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Zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 21.3.2018
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 9.3.2018 do 21.3.2018 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, Ing. JAN HANUŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK,
Mgr. PETR HYNEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, JIŘÍ PILNÝ,
Mgr. ZDENĚK ROLENEC, ROBERT ROUDNÝ, JOSEF NOVÁK, Ing. JIŘÍ ŠPETLA,
Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. ZINA OTTOVÁ

1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Mgr.
Petra Hynka a pana Mgr. Zdeňka Rolence. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing.
Ivanu Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným programem:
Poř.č. Název programu
1.

Určení ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

5.

Schválení zadání návrhu Územního plánu města Svobody nad Úpou
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6.

Rozdělení finančních příspěvků z dotačních programů pro rok 2018

7.

Žádost o koupi části parcely p.p.č.809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Schválení úvěrové smlouvy na poskytnutí investičního dlouhodobého účelového
úvěru ve výši 25.000.000 Kč

9.

Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské
služby - dodatky č.3

10.

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

11.

Dodatek č. 5 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní
Krkonoše

12.

Plynovodní přípojka k nové hasičárně - návrh na odprodej

13.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017

14.

Rozpočtové opatření č. 2/2018

15.

Diskuse

Předsedající navrhl doplnit program o bod 15 - Žádost o volbu do funkce přísedící u
Okresního soudu v Trutnově na další období a původní bod 15 - Diskuse přečíslovat na bod
16. Předsedající vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Žádný další návrh nebyl podán, a
proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 21.3.2018,
doplněný o bod 15 - Žádost o volbu do funkce přísedící u Okresního soudu v Trutnově na
další období s tím, že původní bod 15 – Diskuse bude přečíslován na bod 16.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/221/17/2018 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Hedvičák a pan Ing. Chmelař) z 16. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.12.2017, aby podali zprávu o ověření
zápisu. Za ověřovatele podal zprávu pan Hedvičák o tom, že v zápise byly nejprve opraveny
drobné textové chyby u hlasování a poté byl ověřen zápis bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl
všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 18.12.2017, je zveřejněn na webu města a
usnesení z něj pak byla zveřejněna v lednovoúnorovém vydání městských novin Svoboda
fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 6.12.2017 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/222/17/2018 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 6.12.2017 do 20.3.2018. Zaměřil
se na investiční akce města v roce 2018 a informoval o jejich aktuálním stavu. Jedná se
projekt Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou (oprava chodníků podél hlavní silnice) a
opravu veřejného osvětlení podél hlavní silnice, kdy tato akce bude řešena jako jedna
společná veřejná zakázka a v těchto dnech probíhají intenzivní porady a schůzky na přípravě
znění výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejíž hodnota podle projektantských
rozpočtů činí 21.078 mil. Kč a tato akce bude dále projednávána v rámci návrhu rozpočtového
opatření č. 2/2018.
Dále informoval o opravách na obou hřbitovech. Obě tyto akce byly již vysoutěženy, přičemž
dokončení opravy hřbitovní zdi ve Svobodě bylo vysoutěženo za 1.898.000 Kč. Sanace svahu
na maršovském hřbitově byla vysoutěžena za 1.126.000 Kč, a protože v rozpočtu bylo
počítáno pouze s 1 mil. Kč na sanaci svahu, je také tato akce předmětem dofinancování v
rámci rozpočtového opatření.
Dále starosta informoval o akci společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. - jedná se o
odkanalizování zbývajících částí Svobody, která proběhne v letošním roce a město se na ní
bude finančně spolupodílet. Informoval o tom, že se zúčastnil společně s Ing. Hanušem
výběrového řízení, ve kterém zvítězila firma Z&D STAVBY, s.r.o.
Další zmiňovanou akcí je úspěšné dotační řízení na sport a kulturu, ve kterém město získalo
dotaci na lyžařské závody a Rudolfovy slavnosti na dva roky a již letošní lyžařské závody se
konaly v duchu tohoto dotačního titulu.
Nakonec starosta informoval o stavu dotačního řízení na projekt Krakonošova jezírka na
Muchomůrce, kde město zatím dotaci nezískalo, je pod čarou mezi náhradníky a druhé kolo
se bude konat v červnu.
Starosta se dále zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva. Jedná se pouze o dvě
nesplněná usnesení. První se týká žádosti o prodej parcely p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I na
výstavbu RD. Jedná se o parcelu na Novém světě, která je součástí lokality studií vymezené
pro výstavbu rodinných domů. Mezi další vhodné lokality pak patří i část města nad bývalou
zvláštní školou. V rámci tohoto usnesení dne 14.12.2016 se zastupitelstvo usneslo, že je třeba
připravit nejprve koncept možného financování inženýrských sítí a komunikací v lokalitách
Luční a Nový svět. Starosta informoval o tom, že pracovní kapacita radnice i rady města je v
současné době zcela vyčerpaná s ohledem na množství projektů a práce, a proto vyzval
zastupitele, kdo by se chtěl danou záležitostí zabývat. Nikdo z přítomných zastupitelů
neprojevil zájem, a proto starosta konstatoval, že toto usnesení bude přeneseno na nové
zastupitelstvo.
Druhým nesplněným usnesením je záležitost kolem dopravní situace v ulici 5. května, kdy se
zastupitelstvo dne 7.6.2017 usneslo, že po této zimě vyhodnotí dopravní opatření učiněná v
ulici 5. května. Vedení města stručně popsalo učiněná opatření a vyzvalo zastupitele k diskusi,
zda považují učiněná opatření za dostačující nebo je třeba pokračovat v dalších opatřeních
(studie, rekonstrukce apod.). Zastupitelé se většinově shodli na tom, že daná opatření jsou
dostačující, kladně bylo hodnoceno parkování na druhé straně ulice 5. května i způsob
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parkování před školkou, na které si občané časem zvykli. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že
lze považovat toto usnesení za splněné.
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 6.12.2018 do 20.3.2018 a zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva (viz podrobně zápis) bez námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/223/17/2018 bylo přijato.

