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Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 14.12.2016
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 24.11.2016 do 14.12.2016 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
11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že dva členové
zastupitelstva (Mgr. Hynek a Mgr. Týfa) se opozdí, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3
zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – Mgr. JAN HAINIŠ, Ing. JAN HANUŠ, MIROSLAV HEDVIČÁK,
Mgr. PETR HYNEK, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, JIŘÍ PILNÝ,
Mgr. ZDENĚK ROLENEC, ROBERT ROUDNÝ, MARTIN ŠESTÁK, Ing. JIŘÍ ŠPETLA,
Mgr. PETR TÝFA, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. ZINA OTTOVÁ, Bc. MARTIN VLÁŠEK
1. Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana
Ing. Václava Jiránka a pana Martina Šestáka. 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

5.

Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace DPS v souvislosti s
rekonstrukcí výtahu
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6.

Prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro výstavbu rodinného domu

7.

Prodej podílů města na parcelách st.p.č. 89/1, 89/3 a 89/4, vše v k.ú. Maršov I

8.

Majetkoprávní vypořádání v Luční ulici s ohledem na rekonstrukci komunikace návrhy smluvních vztahů

9.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I na výstavbu RD

10.

Žádost o prodej části p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I

11.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II

12.

Žádost o prodej hrobky na svobodském hřbitově

13.

Žádost pana Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení stavby dle kupní smlouvy z
20.8.2014

14.

Objekt budovy bývalého kina - pokračování diskuse nad budoucím využitím ve
vazbě na výsledek ankety

15.

Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou

16.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2017

17.

Rozpočtové opatření č. 4/2017

18.

Rozpočet na rok 2017

19.

Návrhy na zastavení exekuce proti povinným (Martin Háž, manželé Rudavští, Karel
Haladyna)

20.

Písemný podnět k projednání ochrany veřejného a soukromého majetku - návrh na
zákaz používání světlic, petard a další pyrotechniky, způsobující hluk

21.

Zápisy z finančního a kontrolního výboru

22.

