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Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 12.12.2018

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 v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nejméně 10 dní předem, a to od
27.11.2018 do 12.12.2018 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva a v prosincovém vydání novin Svoboda fórum.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 14 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že jeden člen zastupitelstva je
řádně omluven, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ, Mgr. JAN HAINIŠ,
PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN JANOUŠ,
Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, RNDr. RADKO TÁSLER,
Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ

1. Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval nového člena zastupitelstva pana Petra
Týfu ke složení slibu, protože na ustavujícím zasedání zastupitelstva nebyl přítomen. Před složením
slibu ho upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu dle § 55 odst. 2 písm. a) zákona o volbách.
Složení slibu proběhlo tak, že pan Týfa přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“, poté pronesl slovo
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha tohoto zápisu) potvrdil složení slibu.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to paní Zdenku
Dvořákovou a pana Milana Zelinského. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu
Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.

3. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným programem:
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Poř.č. Název programu
1.

Složení slibu člena zastupitelstva

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

3.

Schválení programu jednání

4.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

5.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva

6.

Volba členů finančního výboru a kontrolního výboru

7.

Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva

8.

Jmenování oddávajících

9.

Určení člena zastupitelstva ve věci Územního plánu města Svobody nad Úpou

10.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku SK Janské Lázně - lyžařského oddílu na
konání sportovní akce Krkonošská 70 MTB a žádost TJ Krakonoš - jezdeckého oddílu
o poskytnutí finančního příspěvku na materiálové zajištění rekonstrukce závodiště

11.

Návrhy obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt, o místním poplatku z ubytovací kapacity

12.

Kupní smlouva na prodej parcely části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou

13.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I

14.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou

15.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou

16.

Žádost o posun termínu splatnosti smluvní pokuty

17.

Rozpočet na rok 2019

18.

Kontrola čerpání rozpočtu roku 2018 a rozpočtové opatření č. 8/2018

19.

Diskuse

Předsedající vyzval přítomné, zda mají návrh na doplnění či změnu programu. Žádný návrh nebyl
podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 12.12.2018 beze změny.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/11/2/2018 bylo přijato.
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4. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Ing. Chmelař a Bc. Vlášek) z 1. ustavujícího veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 31.10.2018, aby podali zprávu o ověření
zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Bc. Vlášek o ověření zápisu bez námitek, což potvrdil také druhý
z ověřovatelů Ing. Chmelař.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 6.11.2018 a je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v prosincovolednovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných
nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 31.10.2018
bez námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/12/2/2018 bylo přijato.
5. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 1.11.2018 do 11.12.2018, kdy proběhla
dvě jednání rady a zápisy z nich jsou pravidelně zastupitelům zasílány, jsou zveřejněny na webu
města a usnesení z nich pak v novinách Svoboda fórum.
Starosta informoval podrobně o některých významných akcích z poslední doby, zejména se zmínil o
úspěšném křtu knihy o historii Svobody nad Úpou, který proběhl v rámci slavnostního rozsvícení
vánočního stromu v sobotu 1.12.2018, dále informoval o dokončené investiční akci města, a to
rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení podél hlavní silnice. V této souvislosti informoval
přítomné o tom, že byly podány další tři žádosti o dotaci na lokality Horská, Lázeňská a Černohorská,
kdy součástí poslední z nich je i ulice K Muchomůrce a Spojovací + dvě nové lampy k novému
chodníčku za hotelem PROM. Mgr. Oravec se dotázal na ulici Lázeňská, zda nové osvětlení bude
končit v Lázeňské za bytovkami, kde končí Svoboda a upozornil, že dále cestou do Janských Lázní
není žádné veřejné osvětlení. Starosta odpověděl, že ano, dále už je to katastr města Janské Lázně a
tímto stavem se musí zabývat Janské Lázně. Starosta dále doplnil, že dotace jsou poskytovány až do
výše 85% způsobilých nákladů, maximálně však 2 mil. Kč na jednu žádost.
Dále starosta informoval o dokončené investici VAKu, kdy bylo ve městě realizováno odkanalizování
dalších částí města. Zde informoval o tom, že město uplatnilo vady na některých komunikacích a
odstranění těchto vad je naplánováno až na jaro s ohledem na klimatické podmínky.
Starosta se dále zmínil o stavu podané žádosti o dotaci na sociální bydlení, kdy v rámci tohoto
projektu má v budově bývalého kina v přední části vzniknout šest sociálních bytů. Zde informoval o
tom, že město získalo v prvním hodnocení 25 bodů z 25 možných a žádost byla podána mezi prvními,
takže dle sdělení projektového manažera má město poměrně velkou šanci na získání této dotace.
Projektantský rozpočet je cca 12 mil. Kč a dotace by mohla činit cca 7 - 8 mil. Kč, udržitelnost
projektu je 20 let. V rámci tohoto tématu byla vedena krátká diskuse o sociálním bydlení, zejména o
cílové skupině budoucích nájemníků, o podmínkách, které musí být z jejich strany splněny, aby
získali byt a v neposlední řadě také o možnostech regulace jejich případného nevhodného chování.
Následně starosta informoval o nesplněných usneseních zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu),
kdy příprava pozemků pro výstavbu RD je dle jeho názoru úkolem pro komisi pro rozvoj města,
plynovodní přípojka - návrh na odprodej je v řešení (v současné době je město stále v jednání s
vlastníky sousedních pozemků),
Po přednesení zprávy vyzval starosta přítomné k dotazům.
Žádný další dotaz nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 1.11.2018 do 11.12.2018 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/13/2/2018 bylo přijato.
6. Volba členů finančního výboru a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru a kontrolního
výboru.
Nikdo z přítomných návrh nepodal, a proto starosta konstatoval, že předsedou finančního výboru byl
na minulém jednání zastupitelstva zvolen Ing. Chmelař, složení výboru je tříčlenné, a proto navrhl
zvolit za zbývající dva členy Mgr. Petra Týfu a pana Petra Horáčka. Bylo hlasováno o tomto návrhu
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
a)
členy finančního výboru, a to Mgr. Petra Týfu a Petra Horáčka.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Týfa
USNESENÍ č. ZM/14/2/2018 písm. a) bylo přijato.
Ve věci kontrolního výboru starosta konstatoval, že předsedou kontrolního výboru byl na minulém
jednání zastupitelstva zvolen Bc. Martin Vlášek, složení výboru je pětičlenné, a proto navrhl zvolit
za zbývající čtyři členy Mgr. Ondřeje Oravce, Mgr. Zdeňka Šafáře, pana Petra Pospíšila a pana Marka
Venzaru. Doplnil, že funkce člena kontrolního výboru byla nabídnuta před panem Venzarou ještě
panu RNDr. Radku Táslerovi, ale ten ji odmítl. Bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
b)

