*MESUX000KUCV*
č.j. SVO/1336/2018
Sp. znak: 101.2.1
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 12.9.2018

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 27.8.2018 do 12.9.2018 a dále pozvánka
s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem zastupitelstva a
v zářijovém vydání novin Svoboda fórum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno
10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že pět členů
zastupitelstva je řádně omluveno, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK, Mgr. PETR
HYNEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JIŘÍ PILNÝ, ROBERT ROUDNÝ,
Mgr. ZINA OTTOVÁ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Ing. JAN HANUŠ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, Mgr. ZDENĚK ROLENEC,
JOSEF NOVÁK, Mgr. PETR TÝFA
1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to paní Mgr. Zinu
Ottovou a pana Roberta Roudného. 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
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5.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku TJ Krakonoš

6.

Projednání záležitosti kolem části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Žádost o koupi parcely p.p.č.č 15/7 v k.ú. Maršov II

8.

Žádost o koupi části parcely p.p.č. 450/1 a části parcely p.p.č. 373/1, vše v k.ú.
Maršov II

9.

Žádost o koupi části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I

10.

Převod objektu školních dílen do správy města a s tím související změna zřizovací
listiny PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

11.

Kontrola čerpání rozpočtu roku 2018 a případné Rozpočtové opatření

12.

Diskuse

Předsedající vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Žádný další návrh nebyl podán, a
proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 12.9.2018 beze
změny.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/249/19/2018 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Ing. Hanuš a pan Zelinský) z 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 20.6.2018, aby podali zprávu o ověření zápisu. Za
ověřovatele podal zprávu p. Zelinský o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl
všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 25.6.2018 a je zveřejněn na webu města v
anonymizované podobě a usnesení z něj pak byla zveřejněna v červencovém vydání novin
Svoboda forum. Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 20.6.2018 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/250/19/2018 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 16.6.2018 do 11.9.2018, kdy
proběhla čtyři jednání rady a zápisy z nich jsou pravidelně zastupitelům zasílány, jsou
zveřejněny na webu města a usnesení z nich pak v novinách Svoboda fórum.
Dále starosta informoval podrobně o stavu jednotlivých investičních akcí:
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- aktuální stav opravy chodníků podél hlavní silnice
- aktuální stav výměny sloupů veřejného osvětlení, kdy úsek na začátku katastru Maršov II již
svítí, veřejné osvětlení bude napojeno na moderní řídící systém, kdy bude možné pomocí
aplikace sledovat poruchy, regulovat osvětlení formou stmívání v nočních hodinách apod.
- dále informoval o tom, že do konce září by mělo být dokončeno zpracování projektové
dokumentace výměny veřejného osvětlení ve zbývajících částech města s tím, že jsou aktuálně
vypsány dva dotační tituly a vedení města se určitě podá žádost na další etapu opravy veřejného
osvětlení
- aktuální informace o vybudovaném chodníčku v Lázeňské ulici
- dále byli sděleny přítomným aktuální informace a akci společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov a.s., kdy se město podílí na této akci finančně. Informoval o tom, že se VAKu
nepovedla projektová dokumentace, takže místy se vše řeší "za pochodu" zcela jinak, než je
uvedeno v PD ve vazbě na místní skutečné podmínky.
- dále starosta sdělil přítomným aktuální informace o budově bývalého kina, kdy je podána
dotace na výstavbu sociálních bytů v přední části objektu od konce června a čeká se na
vyhodnocení. Tajemnici doplnila, že uzávěrka příjmu žádostí je 18.9.2018 a podle stavu žádostí
a výše alokace je velká pravděpodobnost, že město bude úspěšné. Dále starosta informoval, že
Ministerstvo pro místní rozvoj se chystá vypsat dotační titul na obnovu kulturních objektů, kde
je sice pouze 50% dotace, ale i to je určitě významný podíl k tomu, aby se objekt bývalého kina
zachránil celý a v druhé polovině mohl vzniknout kulturní sál a případně další prostory pro
radnici v případě potřeby.
Dále starosta informoval o nesplněných usneseních zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu),
kdy příprava pozemků pro výstavbu RD už je úkolem pro nové zastupitelstvo, plynovodní
přípojka - návrh na odprodej je v řešení (v současné době je město v jednání s vlastníky
pozemků ohledně sjednání věcného břemene), prodej parcely p.p.č 469 v k.ú. Svoboda nad
Úpou nebyl ve stanovené lhůtě uskutečněn (tajemnice doplnila, že žadatel od své žádosti
odstoupil telefonicky, protože neakceptuje podmínky stanovené zastupitelstvem na posledním
jednání).
Po přednesení zprávy vyzval starosta přítomné k dotazům.
Pan Zelinský se dotázal na kanalizaci, zda touto akcí bude připojeno celé město a zda se
vlastníci objektů musí připojit. Mgr. Hynek odpověděl, pokud jsou vlastníci objektů v dostupné
vzdálenosti od hlavního kanalizačního řadu, tak je Městský úřad v Trutnově určitě postupně
donutí se připojit. Tato kompetence je však na úřednících MěÚ Trutnov - vodoprávní úřad,
který úzce spolupracuje s VAK Trutnov, takže ví, které objekty by se měly připojit.
Žádný další dotaz nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.6.2018 do 11.9.2018 a zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/251/19/2018 bylo přijato.
5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku TJ Krakonoš
Zastupitelstvu města byla postoupena z rady žádost TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl z.s.,
IČ 47463384, doručená městu dne 19.7.2018 (dále jen "TJ Krakonoš") o poskytnutí dotace na
částečnou úhradu nákladů při pořádání oslav 50 let od založení TJ Krakonoš, kdy při této
3

