.11.2017 provedenou tajemnicí MěÚ
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2017
ze dne 28.11.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/218/16/2017 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 (viz příloha originálu zápisu) včetně
doplnění. V rámci rozpočtového opatření č.6/2017 činí objem celkových příjmů
269.500,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na
32.044.800 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2017
činí mínus 5.967.500,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se
snižují na 42.007.200 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č.
6/2017 činí mínus 6.237.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této
změně se snižuje na 9.962.400 Kč).
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/218/16/2017 písm. b) bylo přijato.
13. Rozpočet na rok 2018
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, který obsahoval (vše viz přílohy
originálu zápisu):
Průvodku k tomuto bodu s doplňujícími informacemi a návrhem na 2 změny od doby
zveřejnění, s podrobnými informacemi k návrhu na přijetí úvěru, s návrhy usnesení a s
přílohami:
1) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018
2) Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2018
3) Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2018
4) Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2018 PO ZŠ a MŠ Svoboda
nad Úpou
5) Příloha č. 4 – Návrh rozpočtu – plán nákladů a výnosů PO DPS
6) Připomínka k návrhu rozpočtu č. 1 od pana Hedvičáka k projednání
7) Nezávazná nabídka na poskytnutí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši uvedených
variantách
8) Nezávazná nabídka na poskytnutí úvěru od ČSOB a.s. ve výše uvedených variantách
Mgr. Hynek v úvodu tohoto bodu znovu shrnul a vysvětlil strategii města při financování
investičních akcí v horizontu nadcházejících 2 - 3 let, což je podrobně popsáno i v komentáři
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k návrhu rozpočtu. Dále Mgr. Hynek popsal kroky rady ve věci návrhu na přijetí úvěru ve
výši 25 mil. Kč, který by měl být použit v roce 2018 na:
- refinancování zůstatku stávající jistiny z investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve
Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s. (k 31.12.2017 bude
činit zůstatek jistiny 10,5 mil. Kč, roční objem splátek jistiny činí 1,5 mil. Kč)
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice v rámci projekt „Bezpečná pěší
doprava ve Svobodě nad Úpou“
- financování opravy veřejného osvětlení podél hlavní silnice.
Předběžně byly poptány nezávazně banky, u kterých má město účet a jejich nezávazné
nabídky mají zastupitelé rovněž v podkladových materiálech. V průvodce k tomuto bodu jsou
popsány jednotlivé varianty sazeb a počtu úvěrových splátek a předpokládané náklady úvěru
při současné sazbě 1M PRIBOR. Tajemnice doplnila, že po jednáních s jednotlivými bankéři
a sledováním vývoje sazby PRIBOR, která se od srpna zdvojnásobila a ČNB chystá další
zvýšení sazeb, by město mělo využít fixní úrokovou sazbu na celou dobu splácení úvěru,
protože nabídky obou bank jsou velice výhodné z hlediska dlouhodobého splácení ať už na
100 měsíčních splátek nebo 125 měsíčních splátek.
Dále tajemnice upozornila zastupitele, že součástí návrhu rozpočtu je i ustanovení o tom, že
se mají občané možnost vyjádřit písemně k návrhu rozpočtu ve lhůtě do 5.12.2017 nebo pak
ústně na tomto jednání. Konstatovala, že městský úřad obdržel jedinou připomínku k návrhu
rozpočtu, a to od pana Hedvičáka, kterou mají zastupitelé v příloze č. 6 podkladového
materiálu a je třeba se s těmito připomínkami vypořádat.
Vedení města vyzvalo zastupitele k diskusi. Žádný podnět nebyl podán, a proto starosta
vyzval pana Hedvičáka, aby představil své připomínky k návrhu rozpočtu.
Pan Hedvičák tedy navrhl:
- zapracovat do rozpočtu částku cca 200.000 Kč na nákup venkovních posilovacích strojů s
umístěním v DPS, Lipové ulici a na Pietteho náměstí - zde uvedl, že se jedná o posilovací
stroje pro seniory
- zapracovat do rozpočtu náklady na odměňování všech zastupitelů za jejich činnost - uvedl,
že sice historicky ve Svobodě nikdy řadoví zastupitelé odměnu nepobírali, ale že dle jeho
názoru by měli a navrhl použít sazbu při nejnižší možné úrovni. Tajemnice upozornila, že
odměňování neuvolněných zastupitelů je nastaveno tak, že ve vyhlášce je uvedena maximální
možná částka, tzn., že dolní limit je 0. Maximální částka pro neuvolněné řadové členy
zastupitelstva bez jakékoliv jiné funkce od 1.1.2018 je 1.534 Kč. Pan Hedvičák tedy navrhl
odměnit všechny řadové zastupitele částkou 800 Kč měsíčně.
- zavést ve městě projekt vlídných WC - zde uvedl, že tento projekt byl realizován v Plzni a že
by se tohoto projektu chtěl zúčastnit a jako kompenzaci požaduje umístit reklamní ceduli
podél hlavní silnice upozorňující na projekt vlídných WC v jeho restauraci.
Poté byla vedena hromadná diskuse, zejména nad projektem vlídného WC a dále také nad
nákupem posilovacích strojů pro dospělé (zejména diskuse nad vhodným umístěním po obci
tak, aby byly umístěny citlivě s důrazem na určité soukromí při používání strojů a dále nad
tím, jak je ochránit před vandalismem a poškozováním). Tajemnice dále požádala, pokud se
zastupitelstvo shodne na nákupu strojů, aby tato částka byla zapracována až do nejbližšího
rozpočtového opatření, a to s ohledem na kontrolu výpočtů a správnosti rozpočtové skladby.
Následně tedy bylo hlasováno o jednotlivých návrzích pana Hedvičáka v pořadí, jak je výše
uvedeno, takto:

