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Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 16.9.2015
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 3.9.2015 do 17.9.2015 a dále
pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno
13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, JAN HANUŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK, Ing.
JAROSLAV CHMELAŘ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, JIŘÍ PILNÝ, Mgr. ZDENĚK
ROLENEC, ROBERT ROUDNÝ, Mgr. ZINA OTTOVÁ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR
TÝFA, MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Mgr. PETR HYNEK se dostavil v průběhu jednání.
Omluveni: MARTIN ŠESTÁK

1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana
Bc. Martina Vláška a pana Milana Zelinského. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ
Ing. Ivanu Balcarovou pořízením zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným programem::

Poř.č. Název programu
1.

Určení ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva
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5.

Schválení smluvních vztahů v souvislosti s vydáním publikace o historii Svobody

6.

Návrh protihlukové vyhlášky

7.

Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti - projednávání
přestupků

9.

Schválení smluvních vztahů se zúčastněnými obcemi na zajištění poskytování sociální
služby od 1.1.2016 příspěvkovou organizací města Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou

10.

Změna zřizovacích listin PO Dům s pečovatelskou službou a Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

11.

Problematika opěrných zdí po obci - stanovení obecných principů postupu při jejich
opravách

12.

Prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou

13.

Žádost o prodej p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou

14.

Majetkoprávní vypořádání kolem mostu u hotelu PROM

15.

Zápis z jednání finančního výboru

16.

Rozpočtové opatření č. 3/2015

17.

Diskuse

Předsedající vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Ing. Hanuš předložil prostřednictvím
tajemnice písemný podnět na doplnění programu o bod Aktualizace "Povodňového plánu" a
návrh na pořízení "Generelu odvodnění".
Žádný další návrh nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.9.2015
doplněný o bod 17 - Aktualizace "Povodňového plánu" a návrh na pořízení "Generelu
odvodnění" s tím, že původní bod 17-Diskuse bude bodem 18.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/65/6/2015 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Ing. Václav Jiránek a pan Martin Šesták) z
5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 17.6.2015, aby podali
zprávu o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Ing. Václav Jiránek o ověření zápisu
bez námitek.
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Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají ještě jiné námitky k tomuto zápisu,
který byl všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 22.6.2015, je zveřejněn na webu
města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v červencovém vydání městských novin Svoboda
fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 17.6.2015 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
Mgr. Rolenec
USNESENÍ č. ZM/66/6/2015 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Předsedající přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 17.6.2015 do 15.9.2015 a
dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva a vyzval přítomné členy
zastupitelstva k dotazům. Žádný nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 17.6.2015 do 15.9.2015 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/67/6/2015 bylo přijato.
5. Schválení smluvních vztahů v souvislosti s vydáním publikace o historii Svobody
Mgr. Týfa v úvodu projednávání tohoto bodu připomněl všem historii kolem této záležitosti,
zejména průběh projednávání na minulém veřejném zasedání a odůvodnil znovuzařazení bodu
do programu tohoto jednání (na minulém jednání tento bod skončil bez přijatého usnesení).
Dále Mgr. Týfa vysvětlil vývoj smluvních vztahů, které jsou v současné době připraveny tak,
že s nimi souhlasí všichni bez připomínek, což je doloženo v podkladovém materiálu pro
členy zastupitelstva jejich souhlasy.
Starosta znovu upozornil na specifičnost tohoto projektu ve vazbě na veřejné zakázky, kdy
není problém soutěžit tisk publikace a přidružené služby, ale vysoutěžit pracovní tým, který
by měl být natolik odborně kvalitní, aby výsledek byl kvalitní, vidí stále jako velký problém.
A právě na tuto skutečnost pamatuje i Směrnice města pro zadávání zakázek malého rozsahu,
které jsou vedeny mimo režim zákona, takže považuje onu specifičnost zakázky za dostatečně
odůvodnitelnou pro použití výjimky z této směrnice v souladu s rozhodnutím Rady města.
Pan Vlášek reagoval, že s vydáním publikace o historii Svobody určitě souhlasí a rád si ji
koupí, ale s uzavřením smluvních vztahů bez poptávkového řízení má prostě problém.
Mgr. Ottová reagovala, že má stejný názor jako pan Vlášek, přestože obecně s vydáním knihy
rovněž souhlasí.
Starosta odpověděl, že znovu upozorňuje na fakt, že v případě otevřeného poptávkového
řízení by mohlo dojít k tomu, že město sice možná ušetří pár tisíc korun, ale získá nekvalitní
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publikaci, která nebude mít onu historickou kvalitu, která je v případě tohoto pracovního týmu
jednoznačně zaručena. Dále doplnil, že celková hodnota zakázky nedosahuje limitu veřejných
zakázek na služby dle zákona o veřejných zakázkách, který je 2 mil. Kč bez DPH a v případě
smluvních vztahů se jedná o cca celkem 0,5 mil. Kč a ani celková hodnota zakázky včetně
dalších nezbytných prací nedosahuje onoho 2 mil. limitu, nicméně v rámci poptávkových
řízení se bude soutěžit více jak polovina z celkové hodnoty zakázky, takže na zbývající
hodnotu díla dle smluvních vztahů pro pracovní tým zbývá méně než polovina celkové
hodnoty díla.
Mgr. Týfa rovněž apeloval na zastupitele a vyzdvihl kvalitu a zkušenosti týmu Mgr. Reila i z
jiných obcí, kde se nikde podle jeho informací žádným výběrovým řízením vůbec nezabývali.
Mgr. Ottová celou záležitost shrnula, že pokud tomu tedy rozumí dobře, tak v podstatě více
jak polovina peněz z celkové ceny na vydání publikace se bude soutěžit (tj. předpokládaná
částka ve výši 290.000 Kč na náklady na fotografa, kartografa, počítačového grafika,
jazykového korektora, odborného lektora, překladatele resumé do angličtiny, němčiny a
polštiny) a předpokládaná částka ve výši 250.000 Kč na samotný tisk publikace ve formátu
A4, 312 stran, v nákladu 1500 ks) a pouze jen zbývající část, vyčleněná na smluvní vztahy s
jednotlivými spoluautory v rámci pracovního týmu Mgr. Reila bude bez poptávkového řízení
v souladu s výše uvedenou Směrnicí, která myslí na takové případy.
Starosta odpověděl, že je to přesně tak.
Další podnět již nebyl podán, a proto Mgr. Týfa přistoupil k formulaci jednotlivých usnesení,
o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
smlouvy o dílo s jednotlivými spoluautory budoucí publikace o historii Svobody
nad Úpou, a to s Mgr. Romanem Reilem, panem Antonínem Tichým, RNDr. Radko
Táslerem, Mgr. Martinem Kubáskem a PhDr. Pavlem Zahradníkem (nový člen
týmu za Mgr. Václava Horáka).
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 2
p. Hedvičák
Ing. Hanuš