příležitosti byly uspořádány ve dnech 18. a 19.8.2018 jezdecké skokové a drezurní závody pro
děti a mládež.
Starosta města přítomným přečetl žádost a doplnil, že dotační programy byly pro letošní rok již
uzavřeny a poté předal slovo předsedovi TJ Krakonoš panu Pejosovi.
Pan Pejos poděkoval za slovo a krátce shrnul významnou historii jezdeckého oddílu, která byla
prezentována v zářijových novinách Svoboda fórum prostřednictvím článku. Konstatoval, že
činnost jezdeckého oddílu má celostátní význam, dosáhl výborných výsledků v rámci své
činnosti a připomenul konání závodů, které byly uspořádány při příležitosti oslav, aniž by oddíl
čekal na dotaci. Vyzdvihnul účast pana starosty na závodech, který se pravidelně účastní závodů
pořádaných TJ Krakonoš a v závěru dodal, že si cení veškerých výsledků TJ Krakonoš.
Starosta reagoval, že se skutečně pravidelně účastní všech závodů, které jsou velmi kvalitní a
hezké, a proto ho mrzí, že TJ Krakonoš neinformuje město včas v dostatečném předstihu, aby
se tyto akce mohly prezentovat včas prostřednictvím informačních kanálů města. Dodal, že si
peníze určitě TJ Krakonoš zaslouží, ale vadí mu, že je jasné, že oddíl zapomněl podat žádost v
rámci dotačních programů a nyní se to snaží vyrovnat žádostí o finanční příspěvek na tuto akci.
Starosta porovnal oslavy výročí u fotbalistů či hasičů, kdy tyto spolky avizovaly svá výročí s
velkým předstihem a město se podílelo na těchto oslavách od počátku včetně finanční
spoluúčasti. Dodal, že z jeho pohledu by si tedy klidně mohl podat žádost i lyžařský oddíl, a
proto by velmi nerad někomu uškodil či ho znevýhodnil.
Pan Zelinský reagoval, že jednou v minulosti zastupitelstvo udělalo výjimku, právě v případě
lyžařského oddílu a jezdeckého oddílu a dopadlo to žalostně.
Pan Hainiš se dotázal, zda by na případný finanční příspěvek byly peníze v rozpočtu. Tajemnice
odpověděla, že případnou dotaci je možné poskytnout z nevyčerpaných peněz na dotační
programy, protože ty byly ukončeny a peníze v této kolonce rozpočtu zatím nebyly rozpočtovou
změnou upraveny.
Byla vedena krátká diskuse napříč zastupiteli, kterou uzavřel Mgr. Hynek konstatováním, že
dle jeho pohledu je zásadní rozdíl v tom, že dotační programy slouží na poskytování dotací na
činnost, na rozdíl od projednávané žádosti TJ Krakonoš, kdy je žádáno na konkrétní akci oslav
50 let výročí oddílu, v rámci kterých byly uspořádány závody. Proto vyzval zastupitele, aby se
na to podívali jinak, přestože je na akci žádáno zpětně.
Pan Pilný reagoval, že když tam ty peníze jsou, tak proč je oddílu nedat.
Starosta reagoval, že ale ty peníze jsou na dotační programy. Na to odpověděla tajemnice, že
peníze v rozpočtu nejsou striktně určeny na dotační programy, ale obecně na podporu
sportovních spolků (neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům z položky rozpočtu
3419/52XX, v rozpisu pak 3419/5221 - dotace obecně prospěšným organizacím sportovního a
ostatního charakteru). Dále tajemnice doplnila, že finanční příspěvky je možno poskytnout
dvěma způsoby dle zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC, a to prostřednictvím dotačního
programu nebo cestou individuální dotace.
Byla vedena krátká diskuse s tajemnicí, z které kolonky rozpočtu by bylo možné dotaci
poskytnout a jak to bylo v případě fotbalového oddílu.
Pan Hainiš se tedy dotázal, jak by to šlo tedy poskytnout. Tajemnice znovu zopakovala, že
prostřednictvím dotačního programu nebo cestou individuální dotace a obě dotace jsou ze stejné
kolonky rozpočtu. V tomto případě by to bylo možné pouze formou individuální dotace na
konkrétní účel, položka rozpočtové skladby je stále stejná.
Mgr. Hynek tedy shrnul, že je tedy možné poskytnout dotaci cestou jednorázového finančního
příspěvku na konkrétní účel a peníze na to v rozpočtu jsou a po kratší nepřehledné diskusi
přistoupil k návrhu formulace usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč spolku TJ Krakonoš
