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Sp. značka: SVO/2445/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 93. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 12.9.2018

Mimořádné jednání Rady města zahájil ve 20:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří
Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Jaroslav Chmelař,
Omluveni: Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Žádost ředitele ZŠ o povolení výjimky z počtu žáků ve školní družině

2.

Farmapark Muchomůrka - projednání vydaného územního rozhodnutí

1. Žádost ředitele ZŠ o povolení výjimky z počtu žáků ve školní družině
Radě města byla předložena žádost ředitele ZŠ o schválení výjimky z počtu žáků ve školní družině
podle § 111a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to o
4 žáky v každém ze dvou oddělení školní družiny z důvodu uspokojení vyšší poptávky ze strany
rodičů na školní družinu. Dle sdělení ředitele ZŠ toto navýšení nezpůsobí újmu na kvalitě
zájmového vzdělávání ve školní družině, budou splněny všechny podmínky bezpečnosti a ochrany
a nebude překročena kapacita školní družiny, která je 72 žáků. Na jednání rady byl přítomen
Mgr. Hainiš - ředitel ZŠ, který vše vysvětlil podrobně. Rada poté hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitele ZŠ o schválení výjimky z počtu žáků ve školní družině podle § 111a odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to o 4 žáky v každém ze dvou
oddělení školní družiny z důvodu uspokojení vyšší poptávky ze strany rodičů na školní družinu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1167/93/2018 bylo přijato.

2. Farmapark Muchomůrka - projednání vydaného územního rozhodnutí
Radě města bylo předloženo vydané územní rozhodnutí č.j. SVO/2256/2018 ze dne 24.8.2018,
doručené městu dne 29.8.2018 o umístění stavby Farmapark Muchomůrka (viz příloha originálu
zápisu, dále jen "uzemní rozhodnutí"). Vydané územní rozhodnutí respektuje stanovisko města,
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vydané usnesením č. RM/1115/89/2018 dne 27.6.2018, ale v tomto usnesení chybí zásadní věc ve
vztahu k této stavbě, a to dočasnost umístění staveb na dobu zajištění právních vztahů k
pozemkům.
Mgr. Hynek vysvětlil celou záležitost a navrhl, aby rada rozhodla o podání odvolání proti výše
uvedenému územnímu rozhodnutí, protože opomněla při svém rozhodnutí dne 27.6.2018
zdůraznit, že se jedná o stavby dočasné. Z tohoto důvodu navrhl, aby rada doplnila své stanovisko
v usnesení č. RM/1115/89/2018 ze dne 27.6.2018, kdy bod b) bude znít následovně:
"Rada města vydává souhlasné stanovisko jako vlastník pozemku p.p.č. 366 a 343 v k.ú. Svoboda
nad Úpou k PD k územnímu řízení pro záměr "Farmapark Muchomůrka" s tím, že výslovně trvá
na tom, aby v územním rozhodnutí bylo uvedeno, že se jedná o stavby dočasné na dobu zajištění
právních vztahů k pozemkům, protože existence staveb může být na základě příslušné nájemní
smlouvy na pozemky prodloužena nebo naopak zkrácena, když by nájemce neplnil podmínky
nájemní smlouvy. Rada upozorňuje stavebníka, že pokud dojde k prodloužení nájmu, musí si
stavebník dořešit poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu."
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
doplnění svého usnesení č. RM/1115/89/2018 dne 27.6.2018 v bodě b) takto:
"Rada města vydává souhlasné stanovisko jako vlastník pozemku p.p.č. 366 a 343 v
k.ú. Svoboda nad Úpou k PD k územnímu řízení pro záměr "Farmapark
Muchomůrka" s tím, že výslovně trvá na tom, aby v územním rozhodnutí bylo
uvedeno, že se jedná o stavby dočasné na dobu zajištění právních vztahů k
pozemkům, protože existence staveb může být na základě příslušné nájemní smlouvy
na pozemky prodloužena nebo naopak zkrácena, když by nájemce neplnil podmínky
nájemní smlouvy. Rada upozorňuje stavebníka, že pokud dojde k prodloužení nájmu,
musí si stavebník dořešit poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu."
pověřuje
b)
starostu, aby podal odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí
č.j. SVO/2256/2018 ze dne 24.8.2018, doručené městu dne 29.8.2018 o umístění
stavby Farmapark Muchomůrka (viz příloha originálu zápisu) s tím, že město
požaduje do územního rozhodnutí zapracovat podmínku dle bodu a) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 3

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1168/93/2018 bylo přijato.

Mimořádná schůze Rady města byla ukončena dne 12.9.2018 ve 20,15 hodin. Další pravidelná
schůze rady se bude konat ve středu 26.9.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen
dne 13.9.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 93. schůze Rady města Svobody
nad Úpou, konané dne 12.9.2018.

………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 93. schůze Rady města Svoboda nad Úpou
konané dne 12.09.2018
USNESENÍ č. RM/1167/93/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitele ZŠ o schválení výjimky z počtu žáků ve školní družině podle § 111a odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to o 4 žáky v každém
ze dvou oddělení školní družiny z důvodu uspokojení vyšší poptávky ze strany rodičů na školní
družinu.
USNESENÍ č. RM/1168/93/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
doplnění svého usnesení č. RM/1115/89/2018 dne 27.6.2018 v bodě b) takto:
"Rada města vydává souhlasné stanovisko jako vlastník pozemku p.p.č. 366 a 343 v
k.ú. Svoboda nad Úpou k PD k územnímu řízení pro záměr "Farmapark
Muchomůrka" s tím, že výslovně trvá na tom, aby v územním rozhodnutí bylo
uvedeno, že se jedná o stavby dočasné na dobu zajištění právních vztahů k
pozemkům, protože existence staveb může být na základě příslušné nájemní smlouvy
na pozemky prodloužena nebo naopak zkrácena, když by nájemce neplnil podmínky
nájemní smlouvy. Rada upozorňuje stavebníka, že pokud dojde k prodloužení nájmu,
musí si stavebník dořešit poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu."
pověřuje
b)
starostu, aby podal odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí
č.j. SVO/2256/2018 ze dne 24.8.2018, doručené městu dne 29.8.2018 o umístění
stavby Farmapark Muchomůrka (viz příloha originálu zápisu) s tím, že město
požaduje do územního rozhodnutí zapracovat podmínku dle bodu a) tohoto usnesení.
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