5. Schválení zadání návrhu Územního plánu města Svobody nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen dokument s názvem Územní plán Svoboda nad Úpou návrh zadání, datum únor 2018 (viz příloha originálu zápisu).
Hostem jednání byl Mgr. Marek Hlíza z Městského úřadu v Trutnově (pořizovatel územního
plánu). Starosta v úvodu tohoto bodu předal panu Hlízovi slovo. Mgr. Hlíza představil
dokument, co je jeho obsahem dle stavebního zákona. Dále vysvětlil procesní postup při
projednávání tohoto dokumentu, kdy předložený dokument je zatím návrhem, který bude po
schválení znění zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu v Trutnově i ve
Svobodě nad Úpou a dotčené orgány státní správy a občané budou mít možnost k němu
podávat návrhy a připomínky, které budou následně projednány. Upozornil na možnost, že
KRNAP bude pravděpodobně požadovat průzkumy s ohledem na to, že Svoboda nad Úpou
leží v ochranném pásmu KRNAP, a proto bude nutné ještě zpracovat tyto dokumenty. V
závěru tedy Mgr. Hlíza požádal zastupitelstvo a přítomné, aby se k návrhu vyjádřili s tím, že v
tuto chvíli nejde o schválení návrhu zadání, ale pouze vzetí na vědomí textu návrhu zadání.
Tajemnice MěÚ upozornila, že v textu zadání na straně 9 je v tabulce seznamu nemovitých
kulturních památek jako první uveden dům čp. 9 (venkovský dům) v ulici Pod Rýchorami,
přičemž tento dům již neexistuje. Ing. Hůrka doplnil, že podle jeho informací vlastník objektu
požádal již o výmaz ze seznamu kulturních památek a ten proběhl.
Nikdo z přítomných již další námět nebo připomínku na změnu textu nevznesl, a proto Mgr.
Hynek navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
text návrhu zadání Územního plánu Svoboda nad Úpou v předloženém znění (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že v textu zadání na straně 9 bude v tabulce seznamu nemovitých
kulturních památek vyjmut objekt domu čp. 9 (venkovský dům) v ulici Pod Rýchorami.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/224/17/2018 bylo přijato.
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6. Rozdělení finančních příspěvků z dotačních programů pro rok 2018
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně dotačních programů pro rok
2018. Dotační programy byly schváleny radou dne 10.1.2018, dne 15.1.2018 byly informace
zveřejněny na venkovních úředních deskách po obci, na webových stránkách bylo zveřejněno
celé znění jednotlivých dotačních programů včetně pokynů a termínů, v únorových novinách
byla rovněž zveřejněna informace se lhůtou pro podání žádostí. Lhůta pro příjem žádostí byla
stanovena do 5.3.2018 do 17,00 hodin a rekapitulace přijatých žádostí je následovná:
Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let – alokace 100.000 Kč, max.
výše poskytnuté dotace 40.000 Kč v jednotlivém případě, přijata pouze 1 žádost (SK MFC
Svoboda)
Dotační program na sportovní aktivity dospělých – alokace 20.000 Kč, max. výše poskytnuté
dotace 20.000 Kč v jednotlivém případě, přijata pouze 1 žádost (SK MFC Svoboda)
Dotační program na kulturní aktivity – alokace 30.000 Kč, max. výše poskytnuté dotace
30.000 Kč v jednotlivém případě, není přijata žádná žádost
Dotační program na sociální služby a aktivity v roce 2018 – alokace 30.000 Kč, max. výše
poskytnuté dotace 15.000 Kč v jednotlivém případě, přijata pouze 1 žádost (Oblastní charita
Trutnov)
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Byla vedena pouze krátká obecná diskuse a vzhledem k
malému počtu žádostí nebylo nutno žádosti vyhodnocovat podle stanovených kritérií a všichni
žadatelé budou uspokojeni v rámci svých žádostí. Žádný námět na změnu či připomínky
nebyly vzneseny, a proto starosta navrhl 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 2018 č.j. SVO/123/2018 ze dne
15.1.2018 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/512/2018 ze dne 26.2.2018 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/225/17/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2018 č.j. SVO/124/2018 ze dne 15.1.2018
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/509/2018