Diskuse

Předsedající vyzval přítomné, zda má někdo návrh na změnu či doplnění. Žádný návrh nebyl
podán, a proto předsedající navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.12.2016.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/150/12/2016 bylo přijato.
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3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (Mgr. Zdeněk Rolenec a pan Robert Roudný) z 11.
veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.9.2016, aby podali zprávu
o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Mgr. Rolenec 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 21.9.2016, 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 ze 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.9.2016 bez
námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/151/12/2016 bylo přijato.
4. Zpráva o činnosti rady a kontrola usnesení zastupitelstva
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města za období od 14.9.2016 do 13.12.2016, a to
formou kontroly plnění jednotlivých bodů Strategického rozvojového dokumentu na období
2016 - 2020.
Čas 18:06 - na zasedání ZM se dostavil s omluvou za zpoždění Mgr. Hynek – člen
zastupitelstva. Počet přítomných členů zastupitelstva se zvýšil na 12.
Závěrem starosta konstatoval, že převážná většina bodů z tohoto dokumentu je již splněna, a
proto na příštím jednání zastupitelstva bude předložena nová podoba tohoto strategického
rozvojového dokumentu. Starosta informoval přítomné také o podání žádosti na pořízení nové
komunální techniky z IROP.
Dále starosta přednesl zprávu o stavu nesplněných usnesení ze zasedání zastupitelstva (viz
příloha originálu zápisu - nesplněná usnesení zastupitelstva). Ve věci nabídky Správy
KRNAP na bezplatné převzetí části zatrubněné části Janského potoka bylo konstatováno, že
se zastupitelstvo bude tímto nesplněných usnesením podrobně zabývat v závěru jednání v
rámci diskuse.
Dalším bodem zprávy byla informace pro zastupitele o podané žalobě na paní Zapadlovou s
tím, že bylo zastupitelstvu předloženo znění dopisu, resp. poslední výzvy (viz příloha
originálu zápisu), kterou zpracovala advokátní kancelář Mgr. Čermáka, kde bylo vše shrnuto a
vysvětleno paní Zapadlové včetně upozornění na podání žaloby. Tento dopis paní Zapadlová
prokazatelně převzala dne 14.10.2016, nicméně na výzvu opět nereagovala a dlužnou částku
ve výši 410.143,50 Kč v termínu do 15.11.2016 ani později neuhradila, a proto advokátní
kancelář v souladu s usnesením zastupitelstva podala dne 30.11.2016 žalobu na paní
Zapadlovou.
Po přednesení zprávy vyzval starosta přítomné k dotazům. Žádný další dotaz nebyl podán, a
proto předsedající navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 14.9.2016 do 13.12.2016, zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva a dále informace o podání žaloby na paní Zapadlovou o
zaplacení částky 410.143,50 Kč jakožto podrobně vyčíslené části nákladů na provedení
neodkladného odstranění stavby stávající opěrné zdi dle rozhodnutí stavebního úřadu bez
námitek.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/152/12/2016 bylo přijato.
5. Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace DPS v souvislosti s
rekonstrukcí výtahu
Zastupitelstvu města byla předložena Příloha zřizovací listiny - změna č. 3 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu). Předmětem této
změny je navýšení hodnoty budovy DPS v souvislosti s jejím technickým zhodnocením
(rekonstrukce výtahu v roce 2016) o částku 746.350 Kč a dále v soupisu drobného
dlouhodobého majetku bude vyřazena kuchyňská linka z roku 1994, která byla předmětem
vyřazení v rámci inventarizace majetku k 31.12.2015 a likvidační komise schválila její
vyřazení s ohledem na opotřebení.
