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Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 20.6.2018
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 8.6.2018 do 20.6.2018 a dále pozvánka
s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem zastupitelstva a
v červnovém vydání novin Svoboda forum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno
13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že dva členové
zastupitelstva jsou řádně omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, Ing. JAN HANUŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK,
Mgr. PETR HYNEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, Mgr. ZINA
OTTOVÁ, Mgr. ZDENĚK ROLENEC, ROBERT ROUDNÝ, JOSEF NOVÁK, Ing. JIŘÍ
ŠPETLA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: JIŘÍ PILNÝ, Mgr. PETR TÝFA

1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Ing. Jana
Hanuše a pana Milana Zelinského. 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
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4.

Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

5.

Schválení zadání návrhu Územního plánu města Svobody nad Úpou

6.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2018, o regulaci provozování hazardních her
(plošný zákaz na celém území města)

7.

Žádost o koupi parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou

8.

Prodej bytové jednotky č. 128/2 na Rýchorském sídlišti

9.

Prodej komunální techniky – návěs PRONAR

10.

Žádost o prodej části p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I

10.

Závěrečný účet města za rok 2017

11.

Rozpočtové opatření č. 3/2018

12.

Určení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období

13.

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov na výkon přenesené
působnosti ve věcech přestupků

14.

Diskuse

Předsedající upozornil na chybu v číslování a dále navrhl doplnit program o bod s názvem
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov o zajišťování výkonu úkolů
městské policie. Předsedající vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Žádný další návrh
nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 20.6.2018 s tím,
že duplicitně použitý bod 10 bude použit pro projednávání Žádosti o prodej p.p.č. 265/1 v k.ú.
Maršov I a u všech následujících bodů bude číslo bodu opraveno o jedno, a dále se doplňuje
program o bod s názvem Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov o
zajišťování výkonu úkolů městské policie, celkem tedy je na programu 16 projednávaných
bodů.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/235/18/2018 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Mgr. Hynek a Mgr. Rolenec) ze 17. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 21.3.2018, aby podali zprávu o ověření zápisu. Za
ověřovatele podal zprávu Mgr. Rolenec o ověření zápisu bez námitek, což potvrdil i Mgr.
Hynek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl
všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 27.3.2018 a je zveřejněn na webu města v
anonymizované podobě. Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 21.3.2018 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/236/18/2018 bylo přijato.

4. Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 21.3.2018 do 15.6.2018. Zaměřil
se na investiční akce města v roce 2018 a informoval o jejich aktuálním stavu:
- Oprava chodníků a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice - starosta informoval, že
dne 19.6.2018 byla uzavřena Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem, kterým je firma
Tlachač s.r.o. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila dle projektantského rozpočtu cca
17,5 mil. Kč bez DPH, vysoutěženo bylo o cca 1 mil. Kč méně za 16,5 mil. Kč. Starosta doplnil,
že dodavatel byl bohužel jediným uchazečem v rámci veřejné zakázky, což souvisí se situací
na trhu práce a s nedostatečnou kapacitou všech firem v rámci celé republiky. Celá tato akce by
měla být dokončena 31.10.2018 a obyvatelé by se měli dočkat nově opravených chodníků podél
hlavní silnice směrem na Pec a měla by být vyměněna celá soustava veřejného osvětlení podél
této páteřní komunikace, která je v havarijním stavu (součástí jsou nová LED svítidla včetně
stožárů, bude vyměněno poškozené kabelové vedení a dodán moderní regulační systém).
Starosta ještě doplnil, že nyní se projektuje i zbývající část opravy veřejného osvětlení v
ostatních částech města, které budou realizovány postupně podle finančních možností města a
podle technického stavu.
- Hřbitovy - starosta informoval o aktuálním stavu stavebních prací na obou hřbitovech.
Podrobně informoval o situaci s původní formou Petr Čáp, která zažádala o odstoupení od
smlouvy, kterou však město neakceptovalo a vzniklou situaci řeší právní zástupce města.
Nicméně městu se povedlo zbývající práce ve stejných cenách zadat u firmy Kalin s.r.o., která
převzala dluh po původní firmě a zároveň získala veřejnou zakázku na dokončení opravy
hřbitovní zdi ve Svobodě. Stav svobodského hřbitova se tedy začíná velmi rychle zlepšovat.
Dále informoval o maršovském hřbitově, kde bude do konce srpna asanován a zabezpečen
narušený břeh mezi první a druhou terasou.
- Hasičská zbrojnice - u této akce starosta informoval, že je zbrojnice dokončena, zkolaudována
a pozval všechny přítomné na slavnostní otevření v pátek 22.6.2018 od 16 hodin.
- Odkanalizování částí města - starosta krátce informoval o stavu této investiční akce, kterou
zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace a.s. Trutnov.
- Výstavba sociálních bytů v budově bývalého kina - zde starosta konstatoval, že se intenzivně
pracuje na podání žádosti, kterou by město chtělo podat do konce června 2018 prostřednictvím
firmy DRAG s.r.o., která na vykonává pro město činnosti spojené s podáním žádosti.
Informoval o tom, že projektantský rozpočet byl milým překvapením a kalkuluje s částkou cca
12 mil Kč včetně DPH, přičemž dotace by mohla činit 7 - 8 mil. Kč a v polovině bývalého
objektu kina vznikne 6 sociálních bytů. Tajemnice doplnila, že se jedná o kombinaci 5 bytů
1+kk o velikosti kolem 40 m2 a jeden byt v podkroví je navrhován jako 3+kk o velikosti cca
75 m2. Dále starosta informoval o druhé polovině objektu bývalého kina, kdy MMR připravuje
dotaci na kulturní objekty pro města a obce a bylo by možné získat 50% dotaci. Tento dotační
titul zatím není ještě vypsán, ale bude bedlivě hlídán.
Starosta se dále zabýval nesplněnými usneseními zastupitelstva. Jedná se pouze o tři nesplněná
usnesení. První se týká stále 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. Zde starosta konstatoval, že toto usnesení stále trvá, koncept možného
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financování inženýrských sítí a komunikací v lokalitách Luční a Nový svět není připraven a
bude úkolem pro nové zastupitelstvo.
Druhým nesplněným usnesením je záležitost kolem územního plánu - zde starosta konstatoval,
že návrh zadání je předmětem dalšího bodu v rámci programu tohoto jednání a jedná se o
dlouhodobou záležitost
Třetím nesplněným usnesením je záležitost kolem plynovodní přípojky k nové hasičské
zbrojnici z minulého jednání zastupitelstva, zde starosta informoval, že město již jedná s firmou
GasNet, s.r.o. a smluvní vztahy budou předloženy na příštím jednání zastupitelstva.
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 21.3.2018 do 15.6.2018 a zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/237/18/2018 bylo přijato.