USNESENÍ č. ZM/68/6/2015 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
financování vydání publikace o historii Svobody nad Úpou v dalších letech 2017 a
2018, a to zapojením příslušných částek do rozpočtu města na roky 2017 a 2018 v
souladu se smluvními vztahy dle bodu a) tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/68/6/2015 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 2
p. Hedvičák
Ing. Hanuš

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
financování v letech 2017 a 2018 zapojením předpokládané částky ve výši 290.000
Kč (náklady na fotografa, kartografa, počítačového grafika, jazykového korektora,
odborného lektora, překladatele resumé do angličtiny, němčiny a polštiny) a částky
ve výši 250.000 Kč na samotný tisk publikace ve formátu A4, 312 stran a v nákladu
1500 ks s tím, že tyto práce budou předmětem jednotlivých poptávkových řízení.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 2
p. Hedvičák
Ing. Hanuš

USNESENÍ č. ZM/68/6/2015 písm. c) bylo přijato.
Na závěr tohoto bodu jednání se pan Hedvičák dotázal na publikaci ve Chvalči, zda je
stejného formátu a kolik tam do toho vložili. Mgr. Týfa odpověděl, že rozsah je stejný a ve
Chvalči nesoutěžili vůbec nic.
6. Návrh protihlukové vyhlášky
Starosta krátce shrnul průběh jednání na minulém zasedání zastupitelstva, kdy nebyl přijat
žádný z návrhů vyhlášky. Představil podkladový materiál pro členy zastupitelstva, jehož
součástí jsou čtyři přílohy s jednotlivými návrhy (1 - původní návrhy rady, 2 - nový návrh
starosty, 3 - návrh Ing. Chmelaře, 4 - návrh Mgr. Hynka)
Starosta všem přítomným přečetl celý původní návrh vyhlášky rady, a v krátkosti představil
další přílohy 2 - 4, resp. v čemž se liší od původního návrhu rady.
Na základě diskuse na pracovním jednání členů zastupitelstva přistoupil starosta k formulaci
konečného návrhu vyhlášky v rámci přípravy usnesení.
Tajemnice se dotázala, z jakého návrhu se bude vycházet. Mgr. Hainiš a starosta odpověděli,
že se bude vycházet z původního návrhu rady v příloze 1. Starosta přistoupil k formulaci
svého návrhu:
1) Návrh starosty – vychází z přílohy č.1 (v příloze originálu zápisu):
 čl. 2 odst. 2) (V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od 1.30
hod. do 6.00 hod.) změnit na V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu
nestanovuje.
 v čl. 3 odst. 1) písm. a) vypustit text: vyjma času od 15.00 hod. do 18.00 hod.
 v čl. 3 odst. 1) vypustit celé písm. b)
 v čl. 3 odst. 1) písm. c) doplnit text na konec: a od 20.00 hod. do 22.00 hod. s tím, že
z písm. c) se stane písm. b)
 v čl. 3 odst. 1) písm. d): z písm. d) se stane písm. c)
 do čl. 3 doplnit nový odstavec 3) ve znění: Povinnost uvedená v odst. 1) se dále
nevztahuje na činnosti spojené s odklízením sněhu.
2) P. Hedvičák – vychází z přílohy č. 4 (v příloze originálu zápisu):
 čl. 2 odst. 2 (V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu nestanovuje)
změnit na V noci z 31. prosince na 1. ledna a při konání městských akcí se doba
nočního klidu nestanovuje.
 v čl. 3 odst. 1) vypustit celé písm. b)
 v čl. 3 odst. 1) písm. c): z písm. c) se stane písm. b)
 v čl. 3 odst. 1) písm. d): z písm. d) se stane písm. c)
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3) Bc. Vlášek – vychází z přílohy č. 1 (v příloze originálu zápisu)
 všechny změnové návrhy jako v návrhu č. 1 - starosty
 v čl. 3 odst. 1) písm. a) ponechat text: vyjma času od 15.00 hod. do 18.00 hod.
Další návrhy nebyly podány, a proto zastupitelstvo přistoupilo k hlasování:
Bylo hlasováno o návrhu Bc. Vláška s tímto výsledkem:
PRO: 1 (Vlášek)
PROTI: 1 (Jiránek)
ZDRŽEL SE: 11 (všichni zbývající přítomní členové ZM)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu p. Hedvičáka s tímto výsledkem:
PRO: 1 (Hedvičák)
PROTI: 1 (Jiránek)
ZDRŽEL SE: 11 (všichni zbývající přítomní členové ZM)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu starosty s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Obecně závazné vyhlášky města Svobody nad Úpou o zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku dle přílohy č. 1 v příloze originálu zápisu s následujícími
změnami:
 čl. 2 odst. 2) (V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje
od 1.30 hod. do 6.00 hod.) změnit na V noci z 31. prosince na 1. ledna se
doba nočního klidu nestanovuje.
 v čl. 3 odst. 1) písm. a) vypustit text: vyjma času od 15.00 hod. do 18.00 hod.
 v čl. 3 odst. 1) vypustit celé písm. b)
 v čl. 3 odst. 1) písm. c) doplnit text na konec: a od 20.00 hod. do 22.00 hod.
s tím, že z písm. c) se stane písm. b)
 v čl. 3 odst. 1) písm. d): z písm. d) se stane písm. c)
 do čl. 3 doplnit nový odstavec 3) ve znění: Povinnost uvedená v odst. 1) se
dále nevztahuje na činnosti spojené s odklízením sněhu.
Hlasování:

pro – 9

proti – 1
p. Hedvičák

zdržel se – 3
Ing. Hanuš
Mgr. Týfa
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/69/6/2015 písm. a) bylo přijato.
Dále se tajemnice dotázala na účinnost schválené vyhlášky, od kdy má být účinná.
Byl podán návrh na účinnost schválené vyhlášky od 1.10.2015.
Bylo hlasováno o návrhu na účinnost výše uvedené schválené vyhlášky od 1.10.2015 s tímto
výsledkem:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
účinnost schválené Obecně závazné vyhlášky města Svobody nad Úpou o
zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku dle bodu a) tohoto usnesení od
1.10.2015.
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