členy kontrolního výboru, a to Mgr. Ondřeje Oravce, Mgr. Zdeňka Šafáře, Petra
Pospíšila a pana Marka Venzaru.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/14/2/2018 písm. b) bylo přijato.
7. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné s výší odměn v rámci minulého zastupitelstva pro neuvolněné
zastupitele a navrhl ponechat je ve stejné výši jako v minulém volebním takto:
- místostarosta 5.000,-Kč
- člen rady 900,-Kč
- předseda výboru 800,-Kč
- předseda komise rady 500,-Kč
Předsedající tedy navrhl, aby výše odměn byla schválena dle výše uvedeného návrhu rady a vyzval
přítomné k diskusi.
Mgr. Hainiš navrhl, aby se výše odměny u místostarosty a členů rady zvýšila oproti výše uvedenému
o 10%, protože podle jeho názoru činnost města je především o činnosti celé rady.
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Bc. Vlášek navrhl, aby se výše odměny u místostarosty zaokrouhlila na 6.000 Kč a u členy rady na
1.000 Kč.
V reakci na tento návrh Mgr. Hainiš vzal svůj návrh zpět a podpořil návrh Bc. Vláška.
Žádný další návrh již nebyl podán, a proto bylo nejprve hlasováno o návrh Bc. Vláška:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Bc. Martina Vláška na navýšení odměny u místostarosty na 6.000 Kč měsíčně
a u člena rady na 1.000 Kč měsíčně.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/15/2/2018 písm. a) bylo přijato.
Poté bylo postupně hlasováno o následujících usneseních takto:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
b)
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
takto:
- místostarosta 6.000 Kč
- člen rady 1.000 Kč
- předseda výboru 800 Kč
- předseda komise 500 Kč
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/15/2/2018 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
c)
v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (pouze u kumulace funkcí: člen
rady + předseda výboru či komise) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve
výše uvedeném bodě a) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/15/2/2018 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
d)
v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se
budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/15/2/2018 písm. d) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
e)
Pravidla pro čerpání cestovních náhrad takto:
- starosta (uvolněný člen zastupitelstva) - dle zákona o cestovních náhradách s
použitím spodní hranice náhrad stravného včetně schvalování cestovních příkazů
místostarostou formou podpisového záznamu
- neuvolnění členové zastupitelstva - dle zákona o cestovních náhradách s použitím
spodní hranice náhrad stravného včetně schvalování cestovních příkazů starostou
formou podpisového záznamu.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/15/2/2018 písm. e) bylo přijato.
8. Jmenování oddávajících
Předsedající v rámci tohoto bodu navrhl, aby zákonný okruh oddávajících dle zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále
jen "zákon o matrikách"), kterými jsou starosta a místostarosta, byl rozšířen v souladu s § 11a odst.
1 písm. a) zákona o matrikách o další pověřené členy zastupitelstva. Vyzval přítomné zastupitele o
návrhy, resp. zda by neměli zájem někteří tuto činnost vykonávat. Na základě krátké diskuse se
členové zastupitelstva shodli na návrhu usnesení takto:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
následující členy zastupitelstva města Svobody nad Úpou:
Bc. Martina Vláška a pana Tomáše Hovarda výkonem funkce oddávajícího v souladu se zákonem o
matrikách.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/16/2/2018 bylo přijato.
9. Určení člena zastupitelstva ve věci Územního plánu města Svobody nad Úpou
Předsedající seznámil přítomné se stavem pořízení nového Územního plánu města, kdy v souvislosti
s komunálními volbami je třeba opět jmenovat určeného zastupitele pro pořizování plánu. Dále
doplnil, že pracuje na podání žádosti o dotaci z Min. pro místní rozvoj na úhradu nákladů
souvisejících s pořízením nového Územního plánu. Předsedající dal prostor přítomným k podávání
návrhů. Žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl tak jako v minulém volebním období schválit Bc.
Martina Vláška. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
pana Bc. Martina Vláška jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Svoboda nad
Úpou.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/17/2/2018 bylo přijato.
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10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku SK Janské Lázně - lyžařského oddílu na
konání sportovní akce Krkonošská 70 MTB a žádost TJ Krakonoš - jezdeckého oddílu o
poskytnutí finančního příspěvku na materiálové zajištění rekonstrukce závodiště
Zastupitelstvu města byly předloženy dvě žádosti, a to od:
- žádost na poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 35.723,-Kč od spolku Sportovní
klub Janské Lázně - lyžařský oddíl z.s., IČ 64201333 na financování akce 10. ročník cyklistického
závodu Krkonošská 70 MTB, který byl uspořádán dne 1.9.2018
- žádost na poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč od spolku TJ
Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl z.s., IČ 47463384 na financování materiálového zajištění
rekonstrukci závodiště - změna povrchu.
Předsedající krátce vysvětlil principy poskytování finančních příspěvků v rámci dotačních programů,
které jsou využívány už dva roky. Doplnil, že v letošním roce se město v záři na jednání zastupitelstva
odchýlilo od dotačních programů a poskytlo individuální dotaci jezdeckému oddílu mimo tyto dotační
programy na dodatečné financování oslav 50 let výročí od založení spolku. Reakcí na to bylo podání
žádosti dalšího subjektu, a to od lyžařů, kteří zapomněli žádost podat v rámci dotačních programů a
podali žádost o finanční příspěvek na dodatečné financování jubilejního 10. ročníku cyklistického
závodu Krkonošská 70 MTB. Dále jezdecký oddíl, přestože v záři získal mimořádnou individuální
dotaci, tak si podal další žádost, a to na financování materiálového zajištění rekonstrukci závodiště změnu povrchu. Na základě výše uvedeného starosta konstatoval, že v případě lyžařů si umí
představit poskytnutí mimořádné dotace tak jako v případě jezdeckého oddílu v září, ale u jezdeckého
oddílu jde o pořízení investice a na to nejsou dotace města určené. Dotační programy jsou určené na
běžnou činnost spolků, které zejména pracují s dětmi a poskytnutí dotace na investiční zhodnocení
majetku jezdeckého oddílu nepodpoří. Dále předal slovo zástupcům obou spolků.
Nejprve se slova ujal pan Marek Hlíza, zástupce lyžařů. Vysvětlil, proč nepodali žádost o dotaci v
rámci vyhlášených dotačních programů a uznal, že se jednalo o jejich administrativní chybu. Krátce
představil jubilejní ročník cyklistického závodu, který každoročně organizují. Mgr. Oravec se dotázal
na počet svobodských dětí v oddíle. Pan Hlíza odpověděl, že přibližně 80 členů je ze Svobody a z
toho asi 40 dětí.
Dále se ujal slova pan Pejos, který přítomným prezentoval své úsilí o získání peněz na vybudování
nového povrchu závodiště z trávy na písek, a to s ohledem na bezpečnost. Informoval o přijaté dotaci
z Královéhradeckého kraje ve výši 650.000 Kč, o které bylo rozhodnuto v září letošního roku a na
účet přišla 15.10.2018. Samozřejmě oslovil i další sponzory včetně města i finanční pomoc.
Pan Hovard se dotázal na celkové náklady související se změnou povrchu. Pan Pejos odpověděl, že
se jedná o cca 850.000 Kč
Pan Tásler reagoval, že dle jeho názoru se jedná o obcházení pravidel v podobě dotačních programů
a je smutné, že spolek, který může ručit svým majetkem, se nepokusil vzít si úvěr či půjčku. Pan Pejos
odpověděl, že to zkoušel u České spořitelny, ale jako spolek neuspěl. Pan Tásler reagoval, že je to