ze dne 26.2.2018 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/225/17/2018 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
c)
poskytnutí dotace ve výši 15.000 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 2018 č.j. SVO/126/2018 ze dne 15.1.2018 Oblastní
charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na
základě podané žádosti č.j. SVO/568/2018 ze dne 2.3.2018 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/225/17/2018 písm. c) bylo přijato.
7. Žádost o koupi části parcely p.p.č.809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o koupi části parcely p.p.č.809/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou před domem čp. 490 dle zákresu v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Mgr. Hynek celou situaci vysvětlil na pozemkovém snímku a konstatoval, že rada se žádostí
zabývala a bylo zjištěno, že pozemek p.p.č. 809/1 je veden v KN jako ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace, v územním plánu je veden také jako místní
komunikace. Doplnil, že v rámci revize obecních pozemků při přípravě nového územního
plánu má město připravenu pro část pozemku p.p.č. 809/1 variantu možného rozšíření
parkovacích ploch v centru města, a proto tuto žádost rada nedoporučuje zastupitelstvu
schválit s tím, že město by se chtělo pokusit s vlastníkem pozemku p.p.č. 809/9 dojednat
případnou směnu. Vyzval přítomné k diskusi, nikdo neměl žádnou připomínku, a proto navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem čp. 490 dle zákresu
v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu), protože parcela p.p.č. 809/1 je vedena v
Katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, v územním
plánu je požadovaná část vedena také jako místní komunikace a v rámci revize obecních
pozemků při přípravě nového územního plánu má město připravenu variantu možného
rozšíření parkovacích ploch v dané lokalitě v centru města.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/226/17/2018 bylo přijato.
8. Schválení úvěrové smlouvy na poskytnutí investičního dlouhodobého účelového
úvěru ve výši 25.000.000 Kč
Na základě vyhodnocení nabídek od bankovních ústavů, u kterých má město účty, které
proběhlo v rámci 81. schůze Rady města dne 19.2.2018, byla Zastupitelstvu města předložena
Smlouva o úvěru č. 0427/18/5650 (viz příloha originálu zápisu) ve výši 25.000.000 Kč. Jedná
o účelový úvěr na financování úhrady zůstatku jistiny z úvěru poskytnutého městu na základě
Smlouvy o úvěru č. 1159/13/5650 ze dne 30.10.2013 (dosavadní úvěr na výstavbu sportovní
haly), na částečné financování a refinancování rekonstrukce chodníků v rámci projektu
"Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou" a částečné financování a refinancování
opravy veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou.
V rámci oslovení bankovních ústavů a následného vyhodnocení se rada řídila pověřením
zastupitelstva z prosincového jednání (usnesení č. ZM/219/16/2017 písm. e), kdy byly
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stanoveny základní podmínky pro výběr bankovního ústavu na poskytnutí investičního
dlouhodobého účelového úvěru.
Rekapitulace nabídek:
1) ČSOB a.s.
- varianta 1 (čerpání do 31.12.2018, datum konečné splatnosti 25.4.2027, 100 splátek ve výši
250.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní nepohyblivá 1,67% p.a. - vypočtené úrokové
náklady za celé období 1.775.627,50 Kč
- varianta 2 (čerpání do 30.6.2019, datum konečné splatnosti 25.10.2027, 100 splátek ve výši
250.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní nepohyblivá 1,83% p.a. - vypočtené úrokové
náklady za celé období 1.947.793,54 Kč
- varianta 3 - nabídnuto nad rámec výše uvedených 2 variant (čerpání do 30.6.2019, datum
konečné splatnosti 25.4.2027, 94 splátek ve výši 266.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní
nepohyblivá 1,67% p.a. - vypočtené úrokové náklady za celé období 1.671.378,40 Kč
2) Česká spořitelna, a.s.
- varianta A (čerpání do 31.12.2018, datum konečné splatnosti 25.4.2027, 100 splátek ve výši
250.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní nepohyblivá 1,92% p.a. - vypočtené úrokové