Trutnov jezdecký oddíl z.s., IČ 47463384 na financování oslav 50 let jezdeckého oddílu, kdy
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při této příležitosti byly uspořádány ve dnech 18. a 19.8.2018 jezdecké skokové a drezurní
závody pro děti a mládež, a to formou individuální dotace z položky rozpočtu města 3419/52XX
- neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/252/19/2018 bylo přijato.
6. Projednání záležitosti kolem části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál kolem parcely p.p.č. 746/5
v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře 540 m2 (viz příloha originálu zápisu), kdy tuto parcelu
město získalo v roce 2012 kupní smlouvou od Městyse Mladé Buky (právní účinky vkladu
27.4.2012). Na části parcely jsou postaveny 3 garáže u domu čp. 240 na Sluneční stráni, které
vůbec nejsou evidovány v Katastru nemovitostí na základě podnětu Rady města byli osloveni
vlastníci stavby na této části. Vlastník stavby předložil po výzvě městu originál Kupní smlouvy
z 25.8.1993 včetně geometrického plánu mezi městem a manželi Bernardovými (kopie viz
příloha zápisu), kdy předmětem této kupní smlouvy byl prodej části výše uvedené parcely
(v kupní smlouvě označena jako p.p.č 746/7 o výměře 105 m2 dle GP č. 259-9030/938 ze dne
6,5,1993 vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Geodézie Krkonoše, který byl nedílnou
součástí smlouvy). Dále pan Bernard městu předložil ústřižek poštovní poukázky o zaplacení
kupní ceny ve výši 336,-Kč, stavební povolení na výstavbu skladu a garáže pro 3 automobily z
15.5.1996 a Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání z 24.1.1997 (vše v kopii viz přílohy
originálu zápisu).
Dále bylo zastupitelstvu předloženo sdělení z Katastrálního úřadu v Trutnově v tomto znění:
"Dotazovaná p.p. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou byla v roce 1993 zapsána na LV 394 – MNV
Mladé Buky. V roce 1997 byl pozemek převeden na LV 10002 – Státní pozemkový fond ČR,
ze kterého byl v roce 2011 převeden na základě souhlasného prohlášení opět na LV 394 –
Městys Mladé Buky. V roce 2012 pozemek koupilo Město Svoboda nad Úpou. Vámi přiložená
kupní smlouva (pozn. tajemnice: viz výše uvedená kupní smlouva z 25,8,1993) by nemohla být
do Katastru nemovitostí zapsána, protože v době převodu nebylo Město Svoboda nad Úpou
vlastníkem uvedeného pozemku. Pokud by měl být uskutečněn převod dle této smlouvy, musela
by být vyhotovena smlouva nová a k ní i nově přepracovaný geometrický plán."
Mgr. Hynek vysvětlil v rámci dataprojekce vše výše uvedené, konstatoval, že město v roce 1993
prodalo část parcely, aniž by bylo vlastníkem parcely. Doplnil, že rada pověřila tajemnici MěÚ,
aby dohledala v Okresním archivu v Trutnově zápis z jednání zastupitelstva, na kterém byla
část parcely schválena k prodeji a zda byl zveřejněn záměr prodeje, a dále aby zpracovala
informace o tehdejší platné legislativě, zejména o zákonu č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění
předpisů pro rok 1993. Dle šetření v Okresním archívu v Trutnově nebylo nalezeno v
dostupných zápisech z jednání zastupitelstva usnesení zastupitelstva schvalující prodej části
parcely. Jak vyplývá ze skartačních soupisů v archívu chybí zápisy č. 6 – 9 z let 1992 a 1993,
z toho zápis č. 9 by měl být z prvního čtvrtletí roku 1993. Tajemnice doplnila, že prošla i zápisy
z jednání rad města v roce 1993, ani zde nebyla nalezena zmínka o návrhu na prodej části této
parcely. Záměry na prodej majetku z tohoto období nebyly nalezeny vůbec. Originál smlouvy
rovněž nebyl nalezen na radnici, jak vyplývá ze skartačního soupisu z června 2018, kdy byly z
hospodářsko správního odboru předány Okresnímu archivu veškeré majetkoprávní smlouvy od
roku 1990 do roku 2012. Mgr. Hynek tedy konstatoval, že manželé Bernardovi žili léta v dobré