5. Schválení zadání návrhu Územního plánu města Svobody nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen návrh zadání Územního plánu Svoboda nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu), který byl na základě výsledku projednání dle ustanovení § 47 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upraven
pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem města.
Starosta předal slovo určenému zastupiteli města ve věci územního plánu (dále jen "ÚP") panu
Bc. Vláškovi. Pan Vlášek konstatoval, že jedinou změnou, která vznikla v rámci projednávání,
je stanovisko Správy KRNAP, kterým nevyloučila významný vliv koncepce na předměty
ochrany soustavy Natura 2000 a v návaznosti na to vydal KÚ KHK stanovisko se závěrem, že
návrh územního plánu Svoboda nad Úpou je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
podle zákona EIA.
Toto ještě doplnil Mgr. Hynek a okomentoval procesní postup v tom smyslu, se jedná o první
etapu v rámci pořízení nového ÚP, která se vůbec projednává, jedná se o návrh zadání ÚP,
proces pořízení nového ÚP však probíhá dlouhodobě a tato první část je velmi obecná, nicméně
se vytyčují hlavní cíle, které má ÚP řešit. V další etapě se budou řešit jednotlivé plochy, jejich
funkční vymezení, regulativy, způsob využití atd. a bude na to muset být pořízen posudek SEA,
což se tedy vše bude řešit v rámci druhé etapy, která může nastat až po první etapě, orgány
státní správy se k ní opět vyjadřují a schvalovací kolečko se prakticky opakuje.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, Žádný námět nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení,
o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zadání Územního plánu Svoboda nad Úpou v předloženém znění (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/238/18/2018 bylo přijato.
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6. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2018, o regulaci provozování hazardních her
(plošný zákaz na celém území města)
Zastupitelstvu města byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se reguluje
provozování hazardních her formou úplného zákazu včetně důvodové zprávy (viz přílohy
originálu zápisu).
Záměrem regulace hazardu je minimalizace negativního vlivu loterií a jiných podobných her,
ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky
plynoucími z účasti na těchto loteriích a jiných podobných hrách, předcházení záporným jevům
spojeným s hraním loterií a jiných podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k
narušování veřejného pořádku, ke zvýšení kriminality a dalších sociálně patologických jevů.
Jak vyplývá ze zápisu z jednání rady města dne 16.5.2018 i nadále přetrvávají stížnosti obyvatel
města na nonstop provoz Národního domu, ve kterém byly provozovány výherní hrací
automaty, jejichž provoz byl ukončen k 31.3.2018 – skončilo platné povolení MF ČR. S
ohledem na stálé stížnosti s provozem objektu a zejména i na základě ústních žádostí
návštěvníků restaurace Národní dům na úplný zákaz automatů je předkládán návrh obecně
závazné vyhlášky na regulaci formou úplného zákazu. Národní dům je jedinou hernou na celém
území města, je v těsné blízkosti veřejné autobusové zastávky, je v blízkosti školy a
provozování her je aktuálně regulováno formou místního omezení a časového omezení.
Umístění objektu v centru města však působí i nadále problémy v soužití, a proto byl předložen
návrh na plošný zákaz na celém území s ohledem na princip proporcionality a zásady
diskriminace, kdy zákaz bude platit plošně na celém území pro všechny subjekty.
V rámci důvodové zprávy byl zastupitelům předložen výtah z nového zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách společně s výtahem ze zápisu z 87. schůze Rady města dne 16.5.2018 a dále
doplňující informace tajemnice MěÚ (v rámci státní správy je povolujícím orgánem a
oprávněnou úřední osobou) o tom, že na základě vydaného stanoviska stavebního úřadu, že
stavebně oddělený prostor neodpovídá Vyhlášce č. 268/209 Sb. se připravuje zamítavé
rozhodnutí. Tajemnice MěÚ dále doplnila, že na základě místního šetření správního orgánu
bylo zjištěno, že kromě toho, že stavební úpravy neodpovídají podmínce stavebně odděleného
prostoru, bylo dále zjištěno, že registrace hráčů by měla probíhat přímo v restauraci, kterou
provozuje jiný provozovatel (rovněž v rozporu s podmínkami pro udělení povolení), a proto se
tedy v současné době připravuje zamítavé rozhodnutí ze strany státní správy.
Mgr. Hynek doplnil, že pokud město v rámci samostatné působnosti schválí vyhlášku o úplném
zákazu na celém území města, tak je to další důvod pro státní orgán v rámci správního řízení
pro zamítnutí povolení o umístění herního prostoru.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém
bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o regulaci provozování hazardních her s účinností od
1.7.2018, kterou se zakazuje na celém území obce provozování hazardních her bingo, technické
hry a živé hry.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
p. Hedvičák
USNESENÍ č. ZM/239/18/2018 bylo přijato.
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7. Žádost o koupi parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o koupi parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad
Úpou od vlastníka sousední parcely st.p.č. 168. Tato parcela byla v minulosti nabízena k prodeji
za účelem výstavby rodinného domu (Záměr města č. 4/2012). Rada se žádostí zabývala na své
83. schůzi a přijala usnesení o zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře 561 m2 dle platných Pravidel pro prodej pozemků ve
vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014
s tím, že před objednáním znaleckého posudku bude po žadateli požadováno uhrazení zálohy
ve výši 5.000 Kč. Záloha byla uhrazena hotově ve výši 5.000 Kč dne 12.4.2018 (č.d. 110340).
Na základě této platby byl objednán znalecký posudek, který ocenil parcelu částkou
140.000 Kč (250,-Kč / 1m2).
Mgr. Hynek vysvětlil krátce historii kolem této parcely a konstatoval, že pozemky určené k
výstavbě v minulosti město prodávalo za 400 Kč / 1 m2, takže i v tomto případě by se
zastupitelstvo nemělo odchýlit od tohoto pravidla a dále předložil k diskusi otázku DPH,
přičemž rovněž konstatoval, že i v minulosti tyto pozemky byly prodány nebo schváleny k
prodeji za cenu 400,-Kč/ 1 m2 bez DPH, protože DPH město odvede státu a čistý výnos pak
bude 400 Kč pro město, v opačném případě, kdy by součástí ceny byla i DPH, tak čistý výnos
pro město by byl nižší než 400 Kč / 1m2.
Mgr. Hynek tedy vyzval k diskusi, většina zastupitelů se vyjádřilo pro určení ceny ve výši
400,-Kč bez DPH / 1 m2. Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto navrhl postupně
usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře
561 m2 prostřednictvím vzorové kupní smlouvy dle platných Pravidel pro prodej
pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j.
SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 panu LXXXX SXXXXXXXX, trvale bytem
XXXXXXXXXXX, Trutnov.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/240/18/2018 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 400 Kč bez DPH / 1 m2,
tj. v celkové výši 224.400 Kč bez DPH (271.524 Kč včetně DPH) s tím, že k této
ceně včetně DPH budou připočteny náklady spojené s koupí výše uvedené parcely v
celkové výši 4.800 Kč (3.800 Kč za zpracování znaleckého posudku č. 7256/23-2018
ze dne 21.5.2018 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí) a
celková cena bude tak činit 276.324 Kč.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/240/18/2018 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2018.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/240/18/2018 písm. c) bylo přijato.