náklady za celé období 2.041.440,00 Kč
- varianta B (čerpání do 30.6.2019, datum konečné splatnosti 25.10.2027, 100 splátek ve výši
250.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní nepohyblivá 1,99% p.a. - vypočtené úrokové
náklady za celé období 2.118.092,00 Kč
Na základě výše uvedeného rada doporučila zastupitelstvu přijmout jako nejvýhodnější
nabídku variantu č. 3 od ČSOB a.s.
Mgr. Hynek ještě jednou vše vysvětlil, shrnul ekonomickou situaci města a konstatoval, že
úrokové sazby začínají stoupat, a proto volba fixní úrokové sazby je z pohledu rady i z
pohledu všech bankovních poradců správnou volbou, přičemž město bude hlídat pohyblivou
úrokovou sazbu u stávajícího úvěru na sportovní halu a jakmile překročí hranici nabízen fixní
sazby, dojde k úhradě, resp. k refinancování. Vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl
podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
uzavření Smlouvy o úvěru č. 0427/18/5650 (viz příloha originálu zápisu) ve výši
25.000.000 Kč (slovy: Dvacetpětmilionůkorunčeských), kdy se jedná o účelový úvěr na
financování úhrady zůstatku jistiny z úvěru poskytnutého městu na základě Smlouvy o úvěru
č. 1159/13/5650 ze dne 30.10.2013 (dosavadní úvěr na výstavbu sportovní haly), na částečné
financování a refinancování rekonstrukce chodníků v rámci projektu "Bezpečná pěší doprava
ve Svobodě nad Úpou" a částečné financování a refinancování opravy veřejného osvětlení ve
Svobodě nad Úpou a pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy č. 0427/18/5650.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 2
p. Hedvičák
Mgr. Rolenec
USNESENÍ č. ZM/227/17/2018 bylo přijato.
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9. Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské
služby - dodatky č.3
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Hospodaření DPS za rok 2017 – Rozpočet na rok 2017 – plán nákladů a výnosů, čerpání k
31.12.2017 před vyúčtováním s obcemi
2) Přepočítané skutečné náklady 2017 na úsek pečovatelské služby v DPS podle počtu
poskytnutých hodin PS a závěrečné vyúčtování
3) Příloha Dodatku č. 3 – Vyúčtování nákladů DPS na úseku PS za rok 2017 s vazbou na
přepočet zálohové dotace pro rok 2018 dle aktuálního počtu hodin poskytnuté PS za rok 2017
4) Plán nákladů a výnosů DPS na rok 2018 po úpravě č.1
5) Návrhy smluvních Dodatků č. 3 s obcemi Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky
Starosta tento materiál okomentoval a shrnul v tom smyslu, že byl ve vazbě na skutečně
poskytnuté hodiny pečovatelské služby za rok 2017 proveden vypočet přeplatků a doplatků
pro zapojené obce do společně financovaného projektu poskytování služeb pečovatelské
služby a pro obce z toho vyplývají následující přeplatky či doplatky:
- Mladé Buky - přeplatek ve výši 225.057 Kč
- Janské Lázně - doplatek ve výši 17.706 Kč
- Horní Maršov - přeplatek ve výši 21.363 Kč
- Svoboda nad Úpou - přeplatek ve výši 19.190 Kč.
Dále zrekapituloval, že ze skutečně poskytnutých hodin pečovatelské služby za rok 2017 byl
proveden výpočet záloh na rok 2017, přičemž předpokládané náklady a výnosy na úseku
pečovatelské služby pro rok 2018 jsou odhadovány ve výši 3.120.000 Kč a jsou podrobně
uvedeny v příloze č. 4. Požadované zálohy po jednotlivých obcích jsou stanoveny pro rok
2018 takto:
- Mladé Buky - 385.000 Kč (vloni 441.000 Kč)
- Janské Lázně - 164.000 Kč (vloni 74.000 Kč)
- Horní Maršov - 91.000 Kč (vloni 72. 000 Kč)
- Svoboda nad Úpou - 963.000 Kč (vloni 802.000 Kč).
Ing. Jiránek se dotázal, proč jsou náklady o tolik vyšší pro rok 2018 než v roce 2017.
Tajemnice reagovala, že v oblasti sociálních služeb došlo v roce 2017 dvakrát k navýšení
mezd, a to od 1.7.2017 a podruhé pak od 1.11.2017, v úhrnu cca o 25%, dále bylo začátkem
roku 2018 vyplaceno odstupné.
Dále starosta doplnil, že nejvyšší podíl odebíraných služeb v rámci pečovatelské služby má
stále Svoboda nad Úpou a tento podíl se rok od roku zvyšuje, což prezentuje následující
tabulka:
Vývoj poskytnutých hodin pečovatelské služby od r. 2014
počet hodin
poskytnuté PS v roce
2014