velmi podivné, protože jeho spolek (Česká speleologická společnost) využil služeb bankovních
ústavů a bez problémů úvěr získal. Dále byla vedena krátká diskuse mezi pány o náplni činnosti obou
spolků ve vazbě na možnost získat půjčku či úvěr od banky.
Starosta reagoval znovu v tom smyslu, že dotační programy jsou určeny na činnost, a nikoliv na
investice a neumí si představit, že by město mělo poskytnout dotaci na takovou investici, když na
druhé straně jako starosta žádá podnikatelské subjekty o příspěvky na různé kulturní akce a nyní by
třeba část takto získaných peněz měl získat jiný subjekt na vlastní investiční výdaje. Pan Pejos
reagoval, že všechny dotační programy ze strany státu jsou na děti, nikoliv na investice, ale i ta je pro
mládež, protože změnou povrchu přece dojde ke zvýšení bezpečnosti dětí při jezdeckém sportu.
Mgr. Oravec se dotázal pana Hlízy na výnosy z cyklistických závodů. Pan Hlíza reagoval, že výnosy
jsou v řádu desetitisíců, ale náklady v řádu statisíců.
Starosta diskusi ukončil, a vyzval přítomné k podávání návrhů.
RNDr. Tásler navrhl, aby město dodržovalo pravidla pro poskytování finančních příspěvků v rámci
vyhlášených dotačních programů a tím tedy, aby zastupitelstvo zamítlo poskytnutí finančních
příspěvků pro oba žádající subjekty.
Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení pana Táslera:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh pana Táslera , aby město dodržovalo pravidla pro poskytování finančních příspěvků v rámci
vyhlášených dotačních programů a tím tedy, aby zastupitelstvo zamítlo poskytnutí finančních
příspěvků pro oba žádající subjekty, a to žádost o poskytnutí finančního příspěvku SK Janské Lázně
- lyžařského oddílu na konání sportovní akce Krkonošská 70 MTB a žádost TJ Krakonoš - jezdeckého
oddílu o poskytnutí finančního příspěvku na materiálové zajištění rekonstrukce závodiště.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdržel se – 4
Mgr. Dvořák
p. Dvořáková
p. Horáček
Ing. Špetla
USNESENÍ č. ZM/18/2/2018 bylo přijato.
11. Návrhy obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů, o místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt, o místním poplatku z ubytovací kapacity
V rámci tohoto bodu předal starosta slovo Mgr. Schönovi, správci místních poplatků, aby
okomentoval tento bod jednání.
Mgr. Schön konstatoval, že v současné době řeší otázku výběru některých místních poplatků již
nevyhovující obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 22.12.2010. Jedná se o místní poplatky ze
psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Návrhy nových
vyhlášek jsou zastupitelstvu předloženy z důvodu předpokládaných legislativních úprav v budoucnu
a nevyhovujícího právního stavu OZV č. 3/2010, kdy je navrhováno tuto vyhlášku zrušit a nahradit
ji samostatnými vyhláškami na jednotlivé místní poplatky, a to:
- OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů (viz příloha originálu zápisu) - přepracován částečně text
dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazby ponechány ve stávající výši
- OZV č. 3/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (viz příloha originálu zápisu)
- přepracován částečně text dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazba poplatku
zvýšena ze 12,-Kč na 15,-Kč za osobu na den, dále upraveno období splatnosti poplatku (původně
stanovena kvartální splatnost poplatku, nyní se navrhuje pololetní splatnost z důvodu snížení
administrativní zátěže poplatníků), zrušeno osvobození pro městskou ubytovnu a příspěvkové
organizace města
- OZV č. 4/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity (viz příloha originálu zápisu) - přepracován
částečně text dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazba poplatku ponechána ve
stávající výši 4,-Kč za osobu na den, dále upraveno období splatnosti poplatku (původně stanovena
kvartální splatnost poplatku, nyní se navrhuje pololetní splatnost z důvodu snížení administrativní
zátěže poplatníků).
Mgr. Schön doplnil, že všechny návrhy nových vyhlášek jsou konzultovány s dozorovým orgánem
Ministerstva vnitra, tak aby nedošlo z jejich strany k podání návrhu na zrušení vyhlášek k Ústavnímu
soudu. Dále vysvětlil důvod pro navýšení rekreačního poplatku, kdy poplatek ve výši 12 Kč nebyl ze
strany města nikdy navýšen a jeho zvýšení na maximálních 15 Kč dle zákona o místních poplatcích
je logické i s ohledem na to, že stejná sazba je zavedena v okolních obcích a na zvýšený zájem ze
strany turistů o lokalitu Krkonoše. Starosta dále doplnil, že tento poplatek neplatí ubytovatelé, ale
turisté. Ubytovatel tento poplatek pouze vybere a odvede jej do pokladny Městského úřadu, takže je
pouze zprostředkovatelem výběru poplatku. Byla vedena krátká diskuse nad tímto poplatkem,
zejména u možnostech kontroly výběru tohoto poplatku.
Paní Dvořáková se dotázala, co se s těmi poplatky dělá, na co se používají.
Tajemnice odpověděla, že výnos ze všech místních poplatků je zapojen v rámci příjmů do rozpočtu
města na příslušný kalendářní rok stejně jako ostatní daně ze státního rozpočtu. Vysvětlila, že místní
poplatky mají naprosto stejnou váhu jako daňové výnosy ze státního rozpočtu a jejich výběr podléhá
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stejně tak jako výběr daní daňovému řádu. A stejně jako daňové výnosy nejsou účelově vázány na
výdaje, tak i výnos z místních poplatků není vázán na konkrétní účel ve výdajích, to znamená, že
jejich výnos je každoročně zapojen na financování všech výdajů v rámci rozpočtu na daný kalendářní
rok tak, jak schválí zastupitelstvo.
Další námět v rámci diskuse nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku ze psů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o
místním poplatku z ubytovací kapacity s účinností od 1.1.2019 (vše viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/19/2/2018 bylo přijato.
12. Kupní smlouva na prodej parcely 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).
Starosta vysvětlil, že tuto záležitost už projednalo minulé zastupitelstvo a v podkladovém materiálu
je vše podrobně vysvětleno. Nicméně v rámci zpracování geometrického plánu došlo k drobným
změnám podle skutečného zaměření a dále pan
požádal ústně, aby kupní smlouva byla pouze
na něj, a to s ohledem na majetkoprávní změny v rámci jeho rodiny. Pan
si na své náklady
zajistil zpracování GP č. 761-390/2018 a na základě toho městský právník Mgr. Huspek zpracoval
návrh kupní smlouvy spojené s dohodou o narovnání (viz příloha originálu zápisu). V souladu s
vypracovaným GP došlo také k aktualizaci Záměru města č. 17/2018.
Tajemnice ještě doplnila, proč je v kupní smlouvě paní
uvedena jako vedlejší účastník, a
to s ohledem na to, že byla v původní smlouvě z roku 1993 uvedena jako kupující společně se svým
manželem, a protože součástí nové kupní smlouvy je i dohoda o narovnání. Paní
jako
tehdejší účastník smluvního vztahu se musí dohodnout nyní v rámci nové smlouvy s městem v části
o narovnání (článek VI. Narovnání) na tom, že původní smlouva z roku 1993 se v celém rozsahu ruší.
Nestačí, aby toto prohlásil pouze pan
.
Předsedající vysvětlil v rámci dataprojekce na geometrickém plánu celou situaci, zejména
prezentoval, které části parcely město prodává.
Předsedající vyzval přítomné k diskusi, a protože žádný námět nebyl podán, navrhl usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
opravu usnesení č. ZM/253/19/2018 písm. a) ze dne 12.9.2018, a to takto:
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 78 m2 (dle GP č.
761-390/2018, vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Geodézie Krkonoše,
Trutnov, se jedná o část b) o výměře 56 m2 a část d) o výměře 23 m2) panu
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/20/2/2018 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
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zdržel se – 0