8. Prodej bytové jednotky č. 128/2 na Rýchorském sídlišti
Zastupitelstvu města byl předložen výsledek výběrového řízení na koupi bytové jednotky dle
Záměru města č. 3/2018, kterým byl zveřejněn dne 24.4.2018 záměr prodeje bytové jednotky
č. 128/2 v budově čp. 127, 128 na Rýchorském sídlišti ve Svobodě nad Úpou a lhůta pro
doručování nabídek byla stanovena do 6.6.2018 do 16,30 hodin. Do konce lhůty bylo městu
doručeno do podatelny celkem sedm nabídek v zalepených obálkách. Rada města na své
88. schůzi dne 6.6.2018 provedla otevírání obálek a jejich vyhodnocení s tím, že doporučila
zastupitelstvu byt prodej nejvyšší nabídce.
Mgr. Hynek vysvětlil, jak byla stanovena minimální nabídková cena ve výše uvedeném záměru,
představil ústně jednotlivé doručené nabídky a vyzval přítomné k diskusi.
Mgr. Rolenec se dotázal, kdo bude platit daň z převodu nemovitostí. Na to Mgr. Hynek
odpověděl, že po novele zákona tuto daň platí vždy kupující.
Žádný další námět nebyl podán, a proto Mgr. Hynek navrhl usnesení, o kterých bylo postupně
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej bytu o velikosti 1 + 1 s příslušenstvím - bytová jednotka č. 128/2 v budově
čp. 127, 128 v části Svoboda nad Úpou města Svoboda nad Úpou na pozemku
st. p. č. 225 v k. ú. Maršov I, která je zapsána v katastru nemovitostí u katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č.
844 pro obec Svoboda nad Úpou, k. ú. Maršov I a nachází se v 1. nadzemním podlaží
uvedené budovy (domu), vchod čp. 128, včetně spoluvlastnického podílu ve výši
3651/276789 na společných částech budovy čp. 127, 128 v části Svoboda nad Úpou
města Svoboda nad Úpou na pozemku st. p. č. 225 v k. ú. Maršov I, přičemž v tomto
domě nejsou určeny žádné jeho společné části, které by byly společné vlastníkům jen
některých jednotek (lodžie na mezipodestách jsou sice společné vlastníkům jen
některých jednotek v domě, jejich podlahová plocha je však zahrnuta do podlahové
plochy těchto jednotek) a spoluvlastnického podílu ve výši 3651/276789 na pozemku
st. p. č. 225 v k. ú. Maršov I panu MXXXXXX BXXXXXXXX, trvale bytem
XXXXXXXXXXXXX, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 12