víře, že část parcely koupili, dá se říci, že maximálně vydrželi. Konstatoval, že dle jeho názoru
není sporu, že by město nechtělo Bernardovým část parcely prodat, podobných případů již
město řešilo několik, nehledě na to, že podle občanského zákoníku mají předkupní právo. Je
však třeba řešit, že město získalo neoprávněně částku ve výši 336,-Kč a došlo k neoprávněnému
obohacení a město by mělo tuto částku vrátit včetně inflace za celé období. Částka se
započtením inflace za celé období byla vypočtena na 961 Kč (výpočet viz příloha originálu
zápisu).
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Dále doplnil, že rada schválila zveřejnila záměr prodeje části parcely bezprostředně pod
garážemi o výměře cca 70 m2, ale dle původního GP se jednalo o 105 m2. Následně předal
slovo panu Bernardovi.
Pan Bernard konstatoval, že prakticky vše bylo vysvětleno, ale doplnil, že část garáží leží také
na sousedním pozemku jeho rodičů a že na městském pozemku zabírají plochu 57 m2. Dále
doplnil, že v roce 1974 tam město vybudovalo komunikaci na tomto pozemku, a tudíž i v roce
1993 žil v domnění, že město je vlastníkem parcely, na které je cesta. Dále doplnil, že léta platil
daň z nemovitosti.
Mgr. Hynek doplnil, že je to třeba celé dořešit, protože pochybili všichni a jedná se opět jedná
o specifický případ a vyzval přítomné zastupitele k diskusi.
Pan Vlášek se dotázal, jestli tomu dobře rozumí, tak kdyby pan Bernard nechtěl koupit, tak u
soudu vyhraje vydržení 10 let. Na to reagoval Mgr. Hynek, že kdyby to nechtěl koupit, tak by
nešel k soudu na vydržení, protože vydržení znamená to, že prokážeš u soudu, že se chováš k
dané věci jako vlastník, že jsi v dobré víře a je tam spor mezi vlastníkem stavby a vlastníkem
pozemku, že ten vlastník pozemku to nechce prodat. Takže vlastník nemovitosti podá určovací
žalobu k soudu na určení vlastnického práva a soud musí určit komu svědčí vlastnické právo a
určí za jaké finanční protiplnění.
Byla vedena dále diskuse o tom, za jakých podmínek tedy prodat a jakou část parcely. Starosta
doplnil, že nevidí žádné pochybení ze strany Bernardových. Pan Vlášek navrhl, aby se
Bernardovým prodala část parcely za částku 961 Kč (tj. za částku, která by se jim měla vrátit).
Dále byla vedena diskuse, kterou část parcely, zda cca 70 m2 dle zveřejněného Záměru města
č. 17/2018 nebo 105 m2 dle původního GP. Po této diskusi Mgr. Hynek přistoupil k formulaci
jednotlivých usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý
travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře cca 70 m2 (dle
Záměru města č. 17/2018 zveřejněno cca 70 m2) manželům J. a H. B…………..,
trvale bytem ………………, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 1
(p. Hedvičák)
USNESENÍ č. ZM/253/19/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
vrácení kupní ceny ve výši 336 Kč, po uplatnění inflace od roku 1993 činí částka k
vrácení 961 Kč, která byla uhrazena dne 27.8.1993 jako kupní cena dle kupní
smlouvy uzavřené dne 25.8.1993 na prodej části p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (v kupní smlouvě označena jako p.p.č. 746/7), kdy tato kupní smlouva nebyla
vložena k zápisu do Katastru nemovitostí, pozemek v roce 1993 nebyl vlastnictvím
města ale vlastnictvím MNV Mladé Buky, a tudíž Katastr nemovitostí tuto
nemovitost nemohl zapsat ani provést a ani nebylo dohledáno schválení tohoto
prodeje zastupitelstvem města.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 1
(p. Hedvičák)
USNESENÍ č. ZM/253/19/2018 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku 961,-Kč plus náklady za
vyhotovení nového geometrického plánu a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do
Katastru nemovitostí.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 2
(p. Hedvičák,
Mgr. Hynek)
USNESENÍ č. ZM/253/19/2018 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu c) tohoto usnesení do 31.12.2018.
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