schvaluje
b)
znění kupní smlouvy na prodej části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/20/2/2018 písm. b) bylo přijato.
13. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost o prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před
objektem čp. 146 Rýchorka dle zákresu v příloze žádosti (viz přílohy originálu zápisu). Rada se danou
žádostí zabývala na své 2. schůzi a zejména s ohledem na veřejný charakter dané části pozemku a s
ohledem na skutečnost, že v blízkosti má být vybudováno také parkovací stání v režii provozovatele
informačního centra rada nedoporučila zastupitelstvu prodej této části parcely.
Předsedající opět v rámci dataprojekce vše vysvětlil, ukázal, kterou část žadatel chtěl od města
odkoupit a vyzval přítomné k diskusi.
Žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před objektem čp. 146 Rýchorka dle zákresu v příloze
žádosti (viz přílohy originálu zápisu), a to s ohledem na veřejný charakter dané části pozemku, dále
s ohledem na skutečnost, že v blízkosti má být vybudováno také parkovací stání v režii provozovatele
informačního centra a s ohledem na fakt, že danou část objektu Rýchorka vlastní jiný majitel, než je
žadatel.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/21/2/2018 bylo přijato.
14. Žádost o prodej části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost vlastníka domu čp. 197 na Sluneční stráni o odprodej
části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Tento pozemek je veden v Katastru nemovitostí
jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Rada se žádostí zabývala na 95. schůzi
a konstatovala, že pozemky, které jsou vedeny jako ostatní komunikace město rozhodně nebude
prodávat, protože slouží jako komunikace, přístupy k nemovitostem a plochy pro odkládání sněhu v
rámci zimní údržby apod., a proto nedoporučila zastupitelstva prodej této části parcely.
Předsedající opět vysvětloval danou záležitost na pozemkovém snímku v rámci dataprojekce.
Vysvětlil chybu města v minulosti, kdy město prodalo sousední parcely p.p.č. 508/2 a 510/2, obě v
k.ú. Svoboda nad Úpou, po kterých vede přístupová cesta.
Tajemnice doplnila starostu, že v dané lokalitě se sousedé nedokážou dohodnout na věcném břemenu
přístupu a příjezdu a tyto spory řeší tím, že dávají žádosti na odkoupení části pozemku města nad
cestou, který je veden jako komunikace. Dále doplnila, že celá situace by zcela určitě šla vyřešit
soudní cestou a věcné břemeno by bylo vydrženo, ale tuto soudní cestu musí iniciovat vlastníci
nemovitostí, kteří o přístup ke svým domům usilují.
Čas 19:29, jednání zastupitelstva opustili s omluvou pan Vlášek (telefon) a pan Hovard.
Předsedající dokončil prezentaci a vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, a proto
navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento pozemek je veden v Katastru
nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace a pozemky, které jsou
vedeny jako ostatní komunikace město rozhodně nebude prodávat, protože slouží jako komunikace,
přístupy k nemovitostem a plochy pro odkládání sněhu v rámci zimní údržby apod.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/22/2/2018 bylo přijato.
Čas 19:30, na jednání se vrátil pan Vlášek.
15. Žádost o prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost vlastníků sousední nemovitosti o prodej parcely p.p.č.
873 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 16/2018 s doporučením rady prodat parcelu p.p.č.
873 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 56 m2, druh pozemku zahrada, ale aby se v případě tohoto
prodeje zastupitelstvo zabývalo určením výše nájemného zpětně za užívání parcely bez právního
titulu (ze zákona je možné požadovat maximálně 3 roky zpětně).
Předsedající opět stručně shrnul historii kolem této parcely, kdy v rámci revize pozemků bylo
zjištěno, že pozemek města je součástí zahrady vlastníků domu čp. 415 v Úpské ulici a město s nimi
vstoupilo do jednání.
o parcelu požádali, zaplatili zálohu ve výši 5.000 Kč, na základě toho
byl objednán znalecký posudek na ocenění parcely.
Čas 19:32 na jednání se vrátil pan Hovard.
V rámci dataprojekce na pozemkové snímku starosta ukázal, o který pozemek se jedná a vyzval
přítomné zastupitele k diskusi, zejména nad otázkou určení výše nájemného.
Ve věci kupní ceny byl zastupitelstvu předložen výtah ze znaleckého posudku, který určil cenu za
parcelu ve výši 8.000 Kč (140,-Kč za 1 m2).
Starosta navrhl stanovit nájemné za tři roky zpětně (což podle občanského zákoníku lze požadovat)
ve výši dle ceníku města. Jedná se o zahradu, kde se platí 2,-Kč za 1 m2, přičemž minimální částka
je 500,-Kč, takže v případě
by se jednalo o částku 1.500 Kč za tři roky.
Pan Horáček se dotázal, jak bylo postupováno v případě pana Hedvičáka. Starosta a tajemnice
odpověděli, že tam byl určena výše kupní ceny i nájemného znaleckým posudkem, protože se jednalo
o podnikatelský subjekt. A protože se jednalo o pozemek v centru města sloužící k podnikání, tak
tam znalec určil cenu ve výši 400 Kč za 1 m2.
Starosta dále vysvětlil návrhy usnesení v podkladovém materiálu, kdy v případě prodejů pozemků se
nejprve jedním usnesením hlasuje o tom, jaký pozemek a komu se prodává, dalším usnesením se
hlasuje o tom, za jakou cenu se pozemek prodává a posledním usnesením se pak hlasuje o tom, dokdy
má být uzavřena kupní smlouva.
Další námět do diskuse nebyl podán, ani jiný návrh na určení výše nájemného, a proto předsedající
navrhl postupně usnesení, o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře
56 m2 manželům
a
, trvale bytem
, Svoboda
nad Úpou pod podmínkou, že bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy dlužné
nájemné za tři roky zpětně ve výši 1.500,-Kč za neoprávněné užívání parcely bez
majetkoprávního titulu.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/23/2/2018 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 10.900 Kč, která
se skládá z úhrady za parcelu ve výši 8.000 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7280/47/2018 ze dne 3.10.2018 a z úhrady nákladů spojených s koupí
výše uvedené parcely v celkové výši 2.900 Kč (1.900 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/23/2/2018 písm. b) bylo přijato.
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 28.2.2019.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/23/2/2018 písm. c) bylo přijato.
16. Žádost o posun termínu splatnosti smluvní pokuty