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/241/18/2018 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 1
Bc. Vlášek

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej bytu dle bodu a) tohoto usnesení za nabídnutou cenu ve výši 541.997,-Kč.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 2
Ing. Hanuš
Bc. Vlášek
USNESENÍ č. ZM/241/18/2018 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytu dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2018.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 2
Ing. Hanuš
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/241/18/2018 písm. c) bylo přijato.

9. Prodej komunální techniky - návěs PRONAR
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rady na přijetí nabídky na koupi nepotřebného
majetku dle Záměru města č. 5/2018, kdy byla městu doručena jediná zalepená obálka s
nabídkou na koupi komunální techniky - návěs nákladní traktorový sklápěčkový PRONAR T
654/1, a to od pana Josefa Kotyka, soukromého zemědělce, Roztoky u Jilemnice 413,
PSČ 512 31, který nabídl cenu ve výši 73.810 Kč včetně DPH. Cena dle znaleckého posudku
činí 53.700 Kč včetně DPH.
Starosta vysvětlil, že se jedná o nepotřebný majetek, který technická četa nepoužívá, protože
byly zakoupeny nové vhodnější kontejnery z dotace společně s výkonnějším nakladačem v
rámci OP Životní prostředí. Dále konstatoval, že na Záměr města č. 6/2018, kterým byl
zveřejněn záměr prodeje čelního nakladače NEUMAIER N 50, nikdo nezareagoval, a tudíž jej
město bude muset i nadále inzerovat.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Pan Hedvičák se dotázal na stáří strojů. Tajemnice odpověděla, že majetkové karty mají
zastupitelé v podkladových materiálech. Návěs i nakladač byly pořízeny na podzim v roce
2011. Dále se pan Hedvičák dotázal, zda nejsou zatíženy nějakými dotačními podmínkami, na
to reagoval starosta, že nikoliv, oba stroje byly pořízeny z vlastních prostředků.
Další námět nebyl podán, a proto starosta postupně navrhl usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej vozidla: druh vozidla – návěs nákladní traktorový sklápěčkový, značka a typ
vozidla: PRONAR T 654/1 podnikající fyzické osobě panu Josefu Kotykovi,
IČ 75130823, se sídlem 512 31 Roztoky u Jilemnice 413.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/242/18/2018 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej vozidla dle bodu a) tohoto usnesení za nabídnutou cenu ve výši 73.810,-Kč
včetně DPH.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/242/18/2018 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej vozidla dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2018.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/242/18/2018 písm. c) bylo přijato.