zdržel se – 1
(p. Hedvičák)

USNESENÍ č. ZM/253/19/2018 písm. d) bylo přijato.
7. Žádost o koupi parcely p.p.č.č 15/7 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byla předložena žádost paní K. odkoupení částí parcel p.p.č. 15/7 a 373/1,
obě v k.ú. Maršov II. Mgr. Hynek v rámci dataprojekce vysvětlil pozemkovou situaci v dané
lokalitě, kdy žadatelka požadovala pouze část parcely bezprostředně navazující na její
pozemek. Rada vyhodnotila, že tento pozemek je zbytkový a město jej k ničemu nepotřebuje.
Odprodejem pouze části parcely p.p.č. 15/7 dle žádosti by však městu zůstala část parcely, ke
které by město ztratilo přístup a nepotřebuje ji, a proto se rada rozhodla zveřejnit záměr prodeje
celé parcely p.p.č. 15/7. Byli osloveni také vlastníci sousedních parcel p.p.č. 15/8 a 15/6, obě v
k.ú. Maršov II, kdy ani jeden z nich o zbytkovou část parcely p.p.č. 15/7 neprojevil zájem. Ve
věci žádosti o prodej části p.p.č. 373/1 se rada zabývala tím, že kdyby došlo k odprodeji části
parcely, tak jak široká část komunikace by v místě zůstala a problematikou zimní údržby. Dále
rada usoudila, že parcela p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II je ostatní plochou se způsobem využití
ostatní komunikace, a tak jako v případě jiných žádostí, město pozemky, které jsou vedeny jako
komunikace, neprodává. V tomto případě tedy rada rozhodla, že zveřejní pouze záměr
pronájmu části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II. Dále Mgr. Hynek informoval zastupitele
o připomínkách vlastníků sousedních parcel p.p.č. 15/8 a 15/6, obě v k.ú. Maršov II, které byly
vyřízeny v rámci bodu 10) na 86. schůzi dne 27.6.2018 (viz průvodka k tomuto bodu v příloze
originálu zápisu).
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto přistoupil k formulaci
návrhů usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II dle žádosti paní V. K., protože se
jedná o druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace a tyto
pozemky vedené jako komunikace město neprodává, byl však zveřejněn záměr
pronájmu (Záměr města č. 15/2018).
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/254/19/2018 písm. a) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely p.p.č. 15/7 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití jiná plocha, o výměře 180 m2 paní V. K., trvale bytem ………………..,
Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/254/19/2018 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za částku v celkové výši 21.800 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 18.000 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7275/42/2018 - C ze dne 18.8.2018 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 3.800 Kč (2.800 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/254/19/2018 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
ď)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za cenu
dle bodu c) tohoto usnesení do 31.10.2018.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/254/19/2018 písm. d) bylo přijato.
8. Žádost o koupi části parcely p.p.č. 450/1 a části parcely p.p.č. 373/1, vše v k.ú.
Maršov II
Zastupitelstvu města byly předloženy žádosti manželů L…………… a paní B……. o prodej
parcely p.p.č. 450/1 a části 373/1, vše v k.ú. Maršov II dle nákresu v příloze žádostí a
podkladový materiál k tomu bodu (vše viz příloha originálu zápisu). Mgr. Hynek opět vysvětlil
danou záležitost v na pozemkovém snímku v rámci dataprojekce, vysvětlil majetkoprávní
vztahy a znění usnesení rady ve věci případných věcných břemen ve vazbě na osobu kupujícího.
Konstatoval, že s ohledem na to, že o koupi parcely p.p.č. 450/1 projevili zájem pouze žadatelé,
kteří jsou zároveň vlastníci sousedních nemovitostí, není třeba řešit sjednání věcného břemene
přístupu. Ve věci žádosti o část p.p.č. 373/1 opět vysvětlil, že se jedná o komunikaci a stejně
jako v předchozím bodě rada nedoporučila prodej této části parcely, a to i s ohledem na přístup
k parcele p.p.č. 384, vše v k.ú. Maršov II.
Mgr. Hynek přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto přistoupil k formulaci
usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II dle žádosti manželů L………….,
protože se jedná o druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace, pozemek zajišťuje přístup k p.p.č. 384 v k.ú. Maršov II a jedná se o část
komunikace.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/255/19/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej části parcely p.p.č. 450/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití jiná plocha, o výměře 79 m2 (dle GP č. 228-335/2018 ze dne
10.8.2018, vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Vrchlabí, je označena jako
část "a", která bude včleněna do p.p.č. 450/2 v k.ú. Maršov II) paní D. B., trvale
bytem ………………, Trutnov.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/255/19/2018 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za částku v celkové výši 18.062 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 11.850 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7275/42/2018 - B ze dne 18.8.2018 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 6.212,-Kč (1.400 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku, 3.812,-Kč za zpracování výše uvedeného GP č. 228335/2018 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/255/19/2018 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za cenu
dle bodu c) tohoto usnesení do 31.10.2018.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/255/19/2018 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
prodej části parcely p.p.č. 450/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití jiná plocha, o výměře 155 m2 (dle GP č. 228-335/2018 ze dne
10.8.2018, vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Vrchlabí) manželům P. a K.
L…………, trvale bytem ……………., 538 03 Heřmanův Městec.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/255/19/2018 písm. e) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
f)
prodej parcely dle bodu e) tohoto usnesení za částku v celkové výši 29.462 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 23.250 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7275/42/2018 - B ze dne 18.8.2018 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 6.212,-Kč (1.400 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku, 3.812,-Kč za zpracování výše uvedeného GP č. 228335/2018 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/255/19/2018 písm. f) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
g)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu e) tohoto usnesení za cenu dle
bodu f) tohoto usnesení do 31.10.2018.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/255/19/2018 písm. g) bylo přijato.
9. Žádost o koupi části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů Iakymových o prodej části parcely
p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I včetně podkladového materiálu (vše viz příloha originálu zápisu).
Mgr. Hynek prezentoval vše na pozemkovém snímku v rámci dataprojekce. Připomněl
historické souvislosti, kdy se jedná o lokalitu, kterou v minulosti zastupitelstvo řešilo v
souvislosti se směnou pozemků s panem R………., kdy se městu podařilo směnou zajistit
přístup k budoucím stavebním parcelám na Novém světě. Dále konstatoval, že rada řešila žádost
i z hlediska zachování dostatečné rezervy pro případné rozšíření stávající komunikace, a proto
je navržena k odprodeji pouze spodní část parcely navazující na hranice pozemku žadatele
p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I dle zpracovaného GP.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto přistoupil k formulaci
usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I, druh pozemku trvalý travní porost, o
výměře 126 m2 (dle GP č. 390-332/2018 ze dne 15.8.2018, vyhotoveného panem
Stanislavem Noskem, Vrchlabí, je označena jako budoucí p.p.č. 238/2 o výměře 126
m2) manželům I. a T. I……………, trvale bytem …………, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/256/19/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za částku v celkové výši 37.168 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 25.200 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7275/42/2018 - A ze dne 18.8.2018 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 11.968,-Kč (2.800 Kč za zpracování