Starosta vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl prodán, a proto navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu č. 3 v příloze zřizovací listiny PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu), která souvisí s rekonstrukcí výtahu a s vyřazením jedné položky
z drobného dlouhodobého hmotného majetku.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/153/12/2016 bylo přijato.
6. Prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro výstavbu rodinného domu
Před projednáváním tohoto bodu se z projednávání i z hlasování vyloučil Mgr. Hainiš a Ing.
Jiránek.
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Jana Horáka ml. o prodej parcely p.p.č.
825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada. Jedná se o
parcelu vedle domu čp. 420 v Úpské ulici. Pan Horák má v současné době parcelu pronajatou
jako zahrádku. Na minulém jednání zastupitelstva bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje
parcely, která je Územním plánem města určena jako území obytné komerční/transformační a
která je tedy primárně určena pro výstavbu rodinného domu a případný prodej se bude řídit
dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro
výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 s tím, že po současném
žadateli (pan Jan Horák ml.) město požadovalo složení zálohy ve výši 5.000 Kč na
vyhotovení znaleckého posudku.
Pan Horák zálohu uhradil, bylo zajištěno zpracování znaleckého posudku, který určil cenu
400 Kč/1 m2 jako cenu v čase a místě obvyklou.
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Dále bylo zastupitelstvu předloženo stanovisko daňové poradkyně Ing. Drobné ohledně DPH,
protože tím, že je záměrem města prodat parcelu za účelem výstavby rodinného domu tedy
jako stavební parcelu, tak prodej bude podléhat režimu DPH. V podkladových materiálech
(viz příloha originálu zápisu) byla vysvětlena problematika DPH ve vazbě na určení konečné
kupní ceny a byly předloženy dvě varianty návrhu usnesení na určení kupní ceny.
Čas 18:30 - na zasedání ZM se dostavil s omluvou za zpoždění Mgr. Týfa – člen
zastupitelstva. Počet přítomných členů zastupitelstva se zvýšil na 13.
Problematiku DPH ještě podrobně vysvětlil Mgr. Hynek a tajemnice MěÚ s tím, že pokud
bude určena zastupitelstvem cena 400 Kč/1m2 včetně DPH, tj. celkem 480.000 Kč včetně
DPH, tak čistý výnos pro město bude pouze 396.694 Kč, protože částku 83.306 Kč město
odvede na DPH státu. Mgr. Hynek tedy navrhl prodat za cenu ve výši 400 Kč tak, aby čistý
výnos pro město činil 480.000 Kč, tj. aby městu zůstala v konečném výsledku cena obvyklá v
souladu se znaleckým posudkem ve výši 480.000 Kč s tím, že DPH ve výši 100.800 Kč bude
odvedena státu. Zatížení prodeje pozemků určených pro výstavbu rodinných domů je
novinkou v zákoně o DPH od roku 2016. V minulosti nebyly prodeje těchto pozemků
zatíženy DPH, a proto se s touto novinkou musí zastupitelstvo vypořádat.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán. Vzhledem k tomu, že pan
Jan Horák ml. byl přítomen na jednání zastupitelstva, starosta se jej dotázal na návrh lhůty pro
uzavření kupní smlouvy. Pan Horák navrhl do 31.3.2017. Poté tedy Mgr. Hynek přistoupil k
formulaci návrhů usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh
pozemku zahrada, která je Územním plánem města určen jako území obytné
komerční/transformační a která je tedy primárně určena pro výstavbu rodinného
domu panu Janu Horákovi ml.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/154/12/2016 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 480.000 Kč + 21% DPH,
tj. za 580.800 Kč + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč +
správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč s tím, že prodej se bude řídit
dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených
pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014, resp.
prostřednictvím vzorové Kupní smlouvy, která je součástí výše uvedených Pravidel.
Hlasování:

pro – 10

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/154/12/2016 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 1
p. Hedvičák

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 31.3.2017.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/154/12/2016 písm. c) bylo přijato.
7. Prodej podílů města na parcelách st.p.č. 89/1, 89/3 a 89/4, vše v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byl předložen k tomuto podrobný podkladový materiál ohledně
odprodeje podílů města na výše uvedených stavebních parcelách.
Rada města se zabývala na 51. schůzi dne 9.11.2016 a dále ještě jednou na 52. schůzi dne
23.11.2016 písemným podnětem pana Pavla Křivky k prošetření historie kolem prodeje
bytových jednotek v domě čp. 72,73,74 na Pietteho náměstí a žádost o zohlednění zjištěných
skutečností v cenové nabídce na odprodej podílů města na stavebních parcelách pod kůlnami
st.p.č. 89/1, 89/2 a 89/3. V této souvislosti byl radě předložen podrobný podkladový materiál
(viz příloha originálu zápisu).
Na základě písemného podnětu pana Křivky ze dne 13.10.2016 ohledně chybného sepsání
kupních smluv na bytové jednotky v čp. 72,73 a 74 tajemnice MěÚ prověřila historii kolem
této záležitosti z let 2000 – 2003 a konstatovala, že pan Křivka má pravdu, poněvadž bylo
zjištěno následující:
1) V roce 2000 město nechalo vyhotovit Dodatek č. 2 ke znaleckému posudku č. 3162/27-97
(výtah z posudku viz příloha), ve kterém jsou oceněny jednotlivé bytové jednotky, kolna za
domem (je to ta kolna, která nyní stojí na stavebních parcelách 89/1, 89/3 a 89/3, na kterých
má město podíl 8502/10000), venkovní úpravy (přípojka kanalizace + septik) a stavební
pozemky st.p.č. 89/1, 89/2 a 89/3. Posledně jmenované tři stavební pozemky jsou však
oceněny dle původního stavu před rozdělením GP č. 194-81/2002, to znamená, že součástí
oceněné ceny je i cena za části stavebních pozemků, které chce nyní město prodat jako podíl
města.
2) V roce 2002 město nechalo zpracovat GP č. 194-81/2002 (viz příloha), kterým vznikly
nové parcely p.p.č. 645, p.p.č. 644, nová výměra parcely přímo pod domem st.p.č. 89/2 a dále
zůstatky výměr na stavebních parcelách st.p.č. 89/1, 89/3 a 89/4 pod kolnami za domem.
3) Tento GP (uvedený v bodě 2) byl i součástí Souhlasného prohlášení z dubna 2003 (výtah z
něj - viz příloha) s tím, že v souhlasném prohlášení se v rámci určení majetku hovoří už pouze
o bytech v čp. 72,73 a 74, a nově vymezených parcelách st.p.č. 89/2 a p.p.č. 645.
4) Dne 17.4.2003 město podalo žádost o provedení vkladu souhlasného prohlášení do KN, ve
kterém však uvádí, že předmětem zápisu je vše výše uvedené v bodě 3, ale navíc ještě kolny
na oněch 3 stavebních parcelách. Společně s návrhem byl doložen souhlas stavebního úřadu s
rozdělení pozemků dle výše uvedeného GP.
5) Katastr dne 7.5.2003 vyzval město ke zpětvzetí návrhu, a to s ohledem na nesoulad
souhlasného prohlášení a návrhu na vklad ve věci kůlen.
6) Tento nesoulad byl napraven prohlášením stavebního úřadu o existenci stavby, který
vydala Ing. Holá dne 19.5.2003.
Tímto tedy byly zapsány do KN jednotlivé bytové jednotky a podíly na společných částech
domu. Bohužel už nedošlo k přepracování znaleckého posudku, který by zohlednil nově
vzniklé a upravené pozemkové úpravy dle GP z roku 2002. Tím pádem došlo k tomu, že do
kupních smluv na jednotlivé bytové jednotky byly zahrnuty ceny dle znaleckého posudku z
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roku 2000 a součástí kupní ceny tedy byla i cena z celé původní stavební parcely 89/1, 89/2 a
89/3, jejichž součástí tehdy byly i nynější podíly města ve výši 8502/10000.
Závěrem lze zjednodušeně konstatovat, že první vlastníci bytových jednotek si vlastně již
koupili současné zbývající podíly města, a to v rámci uhrazených kupních cen, aniž by se stali
vlastníky pozemku pod kolnami.
Jedinou výjimkou jsou Humňalovi a pan Haladyna, kteří si byty kupovali jako poslední a
kterým byl kupní smlouvou převeden i podíl na stavebních parcelách.
Na jednáních rady byla vyčíslena částka ve výši 18.339 Kč, kterou zaplatili první vlastníci BJ
„jakoby“ navíc v rámci kupní ceny, aniž by se stali vlastníky stavebních parcel, formou
Výpočtu, který je přílohou zápisu.
Aktuální znalecký posudek na ocenění podílu města ve výši 8502/10000 na stavebních
parcelách st.p.č. 89/1, 89/3 a 89/4 činí 86.210 Kč.
Rada doporučila zastupitelstvu odečíst částku z ceny dle znaleckého posudku, která byla v
minulosti uhrazena navíc dle Výpočtu, tj. 86.210 Kč mínus 18.339 Kč, a navrhuje prodat
podíly za kupní cenu ve výši 67.871 Kč + 3.500 Kč za znalecký posudek + 1.000 za návrh na
vklad do KN s podrobným odůvodněním, které je popsáno výše. Dle písemného sdělení
zástupce SVJ pana Křivky ze dne 21.11.2016 s touto nabídkovou cenou SVJ po slevě takto
souhlasí.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný podnět nebyl podán, a proto přistoupil k
formulaci jednotlivých usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/1 v k.ú.
Maršov I, spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/3 v
k.ú. Maršov I a spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/4
v k.ú. Maršov I Společenství vlastníků jednotek Pietteho nám. č.p. 72, 73, 74,
Svoboda nad Úpou, IČ 260 03 376, se sídlem Pietteho náměstí č.p. 72, 542 24
Svoboda nad Úpou.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/155/12/2016 písm. a) bylo přijato.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej spoluvlastnického podílu dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši
67.871 Kč (podrobné odůvodnění pro snížení ceny o 18.339 Kč oproti znaleckému
posudku je uvedeno v zápise) + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši
3.500 Kč + správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč s tím, že prodej bude
v souladu s § 56 odst. 3 osvobozen od DPH, protože se jedná o pozemek, který
tvoří funkční celek se stavbou a kolaudace proběhla před více než 5 lety.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/155/12/2016 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu dle bodu a)
tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 13.1.2017.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/155/12/2016 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
d)
zrušení předkupního práva k bytovým jednotkám č. 730002, 740001, 740002 a
740004 v bytovém domě Pietteho náměstí č.p. 72, 73, 74 s tím, že vlastníci
bytových jednotek si uhradí náklady s tímto spojené (správní poplatek ve výši
1.000 Kč za návrh na vklad do KN), případně jim bude vydáno potvrzení o přijatém
usnesení zastupitelstva pro budoucí použití při zrušení předkupního práva.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/155/12/2016 písm. d) bylo přijato.