zdržel se – 4
Ing. Hanuš
p. Hedvičák
Mgr. Týfa
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/69/6/2015 písm. b) bylo přijato.
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
V rámci tohoto bodu předal starosta slovo Mgr. Schönovi, který v krátkosti vysvětlil důvody
pro vydání nové vyhlášky (návrh viz příloha originálu zápisu). Na základě judikatury v oblasti
místních poplatků a právních výkladů a v souladu s usnesením rady města č. RM/202/15/2015
je zastupitelstvu předložen návrh nové OZV o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Dosud tuto problematiku řešila OZV č. 3/2010, která v sobě obsahovala
vyměřování místních poplatků ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za
užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity. Vzhledem k obsáhlosti
problematiky místních poplatků za užívání veřejného prostranství byla tato problematika
vyčleněna ze stávající OZV č. 3/2010 a je navrženo řešení samostatnou OZV.
Navrhované hlavní změny:
- určení veřejného prostranství podléhajícího poplatkové povinnosti katastrálními čísly
pozemků dle evidence v KN (v seznamu uvedeny všechny parcely z LV10001, dosud nebyl
veřejně prostranství jednoznačně určeno),
- užívání veřejného prostranství jeho vlastníkem bude od poplatků osvobozeno (v praxi
nebylo nikdy uplatňováno),
- osvobození od poplatků v případech, kdy je toto veřejné prostranství užíváno na základě
platné nájemní smlouvy s městem (do tohoto režimu by bylo vhodné převést i stávající
poplatky za velké reklamní plochy),
- navržena některá doplnění v sazebníku poplatků,
- dále drobné textové změny vyplývající ze stávající praxe.
Čas 19:10 hodin, na jednání zastupitelstva se dostavil Mgr. Hynek.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, přičemž navrhl vypustit z návrhu vyhlášky na straně 3 v
čl. 6, v druhé tabulce řádek obsahující vyhrazení trvalého parkovacího místa. Mgr. Schön a
tajemnice doplnili, že by bylo vhodné tedy ještě vypustit na straně 2 v čl. 2 odrážku s textem
"vyhrazení parkovacího místa" a dále na straně 3 v čl. 8 odst. 1) vypustit celé písmeno b) a
písmena c) až f) přejmenovat.
Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu starosty v tomto znění:

7

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že z návrhu vyhlášky bude vyjmuto na straně 3 v čl. 6, v druhé tabulce
řádek obsahující vyhrazení trvalého parkovacího místa, dále na straně v čl. 2 odrážka s textem
"vyhrazení parkovacího místa" a dále v čl. 8 odst. 1) celé písmeno b) a písmena c) až f) budou
přejmenována.
Hlasování:
pro – 12
proti – 1
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
Bc. Vlášek
USNESENÍ č. ZM/70/6/2015 bylo přijato.
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti projednávání přestupků
Zastupitelstvu města byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve zněních pozdějších předpisů s Městem Trutnov, IČ 00278360 (viz příloha
originálu zápisu) včetně průvodního dopisu. Platnost staré smlouvy končí 30.9.2015 a pokud
Městský úřad Svoboda nad Úpou nebude tuto agendu v rámci státní správy vykonávat
samostatně, musí ji zajistit jinde právě formou této smlouvy.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněních pozdějších
předpisů s Městem Trutnov, IČ 00278360 (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy včetně návrhu na udělení souhlasu k veřejnoprávní smlouvě.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/71/6/2015 bylo přijato.
9. Schválení smluvních vztahů se zúčastněnými obcemi na zajištění poskytování
sociální služby od 1.1.2016 příspěvkovou organizací města Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou
Starosta předal slovo Mgr. Hynkovi, který informoval přítomné o jednotlivých etapách změn
v Domě s pečovatelskou službou (dále jen "DPS"). Informoval o tom, že od 1.10.2015 se s
konečnou platností sloučí stravovací provozy DPS a školní jídelny ve škole a tento proces je
téměř dokončen. Dále informoval o vývoji změn na úseku pečovatelské služby, kdy společně
se starostou, tajemnicí absolvovali spousty jednání a v současné době společně objíždějí
jednotlivá jednání zastupitelstva v okolních obcích za účelem prezentace a vysvětlování
nových principů vzájemné spolupráce se zúčastněnými obcemi od 1.1.2016. Dále shrnul
výsledky optimalizace pracovních úvazků na úseku pečovatelské služby od ledna 2016, kdy
počet pečovatelek bude snížen z 5 na 4 a zůstane 1sociální pracovnice na plný úvazek v rámci
úseku pečovatelské služby. Dále vysvětlil principy systému nové spolupráce a nového
způsobu hospodaření úseku pečovatelské služby, které jsou založeny na zálohových platbách
od okolních zúčastněných obcí (Janské Lázně, Mladé Buky a Horní Maršov) dle
procentuálního podílu na skutečném úhrnu poskytnutých hodin pečovatelské služby za rok
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2014 v jednotlivých obcích s tím, že tyto zálohy budou v březnu 2016 aktualizovány dle počtu
skutečně poskytnutých hodin pečovatelské služby v rámci jednotlivých obcí za rok 2015.
Březnová aktualizace záloh bude provedena v rámci tzv. gentlemanské dohody, ke které se
vedení města zavázalo na veřejném zasedání Města Janských Lázní v pondělí dne 14.9.2015
při projednávání návrhu Smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou
s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Městem Janské Lázně. Sdělil všem
přítomným, že smlouva byla městem Janské Lázně jednomyslně schválena s malou úpravou v
čl. V odst. 2, kdy se poslední věta mění takto: "O změnách rozsahu poskytovaných sociálních
služeb je poskytovatel povinen informovat objednatele, pokud o to objednatel požádá."
(vysvětlil důvod změny, kdy bude dáno zúčastněným obcím právo na průběžné informace o
rozsahu poskytovaných služeb častěji než jednou za čtvrtletí tak, aby se mohly snadněji
připravit na případné větší změny rozsahu poskytované péče a měly o ní informace dříve,
musejí ale požádat). Dále starosta doplnil, že k podpisu všech smluv dojde až po schválení
zastupitelstvy všech zúčastněných obcí. Pokud některá ze zúčastněných obcí smlouvu
neschválí, celý systém nové spolupráce padá a bude nutno přistoupit k další optimalizaci
hospodaření úseku pečovatelské služby.
Návrhy smluv se zúčastněnými obcemi (Janské Lázně, Mladé Buky a Horní Maršov), které
zastupitelé obdrželi v podkladovém materiálu (viz přílohy originálu zápisu), byly tedy
zpracovány na základě společných jednání se zástupci zúčastněných obcí a nové principy
spolupráce byly předem společně projednány a předběžně takto odsouhlaseny.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný návrh nebyl podán, a proto starosta navrhl
následující znění usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Městem Janské Lázně, IČ 00277967
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že poslední věta v čl. V odst. 2 se mění takto:
"O změnách rozsahu poskytovaných sociálních služeb je poskytovatel povinen
informovat objednatele, pokud o to objednatel požádá" a pověřuje starostu města a
ředitelku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
podpisem této smlouvy, pokud smlouvu odsouhlasí všechny zúčastněné obce.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/72/6/2015 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Městysem Mladé Buky,
IČ 00278149 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že poslední věta v čl. V odst. 2 se
mění takto: "O změnách rozsahu poskytovaných sociálních služeb je poskytovatel
povinen informovat objednatele, pokud o to objednatel požádá" a pověřuje starostu
města a ředitelku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou podpisem této smlouvy, pokud smlouvu odsouhlasí všechny zúčastněné
obce.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/72/6/2015 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Obcí Horní Maršov, IČ 00277878
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že poslední věta v čl. V odst. 2 se mění takto:
"O změnách rozsahu poskytovaných sociálních služeb je poskytovatel povinen
informovat objednatele, pokud o to objednatel požádá" a pověřuje starostu města a
ředitelku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
podpisem této smlouvy, pokud smlouvu odsouhlasí všechny zúčastněné obce.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/72/6/2015 písm. c) bylo přijato.
10. Změna zřizovacích listin PO Dům s pečovatelskou službou a Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Starosta informoval přítomné, že v souvislosti se sloučením stravovacích provozů
příspěvkových organizací je třeba provést změnu zřizovací listiny pouze u Domu s
pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu), protože škola už hostinskou činnost v
doplňkové činnosti v rámci zřizovací listiny má. U příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda
nad Úpou bylo pouze provedeno navýšení kapacity stravovaných z 330 na 400, a to formou
žádosti o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení od 1.10.2015 (žádost odeslána
3.9.2015 na KÚ Královéhradeckého kraje).
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto podal návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou č.j. SVO/2154/2009 ze dne 27.10.2009 (viz příloha originálu zápisu) s
účinností od 1. října 2015 a pověřuje ředitelku DPS zajištěním změn v Živnostenském
rejstříku a Obchodním rejstříku.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/73/6/2015 bylo přijato.
11. Problematika opěrných zdí po obci - stanovení obecných principů postupu při
jejich opravách
Starosta předal slovo Mgr. Hynkovi, který konstatoval, že problém s opěrnými zdmi je jednak
právní a jednak stavebního charakteru. Seznámil přítomné se situací opěrných zdí po obci,
kdy konstatoval, že nejhorší je stav ve Staré aleji, kdy u domu paní Zapadlové padá opěrná
zeď. Situace je taková, že město se snaží přibližně rok a půl o to, aby se zeď opravila.
Podniklo v tom několik kroků:
1) město nechalo zeď zaměřit, aby se zjistilo, na čím je pozemku – podle geodetického
zaměření je z části na pozemku města a z části na pozemku paní Zapadlové,
2) město nechalo zpracovat znalecký posudek od dvou znalců, a to od pana Ing.
Voborníka a Ing. Chaloupského - statika, kteří měli stanovit způsob řešení sanace zdi a
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navrhnout zabezpečení tak, aby zeď fungovala tak, jak má. Na základě těchto posudků
byla Ing. Chaloupským zpracována projektová dokumentace.
3) na základě PD bylo zahájeno stavební řízení, v rámci kterého proběhlo místního
šetření, kdy to vypadalo na dohodu s paní Zapadlovou. Jakmile však bylo vydáno
stavební povolení, paní Zapadlová se odvolala s tím, že se stavebním povolením
nesouhlasí, protože nezbytnou součástí sanačních prací je to, že kůlna paní Zapadlové
je v takovém stavu, že kdyby se opěrná zeď začala opravovat, tak by kůlna spadla.
Proto PD řešila tu skutečnost, že před zahájením prací je třeba zabezpečit onu kůlnu
stavebně tak, aby zásah do opravy zdi vydržela a nespadla. S tímto však paní
Zapadlová nesouhlasila a také nesouhlasila s některými závěry znaleckého posudku,
který konstatoval, že kůlna nemá svody, voda teče bezprizorně po pozemku, zatéká
pod zeď. Ona se však domnívá, že havarijní stav zdi způsobila technika, která tam
jednou týdně vyváží popelnice, což byl jeden z argumentů.
Došlo tedy na odvolání paní Zapadlové. Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodnutí
svobodského stavebního úřadu shodil a vrátil zpět stavebnímu úřadu k novému projednání.
Stavební úřad se v dalším kole se řídil právním názorem Krajského úřadu a nové řízení bylo
vedeno jako řízení o nařízení nutných zabezpečovacích prací, protože mezitím se stav opěrné
zdi posunul tak, že ji bylo nutno zabezpečit tak, aby neohrožovala občany. Současně s tím
město požádalo silniční správní úřad o uzavírku části komunikace ve Staré aleji, aby tam
nikdo nechodil, protože situace už byla a je stále nebezpečná. Opět toto řízení skončilo
nezdarem, proti novému rozhodnutí stavebního úřadu se paní Zapadlová opět odvolala s tím,
že nesouhlasí, a to proto, že jí bylo nařízeno zabezpečit její kůlnu tak, aby mohla být zahájena
oprava zdi. To vše probíhá rok a půl, možná dva roky s tím, že město je jedním z účastníků
řízení a bez souhlasu toho druhého účastníka řízení, tj. paní Zapadlové, prostě město nemůže
udělat nic.
Stav v ulici tedy je takový jaký je, město má maximální vůli v tom něco udělat, bohužel
z druhé strany však vůle není, a protože tím, že je zeď ve spoluvlastnictví, tak je to otázka i
společného podílení se na nákladech.
Mgr. Hynek řekl, že existuje několik možností:
1) podat určovací žalobu na určení vlastnického práva k té zdi a nechat určit soud, čí ta
zeď vlastně je. Zda je pouze ve vlastnictví obce nebo pouze paní Zapadlové nebo je ve
spoluvlastnictví obou. Ta zeď má nějaký účel, buď je vystavěna proto, aby nahoře
vznikla plošina a mohl tam stát dům – v tom případě je příslušenstvím stavebních
objektů domu, který na plošině stojí. Nebo je tam proto, aby tam pod ní mohla vést
silnice. Nebo se soud může přiklonit k oběma účelům a určit spoluvlastnické právo
nějakým poměrem. Toto řízení však bude trvat minimálně 5 let.
2) Druhou cestou je dobrat se nějakého výsledku přes stavební zákon, o což se rada
pokoušela od samého začátku. To znamená, že se zeď opraví a podle geodetického
zaměření se oba účastníci řízení budou podílet určitým podílem v poměru podle
zaměření, protože dnes platí zásada podle nové občanského zákoníku, že stavba je
součást pozemku a takovou dohodu lze uzavřít formou prohlášení. Ani toto se
nepovedlo, protože paní Zapadlová se prostě nechce podílet na spolufinancování.
Mgr. Hynek konstatoval, že nyní je tedy město ve slepé uličce, situace nemá za daného stavu
řešení, dokud se vlivem okolností (především počasí či postupného zhoršování stavu zdi)
havarijní stav opěrné zdi nepřemění na havárii. Pokud však nastane stav havárie, musí tento
stav neprodleně řešit stavební úřad z moci úřední prostřednictvím stavebního podnikatele,
kterému stavební úřad práce nařídí. Takové vydané rozhodnutí stavebního úřadu nemá
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odkladný účinek, což v praxi znamená, že podané odvolání nemá vliv na neprodlené
provádění nařízených prací stavebním úřadem. V tomto případě, pokud se účastníci řízení
nedohodnou na financování, vynaložené náklady na nařízené práce dle stavebního zákona
uhradí obec, která je musí následně vymáhat formou soudní žaloby po účastnících řízení,
protože obec musí hospodařit s péčí řádného hospodáře.
Mgr. Hynek shrnul celou záležitost kolem opěrné zdi ve Staré aleji s tím, že město již
vynaložilo hodně finančních prostředků na znalecké posudky a projektové dokumentace a i
přes maximální snahu o řešení se bez vůle druhého účastníka řízení, tj. paní Zapadlové prostě
dál neposune.
Další problematickou opěrnou zdi je zeď u domu pana Blažka, která se vyvalila na jeho
pozemek. Ing. Jiránek řekl, že příčinou je pravděpodobně výstavba kanalizace a dále to, že
konstrukce vozovky není dostatečná pro provoz, který tam byl provozován, což oboje přispělo
k tomu, že došlo ke značnému zhoršení stavu. V současné době došlo k omezení tonáže na
1,5 tuny.
Na opravu části komunikace je hotový projekt a město stojí před zahájením poptávkového
řízení na zhotovitele, kdy finanční prostředky jsou vyčleněny v rámci rozpočtového opatření,
které se bude projednávat na tomto jednání a cílem města je provést opravu ještě do konce