¨
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zapracovat do nejbližšího rozpočtového opatření částku 200.000 Kč na nákup venkovních
posilovacích strojů pro seniory s tím, že konečné umístění bude ještě předmětem diskuse.
Hlasování:
pro – 12
proti – 1
zdržel se – 1
Mgr. Rolenec
Mgr. Ottová
USNESENÍ č. ZM/219/16/2017 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zapracování odpovídající částky do výdajů rozpočtu na odměňování všech zastupitelů bez jiné
funkce za jejich činnost, a to částkou 800 Kč měsíčně každému z nich od 1.1.2018.
Hlasování:
pro – 1
proti – 7
zdržel se – 6
p. Hedvičák
Mgr. Hainiš
Ing. Chmelař
Mgr. Hynek
Mgr. Ottová
Ing. Jiránek
p. Novák
p. Pilný
Ing. Špetla
Mgr. Rolenec
Mgr. Týfa
p. Roudný
Bc. Vlášek
p. Zelinský
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
b)
Radu města, aby navrhovaný projekt vlídných WC projednala a dokončila na
základě nabídky od Měšťanského domu pana Hedvičáka včetně určité formy
protiplnění ze strany města.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 1
p. Hedvičák
USNESENÍ č. ZM/219/16/2017 písm. b) bylo přijato.
Mgr. Hynek nyní navrhl vrátit se k samotnému návrhu rozpočtu. Tajemnice doplnila, že
v průvodce k tomuto bodu je uveden návrh na změny, ke kterým došlo až po zveřejnění
návrhu rozpočtu, tj. po 13.11.2017. Jedná se o tyto změny:
1) upřesnění finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu naší obce na rok 2018,
dotace na výkon státní správy, a to ve výši 1.557.600 Kč (stále se jedná ze strany SR o
návrh, ale dle sdělení KÚ vztahy k rozpočtům obcí jsou na 99% takto nastaveny). Ve
zveřejněném návrhu rozpočtu je částka dle letošní skutečnosti ve výši 1.468.000 Kč
(v příjmech, třída 4, položka 4112).
Jedná se o navýšení příjmů o částku 89.600 Kč v příjmech, třída 4, položka 4112 +
změna financování na položce 8115 (- 89.600 Kč)
2) zapojení výdajů v rámci úspěšného dotačního řízení OP Přeshraniční spolupráce ČR –
Polsko na projekt „Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem“ na
lyžařské závody a na Rudolfovy slavnosti v úhrnné výši 950.000 Kč pro rok 2018.
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Jedná se o navýšení výdajů o částku 950.000 Kč, ve výdajích na paragrafu 3319,
položce 5XXX + změna financování na položce 8115 (+ 950.000 Kč)
V návrhu usnesení se tyto 2 změny projeví takto - viz průvodka na straně 3
dle návrhu
celkové příjmy rozpočtu ve výši
31.449.000 Kč
financování ve výši
25.143.000 Kč
celkové zdroje ve výši
56.592.000 Kč
běžné výdaje ve výši
29.859.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši
26.733.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
56.592.000 Kč

po změnách
31.538.600
26.003.400
57.542.000
30.809.000
26.733.000
57.542.000

Mgr. Hynek tedy navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c) rozpočet města pro rok 2018 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši
běžné výdaje ve výši
kapitálové výdaje ve výši
celkové výdaje rozpočtu ve výši
Hlasování:

pro – 13

31.538.600 Kč
26.003.400 Kč
57.542.000 Kč
30.809.000 Kč
26.733.000 Kč
57.542.000 Kč
proti – 0

zdržel se – 1
p. Hedvičák

USNESENÍ č. ZM/219/16/2017 písm. c) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad
Úpou na rok 2018“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města
stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
(odpovědnými orgány obce) překročen jim stanovený objem běžných a
kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018 ve
výše uvedeném dokumentu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách
(vyjma mzdových položek) a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových
výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění
rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 1
p. Hedvičák
USNESENÍ č. ZM/219/16/2017 písm. d) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
přijetí a uzavření smlouvy o investičním dlouhodobém účelovém úvěru ve výši
25.000.000 Kč na:
- refinancování zůstatku stávající jistiny z investičního úvěru na výstavbu sportovní
haly ve Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s.
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice v rámci projekt „Bezpečná
pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“
- financování opravy veřejného osvětlení podél hlavní silnice
a pověřuje Radu města výběrem bankovního ústavu na poskytnutí tohoto úvěru s
tím, že stanovuje základní podmínky pro přijetí úvěru v podobě počtu 100 splátek a
fixní úrokové sazby.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/219/16/2017 písm. e) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
f)

znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujících případech:
- rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů pro
zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
- rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů s tím, že
pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na akci, která je již zapojena ve
výdajích rozpočtu, tak rada může takto přidělené finanční prostředky zapojit pouze do
financování na položku 8115 (zejména dotace ex post apod.),
- rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z
jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě není zapojena ve výdajích
rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do výdajů přes financování na položce
8115, pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména
dotace ex post apod.),
- rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných stavebních akcí
započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních termínů dokončení staveb,
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z
neoprávněné úhrady,
- úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např.
vyúčtování spotřeby energií…)
- proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
- technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování jednotlivých
rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou zasílána
zastupitelům neprodleně emailem.

Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/219/16/2017 písm. f) bylo přijato.
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zdržel se – 1
Bc. Vlášek

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
si vyhrazuje
g)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/219/16/2017 písm. g) bylo přijato.
14. Zápis z jednání kontrolního výboru
Starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru Mgr. Hainišoví, který okomentoval zápis
z jednání kontrolního výboru dne 27.11.2017 (viz příloha originálu zápisu), jenž všichni
zastupitelé obdrželi. Nikdo z přítomných neměl námět do diskuse ani připomínku, a proto byl
podán návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 5 z jednání kontrolního výboru ze dne 27.11.2017 bez připomínek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/220/16/2017 bylo přijato.
15. Diskuse
 Pan Pilný požádal, aby rozdělení finančních příspěvků v roce 2018 v rámci dotačních
programů proběhlo už v březnu, protože například fotbalový klub má pak problémy
s financováním svých výdajů. Starosta na to reagoval, že první jednání rady bude
10.1.2018 a není se jistý, zda bude splněna povinnost na zveřejnění dotačních programů.
Tajemnice reagovala, že si není přesně jistá, jaká povinná lhůta pro zveřejnění je v zákoně
o rozpočtových pravidlech uvedena, zda 30, 45 nebo 60 dní. Starosta přislíbil, že se pokusí
na první lednovou radu dotační programy ve stejném znění jako letos připravit.
 Pan Čermák upozornil na nefunkční lapač v Kostelní ulici nad kostelem. Starosta přislíbil,
že jej prověří společně se stavebním technikem.
 Dále pan Čermák upozornil na nabouraný nový obrubník před Národním domem a
nevhodně vybudovaný záliv před zastávkou, V této souvislosti Ing. Jiránek navrhl, aby
město kromě tohoto reklamovalo i kanály, které jsou špatně osazeny v komunikaci
 Nakonec pan Čermák požádal vlastníka objektu bývalé lékárny, zda by mohl odstranit
matoucí ceduli na tomto domě, že provoz lékárny je nepřerušen. Ing. Jiránek reagoval, že
to má odstranit bývalý vlastník a dosud tak neučinil, přestože mu samozřejmě umožní
přístup pro účely odstranění.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast, popřál krásné
vánoce a jednání zastupitelstva ukončil ve 20:35 hodin.
Zápis byl dokončen dne 7.12.2017.
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Hedvičák, v.r.

dne 18.12.2017

Ing. Jaroslav Chmelař, v r.