8. Majetkoprávní vypořádání v Luční ulici s ohledem na rekonstrukci komunikace návrhy smluvních vztahů
Zastupitelstvu města byly předloženy návrhy smluvních vztahů ve věci majetkoprávního
vypořádání v Luční ulici v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na
rekonstrukci Luční ulice. První smlouvou je Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí
kupní smlouvě s paní Cihlářovou a paní Hamplovou (viz příloha originálu zápisu), druhou
pak Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s panem Blažkem (viz
příloha originálu zápisu). Obě smlouvy řeší jak provedení stavby, tak následný odkup částí
pozemků městem od současných vlastníků po jejich vzájemné dohodě.
Mgr. Hynek prezentoval a vysvětlil obě smlouvy a vyzval přítomné k diskusi. Starosta doplnil
aktuální informace o stavu projektových prací rekonstrukce komunikace v Luční ulici s tím,
že oba smluvní vztahy budou sloužit právě pro konečné dopracování projektové
dokumentace. Žádný další podnět nebyl podán, a proto formuloval následující usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s paní Dagmar
Cihlářovou a s paní Dagmar Hamplovou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
výše kupní ceny za pozemky, které budou předmětem budoucího prodeje, resp.
koupě je 100 Kč/1 m2.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/156/12/2016 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s panem Martinem
Blažkem (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výše kupní ceny za pozemky, které
budou předmětem budoucího prodeje, resp. koupě je 100 Kč/1 m2.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/156/12/2016 písm. b) bylo přijato.
Po ukončení výše uvedeného hlasování bylo pokračováno v tomto bodu, a to projednáním
odložené žádosti pana Blažka o koupi části pozemku města p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře cca 20 – 30 m2 dle zákresu, který je přílohou žádosti. Mgr. Hynek
konstatoval, že pan Blažek sice má stavební povolení na rekonstrukci domu, ale bez záboru
městského pozemku a město v minulosti nikdy s tímto nevydalo souhlas.
Starosta předal slovo panu Blažkovi, který konstatoval, že neměl kam dát schody do domu a
prostě je tam umístil a v té době netušil, že je na obecním pozemku a uznal své pochybení.
Ing. Jiránek reagoval, že pan Blažek jednoznačně porušil stavební zákon, protože ve
stavebním povolení jsou jednoznačně stanoveny podmínky rekonstrukce a před zahájením
rekonstrukce si měl nechat udělat geodetické vytyčení přístavby, aby to bylo na pozemcích,
na kterých to bylo povoleno.
Starosta reagoval, že se jednoznačně jedná o pochybení pana Blažka, nicméně se dotázal pana
Blažka, zda by nešlo situovat schody jinam na svůj pozemek. Na to pan Blažek odpověděl, že
to jinam nešlo.
Ing. Jiránek doplnil, že současná komunikace sice není tolik frekventovaná a slouží pouze pro
pár domů, ale v dané lokalitě je uvažováno o bytové zástavbě nad bývalou zvláštní školou, a
tudíž i projektovaná budoucí rekonstrukce komunikace je uvažována tak, aby splnila
požadavky pro tuto možnou budoucí zástavbu, a proto radě vadí, že stavební zásahy pana
Blažka ubírají prostor pro bezproblémové dostatečně široké umístění komunikace včetně
ochranného pásma.
Mgr. Hynek doplnil Ing. Jiránka, že v současném územním plánu existuje asi 5 lokalit pro
výstavbu RD, ale ani v jedné nejsou inženýrské sítě. Jedna z možných myšlenek je, že při
pořizování nového ÚP by bylo možné 2 lokality vypustit a orientovat se pouze na 2 či 3 a do
nich pak investovat a připravit je pro výstavbu. A právě Luční ulice a Nový svět jsou v danou
chvíli těmi nejvhodnějšími lokalitami a je třeba k nim zajistit odpovídající dopravní
obslužnost a komunikace by tedy měla mít navrhovaný dostatečně široký průjezdní profil.
Dále doplnil, že on osobně určitě nechce jít cestou zbourání rodinného domu pana Blažka, ale
navrhl odprodat pouze část zastavěného pozemku pod domem + případně část na přesah
střechy.
Starosta navrhl odprodej části pozemku dle žádosti pana Blažka s tím, že pan Blažek také
vyšel městu vstříc odprodejem části pozemku dle výše schváleného smluvního vztahu
s panem Blažkem.
Dále byla vedena diskuse mezi členy rady a panem Blažkem nad opěrnou zdí, jak byla
v minulosti postavena, v jakém byla technickém stavu, jaký je provoz vozidel v dané lokalitě
atd.
Mgr. Hynek vyzval i ostatní zastupitele k vyjádření názoru či návrhu. Tajemnice doplnila, že
zastupitelstvo musí nejdříve diskutovat o zveřejnění záměru prodeje něčeho, nikoliv o
samotném prodeji.
Po kratší vzrušené diskusi mezi všemi přítomnými, starosta nakonec navrhl usnesení zveřejnit
záměr prodeje části pozemku p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 20 – 30 m2
dle zákresu v příloze žádosti pana Blažka.
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Mgr. Hynek navrhl usnesení zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, kterou tvoří roh domu na obecním pozemku a související přesah střechy o výměře
cca 5 – 6 m2 (zakresleno v mapovém podkladu v příloze zápisu).
Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo nejprve hlasováno o návrhu Mgr. Hynka:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
kterou tvoří roh domu na obecním pozemku a související přesah střechy o výměře
cca 5 – 6 m2 (zakresleno v mapovém podkladu v příloze zápisu).
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 2
Mgr. Hainiš
Ing. Špetla