Svoboda - terén
Svoboda DPS
Svoboda - CELKEM
Mladé Buky
Janské Lázně
Horní Maršov
CELKEM

1 484,59
1 234,05
879,89
146,84
3 745,37

v%

39,64%
32,95%
23,49%
3,92%
100,00%

počet hodin
poskytnuté PS v
roce 2015

v%

1 329,32
1 288,84
433,59
121,50
3 173,25

41,89%
40,62%
13,66%
3,83%
100,00%

počet hodin
poskytnuté PS v
roce 2016

594,38
1 295,17
1 889,55
1 038,59
175,00
170,86
3 274,00

v%

57,71%
31,72%
5,35%
5,22%
100,00%

počet hodin
poskytnuté PS v
roce 2017

829,90
1 338,70
2 168,60
867,60
368,30
206,10
3 610,60

v%

60,06%
24,03%
10,20%
5,71%
100,00%

V závěru pak starosta sdělil, že DPS získala v prvním kole dotačního řízení od MPSV dotaci
ve výši 961.000 Kč, v plánu je sice 1.084.000 Kč, ale DPS bude žádat i v dalších kolech,
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takže je přesvědčen, že chybějících 123.000 Kč DPS získá. Tajemnice dále doplnila, že v DPS
se již povedlo zavést víkendové služby a poskytování pečovatelské služby ve večerních
hodinách v případě zájmů klientů.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 3 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby
spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 16.10.2015 s obcemi Mladé
Buky, Horní Maršov a Janské Lázně (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/228/17/2018 bylo přijato.
10. Delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
Starosta v rámci tohoto bodu požádal zastupitelstvo o delegaci zástupce města na valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 28.5.2018. Žádný
návrh nebyl podán, a proto starosta navrhl Ing. Jaroslava Chmelaře. Jiný návrh nebyl podán, a
proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 28.5.2018.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/229/17/2018 bylo přijato.
11. Dodatek č. 5 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní
Krkonoše
Zastupitelstvu města Dodatek č. 5 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
Východní Krkonoše (viz příloha originálu zápisu), kdy se tímto dodatkem rozšiřuje činnost
svazku o zajišťování činnosti pověřence pro členské obce v rámci ochrany osobních údajů dle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo také GDPR).
Starosta vysvětlil, v čem spočívá činnost pověřence, kterého město a příspěvkové organizace
od května musí mít. Dále doplnil, v jakém stadiu jsou přípravy města a obou příspěvkových
organizací na GDPR a co všechno již město v této souvislosti muselo zajistit. Vyzval
přítomné k diskusi, v rámci které byl krátce kritizován přístup státu, který stále nemá
patřičnou legislativu ve vztahu k GDPR a ani nejsou dostupné dotační tituly na zavádění
potřebných opatření. Jiný námět již nebyl podán, a proto starosta diskusi ukončil a navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 5 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše (viz
příloha originálu zápisu), kdy se tímto dodatkem rozšiřuje činnost svazku o zajišťování
činnosti pověřence pro členské obce v rámci ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo také GDPR).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/230/17/2018 bylo přijato.
12. Plynovodní přípojka k nové hasičárně - návrh na odprodej
Zastupitelstvu města byl podán návrh na odprodej plynovodní přípojky k nové požární
zbrojnici stejně jako v minulosti v případě sportovní haly. Starosta doplnil, že nyní však
společnost GasNet, s.r.o. podle předběžného výpočtu nabízí pouze 50% vynaložených
nákladů na rozdíl od minulosti, kdy vykupovala plynovodní přípojky za 100%. S výkupní
cenou však město nic neudělá a záleží tedy na zastupitelstvu, zda přípojku odprodá nebo ji
bude muset samo udržovat prostřednictvím odborné firmy. Starosta vyzval přítomné k
diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