letošního roku.
Dále bylo konstatováno, že opěrná zeď je většinou na pozemku pana Blažka, ale ten nabízí
městu darování pozemku pod zdí a zároveň je připraven s městem spolupracovat. Mgr. Hynek
doplnil, že u pana Blažka je další problém v tom, že přístavba jeho domu stojí na městském
pozemku, a proto, aby mohl zkolaudovat, tak musí s městem vypořádat majetkoprávní vztahy,
protože zabral obecní pozemek bez souhlasu města. Tento stav však trvá již přes 10 let, cca od
roku 2002, kdy neustále žádá pouze o prodloužení stavebního povolení a nebyl schopen dosud
zkolaudovat.
Dále Mgr. Hynek informoval přítomné o mimořádném jednání rady dne 15.9.2015, kdy se
rada usnesla o tom, že město požádá a prodloužení úplné uzavírky ve Staré aleji, protože
stávající rozhodnutí je platné pouze do 31.12.2015.
Mgr. Hainiš reagoval, že část komunikace ale uzavřena není, protože stávající zátarasy jsou
posunuty tak, že tam klidně projede auto a nesplňují funkci zábrany, přestože je tam zákaz
vjezdu, ale během cesty na jednání zastupitelstva tam projela tři auta. Starosta reagoval, že
každé ráno jsou zábrany umístěny na místo tak, aby zabránily v průjezdu. Mgr. Hainiš navrhl,
že je třeba přijmout takové opatření, aby zde byly instalovány takové zábrany, které neumožní
průjezd a průchod a nebude možné je odstranit.
V rámci diskuse se zastupitelé znovu vrátili k technickému řešení opravy opěrné zdi ve Staré
aleji, kdy Mgr. Hynek ještě doplnil, že Krajský úřad vyhodnotil v rámci odvolacího řízení
požadavek stavebního úřadu na zabezpečení stodoly paní Zapadlové jako zásah do jejích
osobních práv a vůbec nevyhodnotil tu skutečnost, že smysluplné stavební řešení opravy zdi
bez zabezpečení stodoly prostě neexistuje, což je doloženo znaleckým posudkem statika
Ing. Chaloupského. Krajský úřad se odvolává na znalecký posudek Ing. Voborníka, ale ten
není znalcem z oboru statika staveb.
Mgr. Hainiš reagoval, že by se město mělo pokusit o určení majetkových vztahů soudem i
když to bude trvat třeba pět let. Ing. Jiránek odpověděl, že ale město nemůže strčit hlavu do
písku a čekat do rozhodnutí soudu. Na to reagoval starosta, že i když soud určí vlastnická
práva, tak pokud paní Zapadlová nebude chtít pustit město na opravu kůlny a tuto opravu si
zaplatit, tak stejně město zeď neopraví.
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Mgr. Hynek a starosta celou debatu ukončili tím, že toho asi společně na zasedání
zastupitelstva moc nevymyslí a pokud se z havarijního stavu nestane havárie, tak prostě
situace nemá řešení.
Mgr. Hainiš znovu apeloval na to, aby část Staré aleje byla neprodyšně uzavřena.
Mgr. Ottová se dotázala, jak reagují sousedé paní Zapadlové na celou situaci? Dále
Ing. Hůrka doplnil, že je zvědav, jak do Staré aleje budou případně jezdit hasiči, záchranka
apod., zejména v zimě. Mgr. Hainiš odpověděl, že se tam dostanou z druhé strany. Na to
reagoval Ing. Hůrka, že tam ale musí být vyhrnuto, na to odpověděl Mgr. Hainiš, že tam
prostor na vyhrnování sněhu je. Dále byla vedena rušná debata napříč mezi všemi, kterou
ukončil Mgr. Hynek tím, že se pokusil shrnout tento bod do návrhu usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zprávu rady o stavu opěrných zdí na katastru obce (ve Staré aleji a Luční ulici), kdy se
zastupitelstvo šířeji zabývalo otázkou právní a faktickou u zdi ve Staré aleji (viz zápis) a
zároveň na základě návrhu Mgr. Ottové zastupitelstvo schvaluje neprodyšné uzavření části
komunikace ve Staré aleji tak, aby rozhodnutí silničního správního úřadu o úplné uzavírce
bylo naplněno doslova tak, aby město učinilo takové opatření, které by zabránilo průjezdu a
průchodu touto částí ulice, protože současné opatření je naprosto nedostačující.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/74/6/2015 bylo přijato.
12. Prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Mgr. Hynek navrhl stáhnutí tohoto bodu z projednávání, protože ve znaleckém posudku byly
zjištěny chyby, dále se na pozemku nachází veřejné osvětlení a vysvětlil krátce, proč je nutno
tento prodej zpracovat jinak. Jedná se o pozemek před autoservisem pana Mičánka a před
domem rodiny Hettlerových. Navrhl tedy usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí z důvodů uvedených v zápise a pověřuje Radu města znovu připravit na
další jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/75/6/2015 bylo přijato.
13. Žádost o prodej p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvu města byla předložena žádost paní Jitky Částkové o prodej pozemku
p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Mgr. Hynek vysvětlil, že se jedná o pozemek vedle
čerpací stanice Benzina, který v současné době již město využívá jako deponii sypkých
materiálů namísto pozemku vedle zahradnictví GRAS naproti sokolovně. Tento pozemek
město v minulosti koupilo za účelem možné výstavby hasičské zbrojnice, než byla vybrána
vhodnější lokalita. Vyzval přítomné k diskusi, a protože nikdo z přítomných nepodal žádný
námět, navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento pozemek město využívá
jako deponii sypkých materiálů.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/76/6/2015 bylo přijato.
14. Majetkoprávní vypořádání kolem mostu u hotelu PROM
Mgr. Hynek opět krátce vysvětlil, čeho se týká majetkoprávní vypořádání kolem mostu u
hotelu PROM, které je nutno učinit v souvislosti s rekonstrukcí mostu po červnových
povodních v roce 2013. Krátce představil smlouvu (viz příloha originálu zápisu) a vysvětlil
její jednotlivá ujednání. Vyzval přítomné k diskusi, žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti a s dohodou o změně prohlášení
vlastníka (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/77/6/2015 bylo přijato.
15. Zápis z jednání finančního výboru
Starosta předal slovo Mgr. Týfovi, který prezentoval činnost finančního výboru od června
2015, která je shrnuta do dvou zápisů (viz přílohy originálu zápisu). Vyzval přítomné
k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 2.6.2015 (viz příloha originálu
zápisu).
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/78/6/2015 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
b)
Zápis č. 2 z jednání finančního výboru ze dne 17.8.2015 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že kompletní výstup finanční kontroly jednotlivých sportovních a
kulturních organizací dotovaných městem bude realizován po dodání požadovaných
informací klubem softbalistů.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/78/6/2015 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