Zastupitelstvu města byla předložena žádost vlastníka parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o posunutí termínu splatnosti smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za nedodržení smluvních podmínek
(viz příloha originálu zápisu). Dne 20.8.2014 uzavřel žadatel s Městem Svoboda nad Úpou kupní
smlouvu, jejímž předmětem byl prodej parcely č. 825/3, druh pozemku zahrada o výměře 1149 m2.
V článku 8 této smlouvy bylo ujednáno, že pokud jako kupující nedoručí městu „kolaudační souhlas“
na trvalé užívání rodinného domu nebo nebude mít pravomocné „Rozhodnutí k předčasnému užívání“
rodinného domu na předmětném pozemku, resp. části pozemku ve lhůtě 48 měsíců od právních
účinků vkladu vlastnického práva z titulu této kupní smlouvy, je povinen zaplatit městu jako
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Právní účinky vkladu vznikly dnem 3.9.2014,
uplynutí lhůty je tedy datováno ke dni 3.9.2018. Vzhledem k tomu, že městu nebyl doručen ve lhůtě
do 3.9.2018 žádný z výše popsaných dokumentů, byl žadatel vyzván k úhradě smluvní pokuty, a to
nejpozději do 17.9.2018. Rada s ohledem na výši smluvní pokuty předala celou záležitost k
projednání zastupitelstvu.
Předsedající v rámci dataprojekce ukázal, o který pozemek se jedná. Dále upozornil do stále platný
dokument města s názvem "Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve
vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů" ze dne 11.6.2014, který v sobě obsahuje
vzorovou kupní smlouvu, která byla použita i v případě prodeje parcely panu Dvořáčkovi, takže od
počátku věděl, jaká pravidla, podmínky či sankce s prodejem pozemku souvisí. Předsedající
konstatoval, že za sebe se žádostí nesouhlasí a navrhl žádosti nevyhovět a požadovat úhradu smluvní
pokuty.
Předsedající vyzval přítomné k diskusi. V rámci krátké diskuse se většina zastupitelů vyjádřila v tom
smyslu, že kupní smlouva z roku 2014 byla uzavřena jasně a srozumitelně a kupující věděl do čeho
jde od počátku, takže se žádostí rovněž nesouhlasí.
Předsedající tedy diskusi ukončil a zformuloval společně s tajemnicí následující návrh usnesení, o
kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o posunutí termínu splatnosti smluvní
pokuty ve výši 50.000 Kč za nedodržení smluvních podmínek z kupní smlouvy uzavřené dne
20.8.2014 s Městem Svoboda nad Úpou, jejímž předmětem byl prodej výše uvedené parcely, protože
město se bude držet platného dokumentu Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej
pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů ze dne 11.6.2014 a ustanovení
kupní smlouvy ze dne 20.8.2014 v článku 8 odst. 8.1. a požaduje úhradu smluvní pokuty ve výši
50.000 Kč.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 2
Mgr. Dvořák
p. Dvořáková
USNESENÍ č. ZM/24/2/2018 bylo přijato.
17. Rozpočet na rok 2019
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál, který obsahoval (vše viz přílohy originálu
zápisu):
Průvodku k tomuto bodu s návrhy usnesení a s přílohami:
1) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019
2) Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2019
3) Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2019
4) Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2019 PO ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou
5) Příloha č. 4 – Návrh rozpočtu – plán nákladů a výnosů na rok 2019 PO DPS
Předsedající předal slovo tajemnici MěÚ, aby tento bod představila. Tajemnice MěÚ okomentovala
celý rozpočet, vysvětlila jednotlivé dokumenty a zabývala se zejména vysvětlením principů
rozpočtového hospodaření pro nové zastupitele. Podrobně představila zejména rozpis rozpočtu, ve
kterém jsou jednotlivé položky podrobně vysvětleny a dále upozornila na komentář k návrhu
rozpočtu, ve kterém je rovněž vše podrobně vysvětleno. Dále předala slovo starostovi, aby
prezentoval investiční akce roku 2019.,
Starosta tedy podrobně okomentoval jednotlivé plánované investiční akce na rok 2019, které jsou
souhrnně uvedeny v komentáři k rozpočtu na straně 2. Konstatoval, že většina těchto akcí bude
realizována pouze, pokud město obdrží dotaci.
Mgr. Oravec se dotázal, jak se to změní v rozpočtu, když město dotaci nezíská. Tajemnice vysvětlila
část rozpočtu v rámci financování, kdy je plánováno využít částku ve výši cca 25 mil. Kč z finančních
prostředků z minulých let, které má město uloženo na spořícím účtu. Pokud se akce nebudou
realizovat, bude v rámci budoucích rozpočtových opatření pro rok 2019 akce vyjmuta z výdajů a
financování na položce 8115 (financování pomocí finančních prostředků z minulých let) se adekvátně
sníží.
Dále se pan Tásler dotázal na položku v rozpise 6171/6119 - Implementace subsystému EKO IS
GINIS - upgrade ekonomického systému do databáze GINIS. Tajemnice odpověděla, že v současné
době město využívá software od firmy Gordic na veškeré agendy města a jedná se o přechod na nový
moderní systém, kdy budou agendy vzájemně propojeny, pojedou přes SQL server v rámci databáze
GINIS. Přes GINIS nyní funguje pouze spisová služba, takže upgradem celého ekonomického
systému dojde rovněž k propojení a bude možné využívat výstupy z ekonomického systému a sdílet
je přes webové aplikace (např. www.cityvizor.cz, www.otevrenamesta.cz apod.).
Dále tajemnice upozornila na fakt, že v nejbližší době požádá radu o zřízení nového pracovního místa
IT technika, protože nároky na IT servis a kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě stále stoupají.
Konstatovala, že v současné době město využívá dva externí pracovníky jako IT techniky, což už
nestačí a přítomnost zaměstnance - IT technika na plný pracovní úvazek v rámci radnice a obou
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příspěvkových organizací by byla velmi užitečná. Tento návrh podpořil také ředitel školy Mgr. Hainiš
a potvrdil slova tajemnice, protože škola se potýká úplně se stejným problémem.
Dále tajemnice upozornila zastupitele, že součástí návrhu rozpočtu je i ustanovení o tom, že se mají
občané možnost vyjádřit písemně k návrhu rozpočtu ve lhůtě do 11.12.2018 nebo pak ústně na tomto
jednání. Konstatovala, že Městský úřad neobdržel žádnou připomínku k návrhu rozpočtu a je třeba
dát prostor občanům v rámci jednání zastupitelstva. Na jednání zastupitelstva v tuto dobu už však
nebyl přítomen nikdo z řad občanů.
Předsedající tedy vyzval přítomné, zda tedy mají další návrh do diskuse či dotaz nebo připomínku k