odprodej plynovodní přípojky k nové požární zbrojnici společnosti GasNet, s.r.o., IČ 272 95
567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem s tím, že město zajistí
zpracování geometrického plánu zaměření plynovodní přípojky včetně ochranného pásma,
zajistí uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčených
plynovodní přípojkou a jejím ochranným pásmem a konečný návrh kupní smlouvy bude
předložen zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hynek
USNESENÍ č. ZM/231/17/2018 bylo přijato.
13. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017
Zastupitelstvu města byla předložena Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017 včetně
příloh č. 1 a č. 2 (vše viz přílohy originálu zápisu). Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný
námět ani dotaz nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2017 včetně příloh č. 1 a č. 2 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/232/17/2018 bylo přijato.
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14. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu).
Předmětem rozpočtového opatření jsou následující položky:
Příjmy:
1) Příjem dotací na volby v roce 2018 ve výši 113.600 Kč a dofinancování podzimních
voleb:
2.600
doplatek dotace ze SR za uskutečněné výdaje v roce 2017 za podzimní
volby
- 65.000
zálohová dotace na senátní volby 2018
- 46.000
zálohová dotace na prezidentské volby
2) Navýšení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2018 o částku 18.400 Kč – činnost
stavebního úřadu pro obec Malá Úpa od 1.1.2018
3) Dotace MPSV na pečovatelskou službu pro rok 2018 ve výši 961.000 Kč, která je
poskytována prostřednictvím kraje
4) Poplatek za přidělení bytu v DPS ve výši 60.000 Kč od občana z jiné obce dle Pravidel
Výdaje:
5) Některé plánované výdaje nebyly v roce 2017 uskutečněny a až v letošním roce by
mělo dojít k jejich proplacení, protože kniha by měla vyjít v letošním roce. Jedná se o
navýšení o 280.00 Kč. Po této změně bude v rozpočtu připraveno celkem 760.000 Kč,
a to na financování následujících výdajů:
- 240.000
doplatek dle smlouvy hlavnímu autorovi publikace
- cca 60.000
fotograf, záleží na skutečném počtu snímků v publikaci
- 7.800
odborný lektor
- 25.000
korektury českého textu
- 3.000
překlad resumé do němčiny
- 3.440
překlad resumé do polštiny a angličtiny
- 28.000
kartograf
- 143.000
počítačová grafika
- cca 250.000
tisk publikace (jediná položka, která dosud není vysoutěžena)
6) Sanace svahu na maršovském hřbitově – v rozpočtu počítáno s částkou 1 mil. Kč,
projektantský rozpočet však činil 1.108.000 bez DPH (s DPH pak 1.340.000 Kč), bylo
vysoutěženo za 1.126.323 Kč včetně DPH + náklady na projektovou dokumentaci
24.300 Kč + náklady za geodetické práce 9.800 Kč, rekapitulace: je nutno posílit
položku o 160.000 Kč.
7) Dotace MPSV na pečovatelskou službu pro rok 2018, která je poskytována
prostřednictvím kraje – viz příjmy je zapracována ve stejné výši 961.000 Kč do výdajů
– jedná se o průtokový transfer.
8) Do výdajů na senátní volby a prezidentské volby je zapracováno pouze 81.000 Kč
(44.000 Kč na senátní volby a 37.000 na prezidentské volby), v základním rozpočtu již
bylo vyčleněno 30.000 Kč, aniž by byly pokryty dotací, protože jinak by některé
výdaje nemohly být uskutečněny.
9) Změny na ODPA 6171 jsou podrobně popsány v rozpisu rozpočtu a týkají se zejména:
- přesun částky 300.000 Kč z ODPA 6171 na ODPA 6310 a 6320 + posílení
položek na těchto ODPA 6310 a 6320 – pojištění majetku je třeba posílit
s ohledem na nový majetek (požární zbrojnice, nová komunální technika, úroky
z překlenovacího úvěru – v základním rozpočtu bylo zapomenuto)
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-