10

výše uvedeného znaleckého posudku, 8.168,-Kč za zpracování výše uvedeného GP
č. 390-332/2018 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/256/19/2018 písm. b) bylo přijato.
Před hlasováním o následujícím usnesení požádala tajemnice o prodloužení navrhované lhůty
v podkladovém materiálu až do 31.12.2018, protože žadatelé dle ústního sdělení
pravděpodobně část parcely za výše uvedenou cenu nekoupí, protože se jim zdá 250,-Kč / 1 m2
dle znaleckého posudku mnoho, takže se jim pokusí znovu vše vysvětlit, bude jim případně
navrhnut splátkový kalendář, který by v dané lhůtě mohlo schválit další zastupitelstvo.
Tajemnice dále doplnila, že v roce 2017 byly směňovány pozemky s panem R………… v téže
lokalitě dokonce za 300,-Kč / 1 m2 dle znaleckého posudku. Dále tajemnice informovala
zastupitele, že žadatele také informovala, že v případě neuzavření kupní smlouvy s městem,
budou muset uhradit náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a znaleckého
posudku. Mgr. Hynek na to reagoval, že v tom případě bude město požadovat okamžité
odstranění plotu z pozemku města. Na to reagoval starosta, že už tam plot není. Mgr. Hynek
následně tedy navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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 31.12.2018.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/256/19/2018 písm. c) bylo přijato.
10. Převod objektu školních dílen do správy města a s tím související změna zřizovací
listiny PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Dále v rámci jednání si převzal slovo starosta a přednesl informace o návrhu rady na převod
objektu školních dílen čp. 323 ze správy příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov zpět do správy města s tím, že samotné školní dílny
budou příspěvkové organizaci pronajaty či vypůjčeny. Informoval o tom, že byl vysoutěžen
zhotovitelen na opravu střechy školních dílen a v současné době je řešen s projektantem rozsah
úprav školních dílen za účelem zpracování projektové dokumentace. Tajemnice doplnila, ža
nájemní smlouva s nájemcem na část školních dílen bude ukončena po dohodě k 30.9.2018.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Byl vznesen dotaz na přístřešek v areálu Krkonošských papíren, kde stojí technika města. Na
starosta odpověděl, že se jedná o přechodné řešení, dokud nebude dokončen přístřešek u čerpací
stanice Benzina, kde bude možné skladovat posypový materiál a parkovat s technikou města,
která se do garáží již nevejde.
Další námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
převod parcely st.p.č. 31/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222
m2 včetně budovy na této stavební parcele č.p. 323, evidovaného na LV č. 924 pro
k.ú. Svoboda nad Úpou ze svěřeného majetku příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, Kostelní 560, 542 24 Svoboda

11

nad Úpou, IČ 75017032 do majetku zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad
Úpou, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335 na LV č. 10001
pro k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/257/19/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
změnu č. 6 v příloze zřizovací listiny PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu), která souvisí s převodem
majetku dle bodu a) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/257/19/2018 písm. a) bylo přijato.
11. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2018 a případné Rozpočtové opatření
V rámci tohoto bodu byl Zastupitelstvu města předložen podkladový materiál (viz příloha
originálu zápisu), jehož obsahem je:
- průvodka s podrobnými informacemi o aktuálním stavu spořícího účtu k 31.8.2018, aktuální
informace o úvěrech města, předběžný výpočet dluhové služby, podrobné informace o dvou
rozpočtových opatřeních přijatých Radou města,
- kontrola plnění rozpočtu ke dni 31.8.2018 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 8/2017 ke dni 5.9.2018
- návrh rozpočtového opatření č. 6/2018 + rozpis rozpočtového opatření
Mgr. Hynek stručně shrnul finanční situaci města, zejména důvody, proč město přistoupilo v
srpnu k refinancování stávajícího úvěru na sportovní halu z nového úvěru s ohledem na růst
úrokových sazeb, kdy plovoucí sazba PRIBOR překonala fixní sazbu nově sjednaného úvěru.
Dále informoval o výhledu financí města, kdy očekává, že v polovině příštího roku by město
mělo mít volné finanční prostředky po zúčtování všech dotací opět ve výši kolem 45 mil. Kč a
budou tak připravené na financování dalších investičních akcí města. dále předal slovo
tajemnici, aby ho doplnila ohledně aktuální finanční situace města.
Tajemnice upozornila na tabulku v průvodce na straně 2, kde je proveden výpočet dluhové
služby, a to podle stávajících odhadovaných příjmů v rozpočtu (nikoliv dle skutečnosti).
Konstatovala, že v těchto příjmech ještě není dotace na komunální techniku ve výši cca 1,665
mil. Kč, která by dle projektového manažera už měla na podzim konečně dorazit. Dále sdělila,
že příjmy jsou k 31.8.2018 naplněny téměř z 80% a do konce roku zbývají ještě 4 měsíce,
přičemž zejména u daňových příjmů se dá očekávat navýšení nad rámec plánovaných příjmů,
a to s ohledem na plnění státního rozpočtu, takže avizované překročení dluhové služby o 1%
nakonec nebude uplatněno.
Dále okomentovala kontrolu plnění rozpočtu, kterou provedla k 31.8.2018 a kterou zastupitelé
obdrželi s tím, že veškeré položky jsou čerpány podle plánu, jsou pravidelně přijímána
rozpočtová opatření za účelem aktualizace rozpočtu.
V závěru pak okomentovala předložené rozpočtové opatření č.6/2018, které je poměrně stručné
a reaguje zejména na skutečnost, že se podařilo od 1.9.2018 přijmout 3 pracovníky na veřejně
prospěšné práce, dále jsou zapracovány úroky z nového úvěru a částka na pořízení sněhové
frézy k nové komunální technice.
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Rozpis rozpočtového opatření č. 6/2018:

