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Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 18.11.2015
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 9.11.2015 do 18.11.2015 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, JIŘÍ PILNÝ, Mgr. ZDENĚK ROLENEC, ROBERT
ROUDNÝ, Mgr. ZINA OTTOVÁ, MARTIN ŠESTÁK, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR
TÝFA, MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. PETR HYNEK, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK
1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to paní Mgr.
Zinu Ottovou a pana Mgr. Petra Týfu. 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 zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Kupní smlouva na odkup plynovodní přípojky ke sportovní hale

5.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na financování JPO (JSDH)

6.

Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením práva
služebnosti na akci "Sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční ulici"
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Předsedající vyzval přítomné k podávání připomínek či dalších návrhů. Žádný další návrh
nebyl podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 18.11.2015.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/81/7/2015 bylo přijato.

3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Bc. Martina Vláška a pana Milana Zelinského)
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.9.2015, aby podali
zprávu o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu pan Zelinský o ověření zápisu bez
námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají ještě jiné námitky k tomuto zápisu,
který byl všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 23.9.2015, je zveřejněn na webu
města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v říjnovém vydání městských novin Svoboda
fórum.
Nikdo z přítomných nepodal námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.9.2015 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/82/7/2015 bylo přijato.

4. Kupní smlouva na odkup plynovodní přípojky ke sportovní hale
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Kupní smlouvy číslo 190685 s RWE Distribuční
služby, s.r.o. na odkup plynovodní přípojky ke sportovní hale (viz příloha originálu zápisu) za
kupní cenu ve výši 77.290,-Kč včetně DPH s tím, že pravomoc ke schválení kupní smlouvy
má zastupitelstvo a smlouvu je potřeba schválit nejpozději do 20.11.2015, protože podle
požadavku RWE musí být smlouvy uzavřena do 30.11.2015 z důvodu dodržení účetních
předpisů (viz průvodní dopis ke smlouvě). Odprodej plynovodní přípojky byl podrobně
projednáván již na dubnovém jednání zastupitelstva dne 15.4.2015, kde byl samotný odprodej
již schválen usnesením č. ZM/41/4/2015 a na základě tohoto usnesení bylo provedeno
zpracování geometrického plánu zaměření plynovodní přípojky včetně ochranného pásma,
byla uzavřena třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčených
plynovodní přípojkou a jejím ochranným pásmem a konečný návrh kupní smlouvy je
předložen zastupitelstvu ke schválení.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Kupní smlouvy číslo 190685 s RWE Distribuční služby, s.r.o. na odkup plynovodní
přípojky ke sportovní hale (viz příloha originálu zápisu) za kupní cenu ve výši 77.290,-Kč
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/83/7/2015 bylo přijato.
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na financování JPO (JSDH)
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši
7.000 Kč (viz příloha originálu zápisu) a protože i tuto smlouvu musí schválit pouze
zastupitelstvo (forma veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona o rozpočtových pravidlech), a
to do 40 dnů od obdržení průvodního dopisu, byl návrh předložen zastupitelstvu ke schválení.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný návrh nebyl podán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování výdajů
jednotky sboru dobrovolných hasičů (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/84/7/2015 bylo přijato.
6. Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením práva
služebnosti na akci "Sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční ulici"
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí
kupní smlouvě se zřízením práva služebnosti s panem Martinem Blažkem ve věci umístění a
zřízení stavby "Sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční ulici" (viz příloha originálu
zápisu). Ke smlouvě je připojen geodetický snímek zaměřené projektované polohy stavby,
smlouva je již panem Blažkem podepsána, a tudíž je předložena zastupitelstvu ke schválení.
Starosta vysvětlil podrobnosti této smlouvy.
Pan Hedvičák se dotázal na vodovodní přípojku, zda není uložena pod kanalizací. Starosta
odpověděl, že to prověří, ale se stavbou to nesouvisí. Žádný další námět do diskuse nebyl
podán, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením práva služebnosti s
panem Martinem Blažkem ve věci umístění a zřízení stavby "Sanace havarijního stavu opěrné
zdi v Luční ulici" (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/85/7/2015 bylo přijato.
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Předsedající poděkoval všem za účast a ukončil zasedání dne 18.11.2015 v 18:15 hodin.
Zápis byl dokončen dne 18.11.2015.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Zina Ottová

……………………………. dne ………………

Mgr. Petr Týfa

……………………………. dne ………………
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Výpis usnesení z 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 18.11.2015
USNESENÍ č. ZM/81/7/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 18.11.2015.
USNESENÍ č. ZM/82/7/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.9.2015 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/83/7/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Kupní smlouvy číslo 190685 s RWE Distribuční služby, s.r.o. na odkup plynovodní
přípojky ke sportovní hale (viz příloha originálu zápisu) za kupní cenu ve výši 77.290,-Kč
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. ZM/84/7/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování výdajů
jednotky sboru dobrovolných hasičů (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. ZM/85/7/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením práva služebnosti s
panem Martinem Blažkem ve věci umístění a zřízení stavby "Sanace havarijního stavu opěrné
zdi v Luční ulici" (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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