navýšení mzdových nákladů v souvislosti se vznikem nového pracovního místa na
radnici (0,5 prac. úvazku - výkon činnosti stavebního úřadu pro obec Malá Úpa +
0,5 prac. úvazku pro potřeby radnice s ohledem na nárůst agend)
navýšení materiálových položek v souvislosti potřebou vybavit nové pracoviště
počítačovou technikou a kanc. technikou, navýšení poštovného v souvislosti
s agendou stavebního úřadu pro Malou Úpu

Starosta navrhl v rozpočtovém opatření ještě doplnit výdaje o následující dvě položky:
3631/6XXX
+ 3.866.000
oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice
2219/6XXX
+ 1.212.000
oprava chodníků – Bezpečná pěší doprava
CELKEM
+ 5.078.000
Posílení obou položek má vazbu na projektantské rozpočty, a aby rada mohla schválit výzvu
k podání nabídky v rámci veřejné zakázky, je nutno mít akci krytou rozpočtem.
10) Na financování nových výdajů je tedy třeba navýšit částku (po doplnění o dvě výše
uvedené položky) financování z vlastních prostředků o 5.882.000 Kč na celkem
19.806.400 Kč.
V rámci tohoto bodu ještě tajemnice prezentovala zastupitelům v rámci dataprojekce aktuální
stav spořicího účtu, výsledek hospodaření za rok 2017 a vývoj spořicího účtu po zapracování
všech výdajů v rámci dvou rozpočtových opatření letošního roku, kdy na spořicím účtu
zůstane 25 mil. Kč, ale očekává se příjem dotací projekty, které město muselo předfinancovat.
Starosta vyzval zastupitele k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č. 2/2018 činí objem celkových příjmů 1.153.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na
rok 2018 po této změně se zvyšují na 32.941.600 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 2/2018 činí 7.035.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po
této změně se zvyšují na 69.163.000 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření
č. 2/2018 činí 5.882.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se
zvyšuje na 36.221.400 Kč). Rozpis rozpočtového opatření je uveden v příloze zápisu.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/233/17/2018 bylo přijato.

15. Žádost o volbu do funkce přísedící u Okresního soudu v Trutnově na další období
Zastupitelstvu města byl podán návrh na provedení volby v souladu s § 64 zákona č. 6/2002
Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů v platném znění paní I. R., které končí čtyřleté období dne 11.6.2018 jako přísedící u
Okresního soudu v Trutnově. Tajemnice doplnila, že s paní R. telefonicky hovořila a souhlasí
s volbou na další období. Žádný námět do diskuse nebyl podán, a proto bylo hlasováno o
návrhu usnesení:

12

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů v platném znění, paní I. R., nar. XX.XX.XXXX, trvale
bytem XXXXXXXXX, 542 24 Svoboda nad Úpou do funkce přísedící u Okresního soudu v
Trutnově na základě jejího souhlasu.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/234/17/2018 bylo přijato.
16. Diskuse
V rámci diskuse vystoupili:
- p. Zelinský - požádal opakovaně, aby se v Maršově II před zimní sezonou vytyčily hranice
místních komunikací, protože při provádění zimní údržby dochází k poškozování krajnic,
hydrantů, zídek apod.
- p. Hedvičák - vznesl dotaz, zda v rámci oprav veřejného osvětlení bude vybudováno také
veřejné osvětlení podél Úpy za zdravotním střediskem ke stadionu (kolem Dittrichových).
Starosta odpověděl, že osvětlení je vybudováno k řadovým bytovkám, kde končí komunikace.
Zkratka na stadion přes vybudovanou lávku není vedena jako komunikace, lávka není ani
vedena v majetku města, a tudíž se zde s veřejným osvětlením nepočítá.
Další námět diskuse nebyl podán, a proto starosta všem poděkoval za účast a ukončil jednání
v 19,45 hodin.

Zápis byl dokončen dne 26.3.2018.