16. Rozpočtové opatření č. 3/2015
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 (viz příloha
originálu zápisu), který představil Mgr. Týfa. Starosta navrhl snížit uspořenou částku na
úpravy školní jídelny o 70.000 Kč, protože do školní jídelny je třeba ještě nakoupit nádoby na
převoz obědů do DPS. Tento řádek byl tedy upraven a zároveň byly upravena celková výše
výdajů a financování. Další návrhy na změnu nebyly podány, a proto Mgr. Týfa navrhl
usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových
příjmů činí 4.968.400-Kč, objem celkových výdajů činí 5.127.400,-Kč a financování rozdílu
činí 159.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/79/6/2015 bylo přijato.
17. Aktualizace "Povodňového plánu" a návrh na pořízení "Generelu odvodnění"
Starosta předal slovo Ing. Hanušovi, který podal před zahájením zastupitelstva písemný
podnět na doplnění programu včetně návrhu usnesení ve znění:
Zastupitelstvo pověřuje radu města obstaráním aktualizace „Povodňového plánu“ a pořízením
„Generelu odvodnění“ obce.
Ing. Hanuš vysvětlil, v čem spočívá podstata těchto dvou dokumentů. Generel předepisuje
hospodaření s vodou, a kam odtéká voda, jakým způsobem se má retenovat. Měl by být
součástí Územního plánu obce a města podceňují tento dokument.
Souvisí úzce s povodňovým plánem, a pokud se zadá společně, oba dokumenty by vyšly
levněji. Podle zjištění nemá město systémové řešení odvádění srážkových vod ze svého území
a doporučil, aby se na tomto dokumentu začalo pracovat.
Starosta reagoval, že povodňový plán město má, ale skutečně by bylo potřeba jej aktualizovat.
Doplnil, že v současné době jsou dotační programy na povodňové plány a např. Horní Maršov
v poslední době pracoval na digitálním povodňovém plánu z dotace. O druhém dokumentu
slyší poprvé.
Ing. Hanuš doplnil další informace ke generelu odvodnění, že generel odvodnění má zvláštní
statut a uvedl příklad na rekonstrukci nějakého objektu. V podstatě se jedná o to, že generel
řeší určitá specifika území při odvádění vod, která nemusí být ve shodě s doporučenými
normami ČSN a právě ve vazbě na specifické území může generel stanovit odlišné parametry.
Mgr. Týfa se dotázal, kdo to dělá. Ing. Hanuš odpověděl, že projektant. Mgr. Hynek doplnil,
že vodohospodářský projektant. Ing. Hanuš uvedl příklad z města Turnova.
Pan Zelinský se zeptal, zda se to týká i starých budov nebo všech včetně nových. Ing. Hanuš,
odpověděl, že se to týká případných rekonstrukcí a oprav a samozřejmě nových budov,
přičemž představil tzv. hydrodynamický model, který vše spočítá z úhrnu srážkových vod.
Mgr. Hainiš se dotázal, jaká je finanční náročnost zpracování. Ing. Hanuš odpověděl, že
zahraniční model vychází na 5 – 6 mil. Kč, ale prý stačí úplně české metody podle Bartošky či
Másla, které jsou v případě velkých měst za desetinu výše uvedených částek. V případě
našeho malého města však by nebyl kompletní model potřeba a stačily by určité předpisy,
které by byly i vodítkem pro státní správu. Jako příklad uvedl situaci u čp. 113
s povodňovými zábranami.
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Starosta reagoval, že je nejprve potřeba zjistit nějaké informace o tomto dokumentu a navrhl
usnesení, kdy první polovina zůstane stejná a druhou část navrhuje změnit na: „ a prověřit
smysl pořízení „Generelu odvodnění“ obce.
Tajemnice reagovala, že je třeba formulovat celý návrh usnesení, protože zastupitelé nemají
písemný podnět od Ing. Hanuše (viz podrobně zápis v bodě 2).
Starosta zformuloval vlastní návrh usnesení, a protože další návrh již nebyl podán, bylo o něm
také hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
Radu města obstaráním aktualizace „Povodňového plánu“ a prověřením smyslu pořízení
„Generelu odvodnění“ obce.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 1
Ing. Jiránek
USNESENÍ č. ZM/80/6/2015 bylo přijato.
O druhém návrhu usnesení Ing. Hanuše již nebylo hlasováno v souladu s Jednacím řádem.
18. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
 O slovo se přihlásil pan Zeman a dotázal se na přidělování bytů v Domě
s pečovatelskou službou. Podle něj se berou lidé z okolních obcí a on už má žádost
dlouho a stále je jeho žádost o přidělení bytu odsouvána, tak na co je tedy Pořadník.
Podle jeho názoru by měl být Pořadník pouze pro lidi ze Svobody. Nejprve odpověděl
starosta, že rada přiděluje byt podle návrhů sociální pracovnice a podle bodového
ohodnocení. Tajemnice doplnila, že Pořadník není tvořen podle data přijetí žádostí, ale
podle toho, jak je každá žádost vyhodnocena z v rámci sociálního šetření sociální
pracovnicí z DPS, sociální pracovnicí MěÚ a pečovatelkou. Sociální potřebnost
každého žadatele je vyhodnocena podle konkrétní skutečnosti – např. se hodnotí
úroveň bydlení, trvalý pobyt, dostupnost rodinných příslušníků, stupeň tělesného
postižení (tzv. ZTP), v rámci šetření je pak žadateli přidělen počet bodů. Zdravotní
stav žadatele v rámci sociálního šetření nemohou posuzovat, to přísluší pouze lékaři.
Dále vysvětlila, že žadatel je zařazen do Pořadníku na místo podle toho, kolik získá
bodů v rámci vyhodnocení. Starosta reagoval, že to už panu Zemanovi několikrát
vysvětloval a také i různým poslancům, které pan Zeman obchází se svou stížností.
 Ing. Jiránek se vrátil k projednávání protihlukové vyhlášky a publikace o historii
Svobody a zmínil film „U nás v Kocourkově“, protože mu to připadá úplně stejné.
Zastupitelé dostávají materiály týden dopředu, koná se pracovní jednání zastupitelů a
poté se na veřejném zasedání zastupitelé mluví, jako by to slyšeli poprvé. Byl by rád,
aby zastupitelé věnovali podkladovým materiálům více času a prostudovali si jej včas,
a pokud něčemu nerozumí, aby se zeptali dříve než na veřejném zasedání, protože to
je mrhání času všech přítomných a požádal zastupitele o zodpovědnější přístup k práci
zastupitele.
 Mgr. Hynek informoval o stavu přechodů v Maršově II a vysvětlil situaci, která je
vyprojektovaná. Informoval přítomné, že kraj nechce vydat souhlas s PD, protože
v místě, kde by měl vést nový chodník je cca metr od něj zeď (zeď koryta řeky Úpy) a
pokud si ji město nepřevezme, tak nevydají souhlas. Tajemnice doplnila, že kraj chce
městu vnutit zeď, která ani kraje není (resp. nemá ji ve svém majetku jako stavbu).
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Vedení města s tím zásadně nesouhlasí, takže se s tím snaží něco udělat a snaží se
vyjednávat s představiteli kraje (schůzka je plánována na příští týden).
 Dále Mgr. Hynek informoval o stavu příprav investic na rok 2016, kdy součástí
rozpočtu na rok 2016 by měla být další etapa opravy hřbitovní zdi včetně márnice, kdy
projektantský rozpočet je cca 2 mil. Kč včetně DPH. Vyzval zastupitele k návrhům na
rozsah opravy, tj. zda opravovat i márnici v souladu s připraveným projektem, či
rozsah opravy zúžit. Po kratší diskusi se většina zastupitelů vyslovila pro zachování
márnice.
 Pan Hedvičák měl několik dotazů či připomínek:
 Upozornil na vydání publikace Vlastivědné putování, kdy považuje publikaci
za kvalitní. Ale velmi kritizoval mapu, kterou považuje za velmi
nepovedenou, chybí v ní označení hlavních směrů, upozornil na textovou
chybu zrovna u jeho Měšťanského domu.
 Další dotaz směřoval na kalkulaci nákladů za ubytovnu, zda v nabízené ceně
pro nějaký subjekt dle usnesení z rady byl zahrnut i úklid a prádlo. Tajemnice
odpověděla, že ten subjekt se měl vyjádřit do konce srpna a protože se
nevyjádřil, usuzuje z toho, že nabídku nepřijal a ubytovnu tudíž pronajata
nebude. V ceně nabídnuté kalkulace byly všechny náklady související
s provozem ubytovny, tj. včetně úklidu a prádla.
 Dále se dotázal na náklad měsíčníku Svoboda forum. Tajemnice odpověděla,
že náklad v současné době činí 300 ks (původní náklad byl 400, cca před
dvěma lety byl snížen na 350 a nyní činí 300 ks)
 Dále se dotázal, zda je již hotový rozbor nákladů nové sportovní haly. Na to
reagoval Mgr. Hynek, že město se v tuhle chvíli prioritně zabývá
hospodařením DPS, což stojí hodně úsilí a času, ale na podzim se vedení
města určitě bude zabývat i tímto rozborem v rámci přípravy rozpočtu na rok
2016. Tajemnice doplnila, že některé úspory jsou už součástí schváleného
rozpočtového opatření na tomto jednání (voda, el. energie), za plyn ještě
město vyúčtování nemá.
 Dále se dotázal, proč ještě v novinách letos nevyšly některé matriční události,
např. stáří obyvatel, resp. věkové složení obyvatel apod. Tajemnice
odpověděla, že to není problém a klidně stačilo připomenout již dříve a již to
tam mohlo být, nicméně pověří paní matrikářku, aby připravila do říjnového
vydání.
 Další dotaz směřoval na výběrové řízení na vedoucího pracovníka technické
čety, proč hledá město vedoucího technické čety, když v úvodníku novin před
časem byla chvála na vedoucího technické čety. Tajemnice na to reagovala, že
výběrové řízení je vypsáno na pracovníka technické čety města, případně
vedoucího technické čety, a to proto, že rada schválila změnu organizačního
řádu, ve kterém stanovila profesní požadavky na všechny pracovníky technické
čety v tom smyslu, že musí mít řidičské oprávnění širší než jen skupinu B, dále
musí být držiteli profesního průkazu a strojnického průkazu. Jeden pracovník
technické čety toto nesplňuje, a proto mu byla dána výpověď a bude končit
30.9.2015. Z toho důvodu bylo vypsáno výběrové řízení, a bylo vypsáno
variabilně tak, že prioritně se jedná o řadového pracovníka technické čety, ale
kdyby se z uchazečů někdo jevil jako organizačně lepší vedoucí než současný
vedoucí technické čety, tak by bylo možné jej přijmout i na tuto pozici.
V současné době je vypsáno druhé kolo, protože v prvním kole se přihlásil
pouze jeden uchazeč, který požadavky nesplnil.
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Starosta reagoval na připomínky pana Hedvičáka, že v případě projektu Vlastivědného
putování jeho názor nesdílí a klidně se mohl projektu zúčastnit jako člen pracovního týmu a
kdyby se na to podíval jako turista, tak mapa vše splňuje. Starosta panu Hedvičákovi sdělil, že
když to vezme obecně, tak vzal své působení v zastupitelstvu úplně ze špatné strany. Chápe,
že je na druhé straně, ale to neznamená jen kritizovat. Starosta řekl, že si nepamatuje za
poslední půlrok, že by tady něco ve městě pro lidi udělal. A nepamatuje si vlastně, že by
kdykoliv něco dobrého udělal. Sdělil panu Hedvičákovi, že je dobré taky něco udělat a ne jen
kritizovat, protože něco udělat je daleko těžší, a přitom schopnosti v sobě zcela určitě má.
Další náměty do diskuse nebyly podány, a proto předsedající poděkoval všem za účast a
ukončil zasedání dne 16.9.2015 ve 21:20 hodin.
Zápis byl dokončen dne 21.9.2015.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Bc. Martin Vlášek