PŘ ÍJM Y

Rozp. skladba
ODPA
POL
4116

č.
1

Částka

Text
Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce na základě nově uzavřené
smlouvy od 1.9.2018 na 3 pracovní místa

135 000

Celkem třída 4 : Dotace

135 000

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 6/2018

135 000

V ÝD A J E
Rozp. skladba
ODPA
POL
5011
3745
3745
3745
3639
3639

5031
5032
6121
6123

Částka

Text

č.
2

Pracovníci veř. prospěšné služby-mzdové výdaje (viz dotace v
příjmech) na základě nově uzavřené smlouvy od 1.9.2018

3
4

Přístřešek pro technickou četu u Benziny - elektroinstalace
Nákup sněhové frézy k nové kom. technice - ODHAD

135 000
34 000
13 000
14 000
300 000
496 000
122 000
122 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
6310

5141

5

Úroky z nového úvěru na rekonstrukci chodníků a VO a na

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 6/2018

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 6/2018
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 6/2018
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 6/2018

618 000

-

135 000
618 000
483 000

FINANCOVÁNÍ
Rozp. skladba
ODPA
POL

č.

8115

6

Částka

Text
Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 6/2018

483 000

483 000

Pan Hedvičák se dotázal na sněhovou frézu, zda jich už město nemá mnoho. Starosta
odpověděl, že sněhovou frézu má pouze stroj Reform, tato fréza by měla být ke stroji
Weidermann a měla by sloužit na úklid chodníků. Stávající bobek se zatím sice nepodařilo
prodat, ale úklid chodníků pomocí tohoto stroje je velmi pomalý. Ostatní dvě ruční motorové
frézy, kterými technická četa disponuje, se používají na malá prostranství a hlavně jsou velmi
poruchové, takže každou chvíli je některá z nich v opravě.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k další diskusi, žádný námět již nebyl podán, a proto navrhl
usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.8.2018 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2018 ze dne
5.9.2018 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/258/19/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 6/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.6/2018 činí objem celkových příjmů 135.000,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 42.599.197 Kč), objem
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celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2018 činí 618.000,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 70.233.699 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 6/2018 činí 483.000,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšuje na
27.634.502 Kč).
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/258/19/2018 písm. b) bylo přijato.
12. Diskuse
Na závěr jednání vyzval starosta všechny přítomné k diskusi:
 Ing. Chmelař pochválil nové veřejné osvětlení, které již svítí v úseku na začátku Maršova II
(od Karla IV. po most v Maršově II), je velmi decentní a svítí opravdu hezky a vyzval
přítomné, aby si udělali večer procházku
 Pan F. se dotázal, co bude město dělat s vybouraným materiálem podél chodníků, jedná se
mu zejména o žulové části, které jsou dle jeho názoru cenné a například v Trutnově se vozí
na skládku města a jsou dále použity. Starosta reagoval, že likvidace vybouraného materiálu
byla předmětem zakázky a přiznal, že toto vůbec vedení města neřešilo, takže je na
zhotoviteli, jak naloží s tímto materiálem. Dále konstatoval, že zakázka proběhla kontrolou
ze strany dotačního orgánu a nikdo na toto neupozornil. Mgr. Hynek doplnil, že položky na
likvidaci byly součástí výkazu výměr a předmětem veřejné zakázky, a v podstatě toto
zohlednil zhotovitel v rámci ocenění výkazu výměr. Kdyby si město tyto položky vyjmulo,
tak by zakázka byla určitě dražší a město by ještě řešilo, co s tím, kde skladovat apod.
 Pan Hedvičák se dotázal na projekt Krakonošova jezírka, zda se v něm pokračuje či nikoliv
a jak to vypadá s elektropřípojkou. Starosta odpověděl, že s ohledem na to, že město nebylo
úspěšné v tomto roce s dotací na tento projekt, tak se nepokračuje v ničem. U elektropřípojky
je pouze osazen pilíř a je na městě, zda bude chtít dokončit plnohodnotnou elektropřípojku,
přičemž konstatoval, že by to bylo vhodné vzhledem k akcím, které se na Muchomůrce
konají.
 Pan Pilný upozornil na propadlý chodník před Národním domem. Starosta reagoval, že se
na to podívá se stavebním technikem.
Další námět do diskuse nebyl podán, starosta poděkoval všem přítomným nejen za účast na
tomto jednání, ale také poděkoval za spolupráci v rámci celého volebního období. Zasedání a
ukončil v 19,45 hodin.
Zápis byl dokončen dne 15.9.2018.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Zina Ottová, v.r. dne 18.9.2018

Robert Roudný, v.r.