USNESENÍ č. ZM/156/12/2016 písm. c) bylo přijato.
V závěru tohoto bodu Mgr. Hynek požádal, aby do zápisu byla uvedena poznámka, že je třeba
jednat s panem Blažkem o pronájmu části pozemku pod schody a dořešit i tuto záležitost.
9. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I na výstavbu RD
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Petra Moravce o koupi stavební parcely
p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I. Jedná se o parcelu nad domem Ritterových, která je
zástavbovou studií Ing. Žateckého určena k výstavbě rodinného domu. Rada žádost
projednala na své 50. schůzi, ale vzhledem k tomu, že na jednom z posledních jednání rady
vybrala prioritně k výstavbě RD lokalitu v Luční ulici a tyto parcely nabízí k prodeji, byla
žádost pana Moravce předána zastupitelstvu.
V této souvislosti starosta města představil v rámci prezentace aktualizované zástavbové
studie včetně propočtu předpokládaných nákladů na vybudování inženýrských sítí, a to v
lokalitě nad bývalou zvláštní školou a v lokalitě Nový svět.
Po prezentaci bylo diskutováno nad stanovením postupu, jak pokračovat v přípravě lokalit pro
výstavbu RD:
- zda prodávat parcely za minimální cenu 400 Kč + DPH bez inženýrských sítí a vybudování
inženýrských sítí ponechat na libovůli stavebníků, nebo
- zda se zabývat nejprve vybudováním inženýrských sítí s tím, že zájemci o stavební parcely
budou vyzváni k úhradě spoluúčasti předem (podmínky lze řešit formou smlouvy o budoucí
smlouvě kupní).
Byla tedy vedena hromadná diskuse o konceptu jak postupovat, jak zajistit financování apod.
Bylo dohodnuto, že se jedná o poměrně složitou problematiku, která se musí podrobně
připravit a samostatně projednat v rámci mimořádného jednání zastupitelstva (například v
únoru 2017), kdy jediným bodem bude pouze toto téma.
Mgr. Hynek celou záležitost shrnul, že v rámci tohoto bodu byla otevřena otázka budoucí
koncepce postupu při prodeji parcel pro výstavbu domů a v duchu výše uvedeného navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Petra Moravce o koupi stavební parcely p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I. Jedná se o
parcelu nad domem Ritterových, která je zástavbovou studií Ing. Žateckého určena k výstavbě
rodinného domu. Žádost byla odložena, protože je třeba nejprve připravit koncept možného
financování inženýrských sítí a komunikací v lokalitách Luční a Nový svět, a tudíž žádost
bude evidována a společně s dalšími žadateli bude nejprve vytvořený koncept projednán.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/157/12/2016 bylo přijato.
10. Žádost o prodej části p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Helmuta Ruseho o odprodej 3 m2 části
parcely p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I pod opěrnou zdí u domu čp. 6 (naproti velkému JIPu).
Žadatel v letošním roce zeď rekonstruoval, přičemž opěrná zeď stojí na půdorysu původní
opěrné zdi, ale při geodetickém zaměření stavby (které si zajistil a plně uhradil žadatel,
protože potřebuje skutečné zaměření stavby ke kolaudaci stavby) bylo zjištěno, že částečně
stojí na pozemku města p.p.č. 572. Rada se záležitostí zabývala na 51. schůzi dne 9.11.2016, a
protože se jedná pouze o 3 m2 rozhodla, že zveřejní záměr prodeje, ale nebude objednávat
znalecký posudek na pouhé 3 m2 a pozve žadatele na jednání zastupitelstva, kde bude přímo
ujednána kupní cena, protože radě nepřijde ekonomické na pouhé 3 m2 objednávat posudek,
který stojí minimálně 2.500 Kč. Žadatel byl písemně informován a pozván na jednání
zastupitelstva. Pan Ruse se písemně omluvil, že se z časových důvodů nemůže zúčastnit,
nicméně akceptuje kupní cenu až do výše 600 Kč/1 m2. Mgr. Hynek doplnil, že rada v rámci
jednání uvažovala o ceně jako za stavební pozemek, tj. za 400 Kč/1m2. Mgr. Hynek vyzval
přítomné k diskusi a k návrhům. Většina zastupitelů se přiklonila v rámci krátké diskuse také
k ceně 400 Kč/1m2, a proto Mgr. Hynek přistoupil k formulaci návrhů usnesení, o kterých
bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I o výměře 3 m2, druh pozemku