10. Žádost o prodej části p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana M. PXXXXXX o koupi části parcely
p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I dle zákresu v příloze žádosti. Jedná se o cca 120 m2, přičemž rada
se zabývala žádostí na 88. schůzi rady dne 6.6.2018 a nedoporučila zastupitelstvu prodej s
ohledem na vazbu na nově vybudovaný chodník za bývalou družinou směrem do Černohorské
a vzhledem k tomu, že spojovací chodníček je nově vybudován a není zatím jasné, jak bude
fungovat, jak bude využíván rada se shodla na tom, prozatím by město tuto část nemělo
prodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku i s vazbou na jeho nejbližší okolí.
Mgr. Hynek podrobně znovu vysvětlil důvody, kterými se rada řídila při svém doporučení a
předal slovo panu Procházkovi, který byl hostem jednání. Pan Procházka reagoval, že se vůbec
nebrání zřízení věcného břemene a že tuto část pozemku jeho rodina už mnoho let
obhospodařuje (seká trávu a udržuje jej). Mgr. Hynek odpověděl, že to chápe, ale na druhou
strany je třeba chápat i důvody města a nabídl panu Procházkovi pronájem už i vzhledem k
tomu, že tento pozemek využívá tolik let. O pronájmu rozhoduje rada a nájemné by v tomto
případě bylo maximálně 500 Kč ročně.
Dále byla vedena diskuse o nově vybudovaném chodníčku, který byl vystavěn jako bezpečná
alternativa pro pěší směrem k Dunkánu, protože zejména v zimě je chůze po hlavní silnici od
PROMU kolem bývalé družiny, kde není chodník a padá tam často sníh a led ze střechy, velmi
nebezpečná. Bylo diskutováno o tom, zda je či bude chodníček využíván. Bylo konstatováno,
že je to novinka a nedá se odhadnout, zda se bude využívat, ale rozhodně je to zejména pro
rodiče s dětmi bezpečná alternativa, jak se vyhnout nebezpečnému místu při cestě směrem na
Dunkán.
Pan Zelinský se dotázal pana Procházky, zda by si chtěl část pozemku pronajmout. Na to pan
Procházka odpověděl, že v tuto chvíli neví, chtěl by tuto část využívat pro pastvu ovcí. Na
dotaz, zda se tam už pasou, odpověděl, že ano. Na základě toho bylo konstatováno, že právě
proto by si měl pozemek pronajmout. Pan Hedvičák vstoupil do diskuse s tím, že by měla rada
pozemek pronajmout, pokud je již využíván.
Mgr. Hynek vyzval přítomné, zda mají tedy nějaký jiný návrh usnesení než ten, který
doporučila rada. Žádný takový návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej část parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 120 m2 dle zákresu v příloze
žádosti, protože část parcely má přímou vazbu na nově vybudovaný chodník za bývalou
družinou směrem do Černohorské ulice a vzhledem k tomu, že spojovací chodníček je nově
vybudován a není zatím jasné, jak bude fungovat, jak bude využíván, rada navrhuje prozatím
tuto část parcely neprodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku i s vazbou na jeho
nejbližší okolí.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Hainiš
USNESENÍ č. ZM/243/18/2018 bylo přijato.

11. Závěrečný účet města za rok 2017
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál s návrhem Závěrečného účtu města
Svobody nad Úpou za rok 2017 včetně zprávy včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města
za rok 2017 (viz přílohy originálu zápisu) a informace o zveřejněných dalších přílohách včetně
informace o účetní závěrce. Tajemnice MěÚ informovala zastupitele, že v době zveřejnění a ve
stanovené lhůtě nebyly podány písemné připomínky k návrhu závěrečného účtu. Kromě
samotného závěrečného účtu byl radě předložen dokument s přijatým opatřením potřebným k
nápravě zjištěných chyb (viz příloha originálu zápisu).
Starosta vyzval přítomné k podávání připomínek či dotazů. Nikdo z přítomných nepodal
připomínku ani dotaz, a proto starosta přistoupil k formulaci návrhů usnesení, o kterých bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2017 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu)
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým byla přijata
opatření (viz příloha originálu zápisu) potřebná k nápravě zjištěných chyb dle § 17
odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/244/18/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2017 sestavenou ke dni
31. 12. 2017 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2017.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/244/18/2018 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

12. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu) a dále kontrola čerpání rozpočtu k
datu 13.6.2018, kterou provedla tajemnice MěÚ (viz příloha originálu zápisu). Předmětem
rozpočtového opatření jsou rozpočtové změny, které jsou popsány podrobně v rozpisu
rozpočtového opatření a které podrobně okomentovala tajemnice MěÚ:
PŘ ÍJM Y
Rozp. skladba
ODPA
POL
1381

č.
1

3319

2111

2

6171
6402
2212

2119
2222
2324

2
3
4

3319

2321

4

6171

2324

4

4111

5

4116

6

4216

7

Text

Částka

Daň z hazardních her - dobíhající doplatky
Svobodský candrbál města k 100. výročí republiky (vstupenky
50.000, lístky do tomboly 20.000)
Příjmy z věcných břemen - navýšení
Příjmy z vypořádání dotací z min. let
Dohoda o příspěvku na opravu komunikací
Přijaté neinvestiční dary - navýšení o 2.000 Kč dle skutečnosti +

111 000
70 000
16 000
2 640
181 500
42 000

Svobodský candrbál města k 100. výročí republiky (plán 40.000 Kč)
Příspěvek dle Smlouvy s obcí Malá Úpa
Úprava rozpočtové položky v souladu s nápravným opatřením, tj.
přesně na výši dotace - dotace na volby
Úprava rozpočtové položky v souladu s nápravným opatřením, tj.
přesně na výši poskytnuté dotace - dotace z ÚP na VPP a
neinvestiční dotace na protipovodňové opatření (25.712,50 Kč)
Investiční dotace ze SR (297.759,25 Kč - inv. Dotace na
protipovodňová opatření, 7.077.046,61 Kč - na novou požární zbrojnici