dne 18.9.2018
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Výpis usnesení z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
konaného dne 12.09.2018
USNESENÍ č. ZM/249/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 12.9.2018 beze
změny.
USNESENÍ č. ZM/250/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 20.6.2018 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/251/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.6.2018 do 11.9.2018 a zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/252/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč spolku TJ Krakonoš
Trutnov jezdecký oddíl z.s., IČ 47463384 na financování oslav 50 let jezdeckého oddílu, kdy
při této příležitosti byly uspořádány ve dnech 18. a 19.8.2018 jezdecké skokové a drezurní
závody pro děti a mládež, a to formou individuální dotace z položky rozpočtu města 3419/52XX
- neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům.
USNESENÍ č. ZM/253/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý
travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře cca 70 m2 (dle
Záměru města č. 17/2018 zveřejněno cca 70 m2) manželům J. a H. B………….,
trvale bytem Sluneční stráň 191, Svoboda nad Úpou.
b)

vrácení kupní ceny ve výši 336 Kč, po uplatnění inflace od roku 1993 činí částka k
vrácení 961 Kč, která byla uhrazena dne 27.8.1993 jako kupní cena dle kupní
smlouvy uzavřené dne 25.8.1993 na prodej části p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (v kupní smlouvě označena jako p.p.č. 746/7), kdy tato kupní smlouva nebyla
vložena k zápisu do Katastru nemovitostí, pozemek v roce 1993 nebyl vlastnictvím
města ale vlastnictvím MNV Mladé Buky, a tudíž Katastr nemovitostí tuto
nemovitost nemohl zapsat ani provést a ani nebylo dohledáno schválení tohoto
prodeje zastupitelstvem města.
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c)

d)

prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku 961,-Kč plus náklady za
vyhotovení nového geometrického plánu a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do
Katastru nemovitostí.
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
dle bodu c) tohoto usnesení do 31.12.2018.

USNESENÍ č. ZM/254/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II dle žádosti paní V. K., protože se
jedná o druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace a tyto
pozemky vedené jako komunikace město neprodává, byl však zveřejněn záměr
pronájmu (Záměr města č. 15/2018).
schvaluje
b)
prodej parcely p.p.č. 15/7 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití jiná plocha, o výměře 180 m2 paní V. K., trvale bytem ………….., Svoboda
nad Úpou.
c)

prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za částku v celkové výši 21.800 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 18.000 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7275/42/2018 - C ze dne 18.8.2018 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 3.800 Kč (2.800 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).

ď)

lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za cenu
dle bodu c) tohoto usnesení do 31.10.2018.

USNESENÍ č. ZM/255/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II dle žádosti manželů L…………….,
protože se jedná o druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace, pozemek zajišťuje přístup k p.p.č. 384 v k.ú. Maršov II a jedná se o část
komunikace.
schvaluje
b)
prodej části parcely p.p.č. 450/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití jiná plocha, o výměře 79 m2 (dle GP č. 228-335/2018 ze dne
10.8.2018, vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Vrchlabí, je označena jako
část "a", která bude včleněna do p.p.č. 450/2 v k.ú. Maršov II) paní D. B., trvale
bytem …………………, Trutnov.
c)
prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za částku v celkové výši 18.062 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 11.850 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7275/42/2018 - B ze dne 18.8.2018 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 6.212,-Kč (1.400 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku, 3.812,-Kč za zpracování výše uvedeného GP č. 228335/2018 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
d)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za cenu
dle bodu c) tohoto usnesení do 31.10.2018.
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f)

prodej části parcely p.p.č. 450/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití jiná plocha, o výměře 155 m2 (dle GP č. 228-335/2018 ze dne
10.8.2018, vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Vrchlabí) manželům P. a K.
L………………., trvale bytem ……………., 538 03 Heřmanův Městec.
prodej parcely dle bodu e) tohoto usnesení za částku v celkové výši 29.462 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 23.250 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7275/42/2018 - B ze dne 18.8.2018 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 6.212,-Kč (1.400 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku, 3.812,-Kč za zpracování výše uvedeného GP č. 228335/2018 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).

g)

lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu e) tohoto usnesení za cenu
dle bodu f) tohoto usnesení do 31.10.2018.

e)

USNESENÍ č. ZM/256/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I, druh pozemku trvalý travní porost, o
výměře 126 m2 (dle GP č. 390-332/2018 ze dne 15.8.2018, vyhotoveného panem
Stanislavem Noskem, Vrchlabí, je označena jako budoucí p.p.č. 238/2 o výměře 126
m2) manželům I. a T. I………………, trvale bytem …………, Svoboda nad Úpou.
b)
prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za částku v celkové výši 37.168 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 25.200 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7275/42/2018 - A ze dne 18.8.2018 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 11.968,-Kč (2.800 Kč za zpracování
výše uvedeného znaleckého posudku, 8.168,-Kč za zpracování výše uvedeného GP
č. 390-332/2018 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c)

lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 31.12.2018.

USNESENÍ č. ZM/257/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
převod parcely st.p.č. 31/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222
m2 včetně budovy na této stavební parcele č.p. 323, evidovaného na LV č. 924 pro
k.ú. Svoboda nad Úpou ze svěřeného majetku příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, Kostelní 560, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 75017032 do majetku zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad
Úpou, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335 na LV č. 10001
pro k.ú. Svoboda nad Úpou.
b)

změnu č. 6 v příloze zřizovací listiny PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu), která souvisí s převodem
majetku dle bodu a) tohoto usnesení.
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USNESENÍ č. ZM/258/19/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.8.2018 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2018 ze dne
5.9.2018 (viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 6/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.6/2018 činí objem celkových příjmů 135.000,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 42.599.197 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2018 činí 618.000,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 70.233.699 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 6/2018 činí 483.000,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšuje na 27.634.502
Kč).
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