dne 8.12.2017

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 06.12.2017
USNESENÍ č. ZM/209/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.12.2017 s
doplněním o bod 14 - Zápis z jednání kontrolního výboru a původní bod 14 - Diskuse bude
přečíslován na bod 15.
USNESENÍ č. ZM/210/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 6.9.2017 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/211/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 6.9.2017 do 5.12.2017, zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/212/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
navrhovaný postup rady ve věci rekonstrukce budovy bývalého kina (viz zápis), který spočívá
v krocích dle zápisu tak, že v první fázi bude dům rekonstruován v jižní části směrem do
náměstí, kde bude naprojektováno šest sociálních bytů tak, aby město výměrou dosáhlo na
maximální dotaci na výstavbu sociálního bydlení, akce se dotáhne do stavebního povolení a
bude podána žádost o dotaci.
USNESENÍ č. ZM/213/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 123/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
usnesení Zastupitelstva města Svobody nad Úpou č. ZM/205/15/2017 písm. a) ze dne
6.9.2017 za částku ve výši 70.000 Kč.
b)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle usnesení Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou č. ZM/205/15/2017 písm. a) ze dne 6.9.2017 za cenu dle bodu a)
tohoto usnesení do 31.1.2018.
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USNESENÍ č. ZM/214/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod nově vymezené pozemkové parcely p.p.č. 102/5 o výměře
453 m2 v k.ú. Maršov I, obci Svoboda nad Úpou, dle geometrického plánu č. 377-324/2017
ze dne 24.8.2017, který vyhotovil Stanislav Nosek, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí, s
odůvodněním, že se na vyznačené části nachází těleso chodníku včetně vysázených stromů
podél chodníku, který je v majetku města a je zařazen do Pasportu komunikací jako místní
komunikace.
USNESENÍ č. ZM/215/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemkové parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I o výměře 1126 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, protože parcela je řešena v rámci probíhající revize obecních pozemků v
souvislosti s přípravou nového územního plánu města.
USNESENÍ č. ZM/216/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby, obsahující závazek budoucího bezplatného nabytí části
parcely p.p.č. 706/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha zápisu) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. ZM/217/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu
zápisu) s účinností od 1.1.2018.
USNESENÍ č. ZM/218/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 28.11.2017 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2017 ze dne
28.11.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 (viz příloha originálu zápisu) včetně doplnění. V
b)
rámci rozpočtového opatření č.6/2017 činí objem celkových příjmů 269.500,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 32.044.800 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2017 činí mínus 5.967.500,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižují na 42.007.200 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 6/2017 činí mínus 6.237.000,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této změně se snižuje na 9.962.400 Kč).
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USNESENÍ č. ZM/219/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zapracovat do nejbližšího rozpočtového opatření částku cca 200.000 Kč na nákup
venkovních posilovacích strojů pro seniory s tím, že konečné umístění bude ještě
předmětem diskuse.
pověřuje
b)
Radu města, aby navrhovaný projekt vlídných WC projednala a dokončila na základě
nabídky od Měšťanského domu pana Hedvičáka včetně určité formy protiplnění ze
strany města.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
c) rozpočet města pro rok 2018 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
31.538.600 Kč
financování ve výši
26.003.400 Kč
celkové zdroje ve výši
57.542.000 Kč
běžné výdaje ve výši
30.809.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši
26.733.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 57.542.000 Kč
d)
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad
Úpou na rok 2018“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města
stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
(odpovědnými orgány obce) překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018 ve výše uvedeném
dokumentu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách (vyjma mzdových
položek) a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak,
povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
e)

přijetí a uzavření smlouvy o investičním dlouhodobém účelovém úvěru ve výši
25.000.000 Kč na:
- refinancování zůstatku stávající jistiny z investičního úvěru na výstavbu sportovní
haly ve Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s.
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice v rámci projekt „Bezpečná
pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“
- financování opravy veřejného osvětlení podél hlavní silnice
a pověřuje Radu města výběrem bankovního ústavu na poskytnutí tohoto úvěru s tím,
že stanovuje základní podmínky pro přijetí úvěru v podobě počtu 100 splátek a fixní
úrokové sazby.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
f)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujících případech:
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- rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
- rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů s
tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na akci, která je již
zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada může takto přidělené finanční prostředky
zapojit pouze do financování na položku 8115 (zejména dotace ex post apod.),
- rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních prostředků
z jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě není zapojena ve
výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do výdajů přes financování
na položce 8115, pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne
200.000 Kč (zejména dotace ex post apod.),
- rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných stavebních
akcí započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních termínů dokončení
staveb,
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady,
- úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na
vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií…)
- proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
- technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování
jednotlivých rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená
radou budou zasílána zastupitelům neprodleně emailem.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
si vyhrazuje
g)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
USNESENÍ č. ZM/220/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 5 z jednání kontrolního výboru ze dne 27.11.2017 bez připomínek.
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