návrhu rozpočtu. Vysvětlil ještě jednotlivé návrhy usnesení, vysvětlil kompetenci rady k přijímání
rozpočtových opatření v daném rozsahu a způsob, jak jsou přijímána rozpočtová opatření.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení, o kterých bylo
postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rozpočet města pro rok 2019 takto:
35.842.000 Kč
celkové příjmy rozpočtu ve výši
financování ve výši
24.013.000 Kč
celkové zdroje ve výši
59.855.000 Kč
běžné výdaje ve výši
28.584.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši
31.271.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
59.855.000 Kč
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok
2019“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města stanovuje, že ve výdajové
části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány obce) překročen
jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného
rozpočtu roku 2019 ve výše uvedeném dokumentu. V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách (vyjma mzdových položek) a včetně změn mezi položkami běžných
a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění
rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/25/2/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujících případech:
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na akci, která je
již zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada může takto přidělené finanční
prostředky zapojit pouze do financování na položku 8115 (zejména dotace ex post
apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních
prostředků z jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě není
zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do výdajů
přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu
města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace ex post apod.),
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 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných
stavebních akcí započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních
termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů
nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií…)
 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování jednotlivých
rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou
zasílána zastupitelům neprodleně emailem.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/25/2/2018 písm. b) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
si vyhrazuje
c) provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/25/2/2018 písm. c) bylo přijato.
18. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2018 a rozpočtové opatření č. 8/2018
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 30.11.2018, aktuální
komentář k plnění rozpočtu za rok 2018, předběžný výpočet dluhové služby, podrobné informace o
rozpočtovém opatření č. 7/2018 přijatým Radou města,
- kontrola plnění rozpočtu ke dni 30.11.2018 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
sestavený k 11/2018 ke dni 4.12.2018
- návrh rozpočtového opatření č. 8/2018 + rozpis rozpočtového opatření + doplnění rozpočtového
opatření s opravou usnesení.
Předsedající opět předal slovo tajemnici MěÚ, která se nejprve zabývala prvním dokumentem, a to
kontrolou hospodaření k 30.11.2018, Vysvětlila podrobně dokument včetně účetního výkazu
FIN 2-12M. Tajemnice konstatovala, že plánované celkové příjmy roku 2018 jsou k 30.11.2018
naplněny, resp. překročeny o cca 0,5 mil. Kč. To znamená, že veškeré příjmy, které přijdou v prosinci
budou již nad rámec plánovaných příjmů a bude možné posledním rozpočtovým opatřením (které
přijme v případě potřeby rada ještě v lednu 2019 – zejména ve vazbě na dotace a transfery) jejich
plán navýšit dle skutečnosti. U daňových příjmů lze očekávat navýšení téměř s jistotou s ohledem na
plnění státního rozpočtu, protože daňové výnosy jsou městu převáděny každý měsíc ve dvou dávkách.
Výdaje nejsou dočerpány k 30.11.2018 v částce kolem 6,5 mil. Kč, ale zde je nutno uvést, že měsíční
mandatorní výdaje činí cca 2 - 3 mil. Kč, takže opět v případě rozpočtového opatření lze ještě upravit
dle skutečnosti. Tajemnice dále seznámila zastupitele s tím, že město má k 30.11.2018 smluvně
sjednán pouze jeden úvěr (pracovní název „3 v 1“, podrobně je tento úvěr popsán v komentáři k
návrhu rozpočtu na rok 2019). Tento úvěr je k 30.11.2018 vyčerpán v částce 24.375.000 Kč (jistina)
a nebude tedy dočerpán. Jeho splácení začne v červenci 2019. Vyzvala přítomné k připomínkám či
otázkám. Žádný dotaz ani připomínky nebyly vzneseny.
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Dále tajemnice okomentovala druhý dokument, a to návrh rozpočtového opatření ve znění doplněné
verze, která byla zastupitelům předána při prezenci. Rozpočtové opatření není příliš obsáhlé a reaguje
zejména na opravy položek dle kontroly z auditu v listopadu. V příjmech je pak významná dotace na
komunální techniku z OPŽP a dále v doplněné verzi je dotace na pečovatelskou službu pro
příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou. V této souvislosti se tajemnice zmínila o
společném projektu města s okolními obcemi v oblasti poskytování pečovatelské služby a představila
zejména novým zastupitelům tento společný projekt a způsob financování. V závěru opět vyzvala
přítomné k dotazům, žádný dotaz nebyl vznesen.
Předsedající tedy navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 30.11.2018 provedenou tajemnicí MěÚ
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2018 ze
dne 4.12.2018 (viz přílohy originálu zápisu).
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/26/2/2018 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 8/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.8/2018 činí objem celkových příjmů 1.815.183,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 45.474.537 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 8/2018 činí 34.000,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 64.121.699 Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 8/2018 činí mínus 1.781.183,Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižuje na
18.647.162 Kč).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/26/2/2018 písm. b) bylo přijato.
19. Diskuse
Žádný námět do diskuse nebyl podán.
Starosta tedy poděkoval všem za účast, popřál všem krásné vánoce a jednání zastupitelstva ukončil ve
20:45 hodin.
Zápis byl dokončen dne 16.12.2018.