Celkem třída 1 : Daňové příjmy
Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
Celkem třída 4 : Dotace

151 000
-2 638
-97 758
7 374 806
111 000
463 140
7 274 410

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 3/2018

7 848 550

V ÝD A J E
Rozp. skladba
ODPA
POL
5021
5139
3319
5169
5175

Text

č.
8

3612

6119

9

3639

6121

10

3745
3745
3745

5011
5031
5032

11

Svobodský candrbál města k 100. výročí republiky (celkové náklady v
součtu 75.000 Kč, přitom plánované příjmy 110.000 Kč) - ORG 11
Zpracování PD na rekonstrukci bývalého kina na sociální bydlení úspora na položce s ohledem na zlevnění PD - viz zápis z . RM dne
6.6.2018
Vybudování zastřešeného přístřešku vedle Benziny - oplocení objektu
(cca 150.000 Kč), školní dílny - zadní část garáže - oprava střechy a
úpravy pro potřeby technické čety (cca 200.000 Kč)
Pracovníci veř. prospěšné služby-mzdové výdaje (viz dotace v
příjmech) - dle skutečnosti

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
5169
5021
5139
5169
5169
5011
5031
5032

12

Volby do Parlamentu ČR - dle skutečnosti

13

Komunální volby - zatím bez vazby na dotaci , dosud nepřišlo z KÚ

14

Volba prezidenta - dle skutečnosti

15

Místní správa - navýšení mzdových prostředků s ohledem na nové
pracovní místo od 1.4.2018

6171

5768

16

6171

6122

17

6402

5364

18

6114
6115
6118
6171

Místní správa - zpracování dat a služby souv. s IT - přesun prostředků
na správnou ppoložku rozpočtové skladby
Nákup zařízení IT nad 40.000 Kč (Synology záložní centrum,
zabezpečovací systém radnice JABLOTRON) - přesun na správnou
položku rozpočtové skladby
Vratky transferů (nevyčerpaných dotací) z minulých let

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 3/2018

11

Částka
12 000
30 000
23 000
10 000
-107 000

350 000
-127 000
-32 000
-11 000
148 000
-4 000
50 000
10 000
30 000
-8 000
270 000
68 000
25 000
-133 000
133 000
29 150
470 150

618 150

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 3/2018
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 3/2018
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 3/2018

7 848 550
618 150
7 230 400

FINANCOVÁNÍ
Rozp. skladba
ODPA
POL

č.

8124

19

Splátka úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice - vlastní spoluúčast na projektu - přesun
na správnou položku rozpočtové skladby 8114 (uhrazené splátky krátkodobých úvěrů)

8114

20

Splátka úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice - vlastní spoluúčast na projektu - přesun
na správnou položku rozpočtové skladby, překlenovací úvěr byl čerpán ve výši
8.425.040 Kč

-

850 000

8114

20

Splátka úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice z přijaté dotace

-

7 077 040

8114

20

Splátka úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice - navýšení vlastní spoluúčast na projektu
s ohledem na neuznané výdaje

-

498 000

8115

21

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let

Částka

Text

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 3/2018

850 000

344 640

-

7 230 400

Mgr. Hynek ještě doplnil, že i nadále se daří udržet finanční stabilitu města dle plánu tak, aby
v příštím roce po dokončení oprav chodníků a veřejného osvětlení a po obdržení všech dotací
z akcí byly rezervní prostředky města opět na úrovni 40 mil. Kč.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Nikdo nepodal žádný námět do diskuse či připomínku, a
proto navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 13.6.2018 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 6/2018 ze dne
13.6.2018 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/245/18/2018 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.3/2018 činí objem celkových příjmů 7.848.550,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 40.790.150 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 3/2018 činí 618.150,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 69.691.150 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 3/2018 činí mínus
7.230.400,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižuje
na 28.991.000 Kč).
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/245/18/2018 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

13. Určení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
Zastupitelstvu města byla předložena k rozhodnutí v souladu s §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) záležitost ohledně stanovení počtu členů zastupitelstva pro další
volební období. Starosta navrhl, aby počet členů byl 15 tak jako vždy. Žádný jiný návrh nebyl
podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
počet členů zastupitelstva města Svobody nad Úpou pro následující volební období 2018 –
2022, a to v počtu 15 členů.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/246/18/2018 bylo přijato.
14. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov na výkon přenesené
působnosti ve věcech přestupků
Zastupitelstvu města byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků podle ustanovení § 105 ve spojení s § 60 odst. 2
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, k jejichž projednávání by
jinak byl příslušný orgán města Svoboda nad Úpou. Jedná se o přestupky dle zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění:
a)
proti pořádku v územní samosprávě
b)
proti veřejnému pořádku
c)
proti občanskému soužití
d)
proti majetku
Tento návrh byl zastupitelstvu předložen s ohledem na skutečnost, že stávají smlouvě končí
platnost dne 30.9.2018. tajemnice doplnila, že tento výkon státní právy, resp. činnost
přestupkové komise je náročný na personální obsazení, kdy předseda komise musí mít právní
vzdělání a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. V minulosti přestupková komise ve Svobodě
fungovala, ale před lety po předchozí finanční analýze bylo zjištěno, že levnější variantou bude
přesun této státní správy na ORP (obec s rozšířenou působností) v Trutnově prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy. Byla vedena velmi krátká diskuse k tomuto tématu, nikdo neměl jiný
návrh usnesení, a proto starosta navrhl usnesení z podkladového materiálu, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o výkonu části přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
podle ustanovení § 105 ve spojení s § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (viz příloha originálu zápisu), k jejichž projednávání by jinak byl
příslušný orgán města Svoboda nad Úpou, přičemž se jedná o přestupky dle zákona č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění:
a) proti pořádku v územní samosprávě
b) proti veřejnému pořádku
c) proti občanskému soužití
d) proti majetku
Hlasování:
pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/247/18/2018 bylo přijato.
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zdržel se – 0

15. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov o zajišťování
výkonu úkolů městské policie
Zastupitelstvu města byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů
dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha
originálu zápisu). Starosta vysvětlil, že předmětem nové návrhu smlouvy jsou nová cenová
ujednání, kdy se cena za 1 km jízdy vozidly městské policie zvyšuje z 8,50 Kč na 9,-Kč a částka
za 1 hodinu činnosti jednoho strážníka se zvyšuje z 280,-Kč na 296,-Kč. Starosta vyzval
přítomné k diskusi.
Pan Hedvičák se dotázal, kolik je už letos utraceno za městskou policii. Tajemnice reagovala,
že podle kontroly hospodaření k 13.6.2018 je vyčerpána z rozpočtované částky 80.000 Kč na
rok 2018 částka ve výši 36.772 Kč.
Dále bylo krátce diskutováno o vzájemné komunikaci mezi městem a městskou policií a o
způsobech předávání informací o vykonávaných činnostech s tím, že pokud na území obce měří
rychlost, tak tato činnost není započtena do placených hodin městem, protože výnos z
vybraných pokut jde do rozpočtu města Trutnov.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/248/18/2018 bylo přijato.
16. Diskuse
V rámci diskuse vystoupili:
- p. Hedvičák - vznesl dotaz zda již proběhla kolaudace silnice, která vede náměstím směrem do
Janských Lázní, protože jsou problémy s kanalizačními šachtami, jsou rozbité obrubníky, veřejná
zeleň kolem silnice je v příšerném stavu a centrum města by mělo být vizitkou města, což v současné
době není. Starosta odpověděl, že kolaudační řízení již proběhlo a město reklamovalo mnoho závad
včetně těch, které pan Hedvičák zmínil, bohužel ze strany SÚS Královéhradeckého kraje je
odstraňování závad velmi liknavé a uznal, že některé vady asi bude město muset realizovat samo zejména obnovu trávníku v zelených plochách.
- p. GXXXXXXXX se dotázala na objekt Krkonošských papíren, který se nyní opravuje a zda město
o tom něco ví. Starosta odpověděl, že se zástupci Krkonošských papíren jednal a potvrdil, že mají
nové podnikatelské záměry, a proto budovy nyní opravují.
Dále se p. GXXXXXXXX dotázala na cestu v ulici K Muchomůrce, která je ve špatném stavu.
Starosta odpověděl, že o tom město samozřejmě ví, ale cesta není v majetku města, patří Správě
KRNAP, která však odmítá stále cestu opravit. Starosta doplnil, že město se snaží opravovat vlastní
komunikace v rámci finančních možností a nemůže vynakládat finanční prostředky na opravu
cizího majetku.
Poslední dotaz p. GXXXXXXXXX se týkal veřejné sbírky na knihu o historii Svobody. Tajemnice
sdělila, že v současné době se formou veřejné sbírky shromáždilo necelých 64.000 Kč, což
samozřejmě nepokryje náklady na vydání knihy. Na to se p. GXXXXXXXXXXX zeptala, zda tedy
kniha vůbec vyjde. Tajemnice reagovala, že vydání knihy se již blíží a v samotném rozpočtu je letos
vyčleněno 760.000 Kč na dokončení vydání knihy, která by měla vyjít snad letos na podzim, ale
spíše začátkem příštího roku dle aktuálních informací od hlavního autora Mgr. Reila. Paní
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GXXXXXXXX poděkovala za odpovědi s tím, že nechápe, že je takový nezájem lidí o to podpořit
finančně vydání knihy o historii Svobody.
Další námět diskuse nebyl podán, a proto starosta všem poděkoval za účast a ukončil jednání v
19,40 hodin.
Zápis byl dokončen dne 21.6.2018.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan Hanuš , v.r..

dne 25.6.2018

Milan Zelinský, v.r.