Ing. Jiří Špetla
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Hynek

……………………….

dne…………………

Mgr. Zdeněk Rolenec

………………………

dne ………………..
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Výpis usnesení ze 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 21.03.2018
USNESENÍ č. ZM/221/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 21.3.2018,
doplněný o bod 15 - Žádost o volbu do funkce přísedící u Okresního soudu v Trutnově na
další období s tím, že původní bod 15 – Diskuse bude přečíslován na bod 16.
USNESENÍ č. ZM/222/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 6.12.2017 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/223/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 6.12.2018 do 20.3.2018 a zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva (viz podrobně zápis) bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/224/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
text návrhu zadání Územního plánu Svoboda nad Úpou v předloženém znění (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že v textu zadání na straně 9 bude v tabulce seznamu nemovitých
kulturních památek vyjmut objekt domu čp. 9 (venkovský dům) v ulici Pod Rýchorami.
USNESENÍ č. ZM/225/17/2018
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 2018 č.j. SVO/123/2018 ze dne
15.1.2018 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/512/2018
ze dne 26.2.2018 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
b)
poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dospělých v roce 2018 č.j. SVO/124/2018 ze dne 15.1.2018 spolku
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad
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Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/509/2018 ze dne 26.2.2018
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
c)

poskytnutí dotace ve výši 15.000 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 2018 č.j. SVO/126/2018 ze dne 15.1.2018 Oblastní
charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě
podané žádosti č.j. SVO/568/2018 ze dne 2.3.2018 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

USNESENÍ č. ZM/226/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem čp. 490 dle zákresu
v příloze žádosti (viz příloha originálu zápisu), protože parcela p.p.č. 809/1 je vedena v
Katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, v územním
plánu je požadovaná část vedena také jako místní komunikace a v rámci revize obecních
pozemků při přípravě nového územního plánu má město připravenu variantu možného
rozšíření parkovacích ploch v dané lokalitě v centru města.
USNESENÍ č. ZM/227/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
uzavření Smlouvy o úvěru č. 0427/18/5650 (viz příloha originálu zápisu) ve výši
25.000.000 Kč (slovy: Dvacetpětmilionůkorunčeských), kdy se jedná o účelový úvěr na
financování úhrady zůstatku jistiny z úvěru poskytnutého městu na základě Smlouvy o úvěru
č. 1159/13/5650 ze dne 30.10.2013 (dosavadní úvěr na výstavbu sportovní haly), na částečné
financování a refinancování rekonstrukce chodníků v rámci projektu "Bezpečná pěší doprava
ve Svobodě nad Úpou" a částečné financování a refinancování opravy veřejného osvětlení ve
Svobodě nad Úpou a pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy č. 0427/18/5650.
USNESENÍ č. ZM/228/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 3 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby
spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 16.10.2015 s obcemi Mladé
Buky, Horní Maršov a Janské Lázně (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/229/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 28.5.2018.
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USNESENÍ č. ZM/230/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 5 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše (viz
příloha originálu zápisu), kdy se tímto dodatkem rozšiřuje činnost svazku o zajišťování
činnosti pověřence pro členské obce v rámci ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo také GDPR).
USNESENÍ č. ZM/231/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
odprodej plynovodní přípojky k nové požární zbrojnici společnosti GasNet, s.r.o., IČ 272 95
567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem s tím, že město zajistí
zpracování geometrického plánu zaměření plynovodní přípojky včetně ochranného pásma,
zajistí uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčených
plynovodní přípojkou a jejím ochranným pásmem a konečný návrh kupní smlouvy bude
předložen zastupitelstvu ke schválení.
USNESENÍ č. ZM/232/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2017 včetně příloh č. 1 a č. 2 (vše viz přílohy
originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/233/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č. 2/2018 činí objem celkových příjmů 1.153.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na
rok 2018 po této změně se zvyšují na 32.941.600 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 2/2018 činí 7.035.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po
této změně se zvyšují na 69.163.000 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření
č. 2/2018 činí 5.882.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se
zvyšuje na 36.221.400 Kč). Rozpis rozpočtového opatření je uveden v příloze zápisu.
USNESENÍ č. ZM/234/17/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů v platném znění, paní I. R., nar. XX.XX.XXXX, trvale
bytem XXXXXXXXX, 542 24 Svoboda nad Úpou do funkce přísedící u Okresního soudu v
Trutnově na základě jejího souhlasu.
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