……………………………. dne ………………

Milan Zelinský

……………………………. dne ………………
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Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 16.09.2015
USNESENÍ č. ZM/65/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.9.2015
doplněný o bod 17 - Aktualizace "Povodňového plánu" a návrh na pořízení "Generelu
odvodnění" s tím, že původní bod 17-Diskuse bude bodem 18.
USNESENÍ č. ZM/66/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 17.6.2015 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/67/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 17.6.2015 do 15.9.2015 a dále zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/68/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
smlouvy o dílo s jednotlivými spoluautory budoucí publikace o historii Svobody nad
Úpou, a to s Mgr. Romanem Reilem, panem Antonínem Tichým, RNDr. Radko
Táslerem, Mgr. Martinem Kubáskem a PhDr. Pavlem Zahradníkem (nový člen týmu
za Mgr. Václava Horáka).
b)
financování vydání publikace o historii Svobody nad Úpou v dalších letech 2017 a
2018, a to zapojením příslušných částek do rozpočtu města na roky 2017 a 2018 v
souladu se smluvními vztahy dle bodu a) tohoto usnesení.
c)
financování v letech 2017 a 2018 zapojením předpokládané částky ve výši 290.000
Kč (náklady na fotografa, kartografa, počítačového grafika, jazykového korektora,
odborného lektora, překladatele resumé do angličtiny, němčiny a polštiny) a částky ve
výši 250.000 Kč na samotný tisk publikace ve formátu A4, 312 stran a v nákladu
1500 ks s tím, že tyto práce budou předmětem jednotlivých poptávkových řízení.
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USNESENÍ č. ZM/69/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Obecně závazné vyhlášky města Svobody nad Úpou o zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku dle přílohy č. 1 v příloze originálu zápisu s následujícími
změnami:
• čl. 2 odst. 2) (V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od
1.30 hod. do 6.00 hod.) změnit na V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního
klidu nestanovuje.
•v čl. 3 odst. 1) písm. a) vypustit text: vyjma času od 15.00 hod. do 18.00 hod.
•v čl. 3 odst. 1) vypustit celé písm. b)
•v čl. 3 odst. 1) písm. c) doplnit text na konec: a od 20.00 hod. do 22.00 hod. s tím, že
z písm. c) se stane písm. b)
•v čl. 3 odst. 1) písm. d): z písm. d) se stane písm. c)
•do čl. 3 doplnit nový odstavec 3) ve znění: Povinnost uvedená v odst. 1) se dále
nevztahuje na činnosti spojené s odklízením sněhu.
b)

účinnost schválené Obecně závazné vyhlášky města Svobody nad Úpou o
zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku dle bodu a) tohoto usnesení od
1.10.2015.

USNESENÍ č. ZM/70/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že z návrhu vyhlášky bude vyjmuto na straně 3 v čl. 6, v druhé tabulce
řádek obsahující vyhrazení trvalého parkovacího místa, dále na straně v čl. 2 odrážka s textem
"vyhrazení parkovacího místa" a dále v čl. 8 odst. 1) celé písmeno b) a písmena c) až f) budou
přejmenována.
USNESENÍ č. ZM/71/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněních pozdějších
předpisů s Městem Trutnov, IČ 00278360 (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy včetně návrhu na udělení souhlasu k veřejnoprávní smlouvě.
USNESENÍ č. ZM/72/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí dotace s Městem Janské Lázně, IČ 00277967 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že poslední věta v čl. V odst. 2 se mění takto: "O změnách
rozsahu poskytovaných sociálních služeb je poskytovatel povinen informovat
objednatele, pokud o to objednatel požádá" a pověřuje starostu města a ředitelku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou podpisem
této smlouvy, pokud smlouvu odsouhlasí všechny zúčastněné obce.
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b)

Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí dotace s Městysem Mladé Buky, IČ 00278149 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že poslední věta v čl. V odst. 2 se mění takto: "O změnách
rozsahu poskytovaných sociálních služeb je poskytovatel povinen informovat
objednatele, pokud o to objednatel požádá" a pověřuje starostu města a ředitelku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou podpisem
této smlouvy, pokud smlouvu odsouhlasí všechny zúčastněné obce.

c)

Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí dotace s Obcí Horní Maršov, IČ 00277878 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že poslední věta v čl. V odst. 2 se mění takto: "O změnách
rozsahu poskytovaných sociálních služeb je poskytovatel povinen informovat
objednatele, pokud o to objednatel požádá" a pověřuje starostu města a ředitelku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou podpisem
této smlouvy, pokud smlouvu odsouhlasí všechny zúčastněné obce.

USNESENÍ č. ZM/73/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou č.j. SVO/2154/2009 ze dne 27.10.2009 (viz příloha originálu zápisu) s
účinností od 1. října 2015 a pověřuje ředitelku DPS zajištěním změn v Živnostenském
rejstříku a Obchodním rejstříku.
USNESENÍ č. ZM/74/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu rady o stavu opěrných zdí na katastru obce (ve Staré aleji a Luční ulici), kdy se
zastupitelstvo šířeji zabývalo otázkou právní a faktickou u zdi ve Staré aleji (viz zápis) a
zároveň na základě návrhu Mgr. Ottové zastupitelstvo schvaluje neprodyšné uzavření části
komunikace ve Staré aleji tak, aby rozhodnutí silničního správního úřadu o úplné uzavírce
bylo naplněno doslova, tak aby město učinilo takové opatření, které by zabránilo průjezdu a
průchodu touto částí ulice, protože současné opatření je naprosto nedostačující.
USNESENÍ č. ZM/75/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádostí z důvodů uvedených v zápise a pověřuje Radu města znovu připravit na
další jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/76/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento pozemek město využívá
jako deponii sypkých materiálů.
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USNESENÍ č. ZM/77/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti a s dohodou o změně prohlášení
vlastníka (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/78/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 2.6.2015 (viz příloha originálu zápisu).
b)

Zápis č. 2 z jednání finančního výboru ze dne 17.8.2015 (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že kompletní výstup finanční kontroly jednotlivých sportovních a kulturních
organizací dotovaných městem bude realizován po dodání požadovaných informací
klubem softbalistů.

USNESENÍ č. ZM/79/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových
příjmů činí 4.968.400-Kč, objem celkových výdajů činí 5.127.400,-Kč a financování rozdílu
činí 159.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/80/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
Radu města obstaráním aktualizace „Povodňového plánu“ a prověřením smyslu pořízení
„Generelu odvodnění“ obce.
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