dne 22.6.2018
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Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 20.06.2018
USNESENÍ č. ZM/235/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 20.6.2018 s tím,
že duplicitně použitý bod 10 bude použit pro projednávání Žádosti o prodej p.p.č. 265/1 v k.ú.
Maršov I a u všech následujících bodů bude číslo bodu opraveno o jedno, a dále se doplňuje
program o bod s názvem Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov o
zajišťování výkonu úkolů městské policie, celkem tedy je na programu 16 projednávaných
bodů.
USNESENÍ č. ZM/236/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 21.3.2018 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/237/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 21.3.2018 do 15.6.2018 a zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/238/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zadání Územního plánu Svoboda nad Úpou v předloženém znění (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/239/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o regulaci provozování hazardních her s účinností od
1.7.2018, kterou se zakazuje na celém území obce provozování hazardních her bingo, technické
hry a živé hry.
USNESENÍ č. ZM/240/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře
561 m2 prostřednictvím vzorové kupní smlouvy dle platných Pravidel pro prodej
pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j.
SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 panu LXXXXXXX SXXXXXXX, trvale bytem
XXXXXXXXXX, Trutnov.
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c)
b)

lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2018.
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 400 Kč bez DPH / 1 m2,
tj. v celkové výši 224.400 Kč bez DPH (271.524 Kč včetně DPH) s tím, že k této
ceně včetně DPH budou připočteny náklady spojené s koupí výše uvedené parcely v
celkové výši 4.800 Kč (3.800 Kč za zpracování znaleckého posudku č. 7256/23-2018
ze dne 21.5.2018 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí)
a celková cena bude tak činit 276.324 Kč.

USNESENÍ č. ZM/241/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej bytu o velikosti 1 + 1 s příslušenstvím - bytová jednotka č. 128/2 v budově
čp. 127, 128 v části Svoboda nad Úpou města Svoboda nad Úpou na pozemku st. p.
č. 225 v k. ú. Maršov I, která je zapsána v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 844
pro obec Svoboda nad Úpou, k. ú. Maršov I a nachází se v 1. nadzemním podlaží
uvedené budovy (domu), vchod čp. 128, včetně spoluvlastnického podílu ve výši
3651/276789 na společných částech budovy čp. 127, 128 v části Svoboda nad Úpou
města Svoboda nad Úpou na pozemku st. p. č. 225 v k. ú. Maršov I, přičemž v tomto
domě nejsou určeny žádné jeho společné části, které by byly společné vlastníkům jen
některých jednotek (lodžie na mezipodestách jsou sice společné vlastníkům jen
některých jednotek v domě, jejich podlahová plocha je však zahrnuta do podlahové
plochy těchto jednotek) a spoluvlastnického podílu ve výši 3651/276789 na pozemku
st. p. č. 225 v k. ú. Maršov I panu MXXXXXXX BXXXXX, trvale bytem
XXXXXXXXXXXX, Svoboda nad Úpou.
b)
prodej bytu dle bodu a) tohoto usnesení za nabídnutou cenu ve výši 541.997,-Kč.
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytu dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2018.
USNESENÍ č. ZM/242/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej vozidla: druh vozidla – návěs nákladní traktorový sklápěčkový, značka a typ
vozidla: PRONAR T 654/1 podnikající fyzické osobě panu Josefu Kotykovi, IČ
75130823, se sídlem 512 31 Roztoky u Jilemnice 413.
b)
prodej vozidla dle bodu a) tohoto usnesení za nabídnutou cenu ve výši 73.810,-Kč
včetně DPH.
c)

lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej vozidla dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2018.
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USNESENÍ č. ZM/243/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej část parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 120 m2 dle zákresu v příloze
žádosti, protože část parcely má přímou vazbu na nově vybudovaný chodník za bývalou
družinou směrem do Černohorské ulice a vzhledem k tomu, že spojovací chodníček je nově
vybudován a není zatím jasné, jak bude fungovat, jak bude využíván, rada navrhuje prozatím
tuto část parcely neprodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku i s vazbou na jeho
nejbližší okolí.
USNESENÍ č. ZM/244/18/2018
schvaluje
a)
závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2017 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu)
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým byla přijata
opatření (viz příloha originálu zápisu) potřebná k nápravě zjištěných chyb dle § 17
odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění.
b)
účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2017 sestavenou ke dni
31. 12. 2017 bez výhrad a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2017.
USNESENÍ č. ZM/245/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 13.6.2018 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 6/2018 ze dne
13.6.2018 (viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.3/2018 činí objem celkových příjmů 7.848.550,-Kč
(celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 40.790.150 Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 3/2018 činí 618.150,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 69.691.150 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 3/2018 činí mínus 7.230.400,Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižuje na
28.991.000 Kč).
USNESENÍ č. ZM/246/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
počet členů zastupitelstva města Svobody nad Úpou pro následující volební období 2018 –
2022, a to v počtu 15 členů.
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USNESENÍ č. ZM/247/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o výkonu části přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
podle ustanovení § 105 ve spojení s § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (viz příloha originálu zápisu), k jejichž projednávání by jinak byl
příslušný orgán města Svoboda nad Úpou, přičemž se jedná o přestupky dle zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích, v platném znění:
a) proti pořádku v územní samosprávě
b) proti veřejnému pořádku
c) proti občanskému soužití
d) proti majetku.
USNESENÍ č. ZM/248/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha originálu zápisu).
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