Ing. Jiří Špetla v.r. dne 17.12.2018
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Zdenka Dvořáková v.r. dne 17.12.2018
Milan Zelinský v.r. dne 17.12.2018
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Výpis usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 12.12.2018
USNESENÍ č. ZM/11/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 12.12.2018 beze změny.
USNESENÍ č. ZM/12/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 31.10.2018
bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/13/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 1.11.2018 do 11.12.2018 a dále zprávu o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/14/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
a)
b)

členy finančního výboru, a to Mgr. Petra Týfu a Petra Horáčka.
členy kontrolního výboru, a to Mgr. Ondřeje Oravce, Mgr. Zdeňka Šafáře, Petra Pospíšila
a pana Marka Venzaru.

USNESENÍ č. ZM/15/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Bc. Martina Vláška na navýšení odměny u místostarosty na 6.000 Kč měsíčně a u
člena rady na 1.000 Kč měsíčně.
stanovuje
b)
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
- místostarosta 6.000 Kč
- člen rady 1.000 Kč
- předseda výboru 800 Kč
- předseda komise 500 Kč
c)
v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (pouze u kumulace funkcí: člen rady + předseda
výboru či komise) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako
součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě a)
tohoto usnesení.
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d)

e)

v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou
poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode
dne zvolení do této funkce.
Pravidla pro čerpání cestovních náhrad takto:
- starosta (uvolněný člen zastupitelstva) - dle zákona o cestovních náhradách s použitím
spodní hranice náhrad stravného včetně schvalování cestovních příkazů místostarostou
formou podpisového záznamu
- neuvolnění členové zastupitelstva - dle zákona o cestovních náhradách s použitím spodní
hranice náhrad stravného včetně schvalování cestovních příkazů starostou formou
podpisového záznamu.

USNESENÍ č. ZM/16/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
následující členy zastupitelstva města Svobody nad Úpou:
Bc. Martina Vláška a pana Tomáše Hovarda výkonem funkce oddávajícího v souladu se zákonem o
matrikách.
USNESENÍ č. ZM/17/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
pana Bc. Martina Vláška jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Svoboda nad
Úpou.
USNESENÍ č. ZM/18/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh pana Táslera, aby město dodržovalo pravidla pro poskytování finančních příspěvků v rámci
vyhlášených dotačních programů a tím tedy, aby zastupitelstvo zamítlo poskytnutí finančních
příspěvků pro oba žádající subjekty, a to žádost o poskytnutí finančního příspěvku SK Janské Lázně
- lyžařského oddílu na konání sportovní akce Krkonošská 70 MTB a žádost TJ Krakonoš - jezdeckého
oddílu o poskytnutí finančního příspěvku na materiálové zajištění rekonstrukce závodiště.
USNESENÍ č. ZM/19/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku ze psů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o
místním poplatku z ubytovací kapacity s účinností od 1.1.2019 (vše viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/20/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
opravu usnesení č. ZM/253/19/2018 písm. a) ze dne 12.9.2018, a to takto:
18

b)

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 78 m2 (dle GP č. 761-390/2018,
vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Geodézie Krkonoše, Trutnov, se jedná o část
b) o výměře 56 m2 a část d) o výměře 23 m2) panu
, trvale bytem
, Svoboda nad Úpou.
znění kupní smlouvy na prodej části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/21/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před objektem čp. 146 Rýchorka dle zákresu v příloze
žádosti (viz přílohy originálu zápisu), a to s ohledem na veřejný charakter dané části pozemku, dále
s ohledem na skutečnost, že v blízkosti má být vybudováno také parkovací stání v režii provozovatele
informačního centra a s ohledem na fakt, že danou část objektu Rýchorka vlastní jiný majitel, než je
žadatel.
USNESENÍ č. ZM/22/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento pozemek je veden v Katastru
nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace a pozemky, které jsou
vedeny jako ostatní komunikace město rozhodně nebude prodávat, protože slouží jako komunikace,
přístupy k nemovitostem a plochy pro odkládání sněhu v rámci zimní údržby apod.
USNESENÍ č. ZM/23/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře
56 m2 manželům
a
, trvale bytem
, Svoboda nad
Úpou pod podmínkou, že bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy dlužné nájemné
za tři roky zpětně ve výši 1.500,-Kč za neoprávněné užívání parcely bez majetkoprávního
titulu.
b)

prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za částku v celkové výši 10.900 Kč, která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 8.000 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího
Danielise č. 7280/47/2018 ze dne 3.10.2018 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše
uvedené parcely v celkové výši 2.900 Kč (1.900 Kč za zpracování výše uvedeného
znaleckého posudku 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 28.2.2019.

USNESENÍ č. ZM/24/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o posunutí termínu splatnosti smluvní
pokuty ve výši 50.000 Kč za nedodržení smluvních podmínek z kupní smlouvy uzavřené dne
20.8.2014 s Městem Svoboda nad Úpou, jejímž předmětem byl prodej výše uvedené parcely, protože
město se bude držet platného dokumentu Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej
pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů ze dne 11.6.2014 a ustanovení
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kupní smlouvy ze dne 20.8.2014 v článku 8 odst. 8.1. a požaduje úhradu smluvní pokuty ve výši
50.000 Kč.
USNESENÍ č. ZM/25/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočet města pro rok 2019 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 35.842.000 Kč
financování ve výši 24.013.000 Kč
celkové zdroje ve výši 59.855.000 Kč
běžné výdaje ve výši 28.584.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši 31.271.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 59.855.000 Kč
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na
rok 2019“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města stanovuje, že ve
výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány
obce) překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých
paragrafů schváleného rozpočtu roku 2019 ve výše uvedeném dokumentu. V rámci
paragrafů se změna v jednotlivých položkách (vyjma mzdových položek) a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného
rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v
kompetenci účetní.
stanovuje
b)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujících případech:
- rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů pro
zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
- rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů s tím,
že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na akci, která je již zapojena ve
výdajích rozpočtu, tak rada může takto přidělené finanční prostředky zapojit pouze do
financování na položku 8115 (zejména dotace ex post apod.),
- rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z
jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě není zapojena ve výdajích
rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do výdajů přes financování na položce
8115, pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména
dotace ex post apod.),
- rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných stavebních akcí
započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních termínů dokončení staveb,
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhra¬dy je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z
neoprávněné úhrady,
- úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např.
vyúčtování spotřeby energií…)
- proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně z příjmu za obec,
- technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí obsahovat číslování jednotlivých
rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou zasílána
zastupitelům neprodleně emailem.
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si vyhrazuje
c)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
USNESENÍ č. ZM/26/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 30.11.2018 provedenou tajemnicí MěÚ včetně
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2018 ze dne
4.12.2018 (viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b)
návrh rozpočtového opatření č. 8/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.8/2018 činí objem celkových příjmů 1.815.183,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 45.474.537 Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 8/2018 činí 34.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu
na rok 2018 po této změně se zvyšují na 64.121.699 Kč) a financování rozdílu v rámci
rozpočtového opatření č. 8/2018 činí mínus 1.781.183,-Kč (celkové financování rozpočtu
na rok 2018 po této změně se snižuje na 18.647.162 Kč).
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