ostatní plocha, dle Geometrického plánu č. 367-623/2016 ze dne 5.10.2016 panu
Helmutovi Rusemu.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/158/12/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 400 Kč/1 m2 +
správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/158/12/2016 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.1.2017.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/158/12/2016 písm. c) bylo přijato.
11. Žádost o prodej parcely p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II
Zastupitelstvu města byl předložen podkladový materiál ohledně prodeje výše uvedené
parcely. Návrh na prodej této parcely byl iniciován na 47. schůzi Rady města, kdy v
souvislosti se žádostí pana Eduarda Šurina o stanovisko města k předložené projektové
dokumentaci na výstavbu kanalizační přípojky k objektu čp. 66 v Maršově II, kdy bylo
zjištěno, že k parcele p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II ve vlastnictví města nemá město přístup,
nepotřebuje ji a funkčně navazuje na sousední parcelu p.p.č. 425/2 ve vlastnictví paní
Miloslavy Matouškové. Také všichni okolní vlastníci parcel vlastní okolní parcely v linii nad
spodní cestou. Rada tedy přijala usnesení o zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 425/1 v
k.ú. Maršov II s tím, že tento záměr bude zaslán vlastníkovi pozemku p.p.č 425/2. Paní
Matouškové byla nabídka zaslána, nabídku přijala, uhradila požadovanou zálohu, byla
seznámena s cenou dle znaleckého posudku a její zájem o odkup parcely trvá.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II o výměře 162 m2, druh pozemku trvalý
travní porost paní Miloslavě Matouškové s tím, že v kupní smlouvě bude
ustanovení, že kupující přebírá veškeré závazky města plynoucí ze Smlouvy o
právu k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s
panem Eduardem Šurinem ze dne 22.11.2016, vztahující se k pozemku, který je
předmětem prodeje.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/159/12/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle znaleckého posudku
č. 3283-63/16 ze dne 30.11.2016 ve výši 49.000 Kč + 2.500 Kč za zpracování
znaleckého posudku + 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/159/12/2016 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.3.2017.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/159/12/2016 písm. c) bylo přijato.
12. Žádost o prodej hrobky na svobodském hřbitově
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů Molnárových o prodej hrobky na
hrobovém místě č. PH 2 na svobodském hřbitově. Hrobka není pronajatá a je v majetku
města. Starosta osobně prověřil u manželů Molnárových jejich skutečný zájem o koupi
hrobky s tím, že byl následně objednán znalecký posudek na ocenění hrobky coby stavby.
Pronájem hrobového místa bude řešen samostatnou smlouvou v rámci výkonu veřejné správy
na úseku pohřebnictví. Molnárovi byli seznámeni s cenou hrobky dle znaleckého posudku a
souhlasí s ní.
Mgr. Hynek vyzval přítomné k diskusi:
Ing. Hanuš se dotázal, zda je hrobka v majetku města. Tajemnice odpověděla, že hrobka není
dlouhodobě pronajatá a není u ní evidován žádný jiný vlastník, přičemž režim hřbitova
podléhá zákonu o pohřebnictví.
Ing. Jiránek vznesl požadavek na budoucí vzhled hrobky, a zda by bylo možné smluvně
zajistit, aby hrobka měla i po renovaci podobný vzhled jako okolní hrobky a nebyl použit
nevhodný polský leštěný kámen, který by zcela narušil starodávný vzhled celé řady hrobek ve
spodní části hřbitova. Bylo krátce diskutováno o tomto problému, kdy starosta reagoval, že je
rád, že se alespoň někdo chce postarat o jednu z opuštěných a chátrajících hrobek. Mgr.
Hynek odpověděl, že toto lze jen těžko smluvně zajistit, ale samozřejmě nějaké podmínky je
možné do kupní smlouvy zapracovat. Ing. Jiránek na základě pokračující krátké diskuse bez
výsledku ustoupil od svého požadavku.
Další náměty do diskuse nebyly podány a bylo hlasováno postupně o následujících
usneseních:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje hrobky na hrobovém místě číslo PH2 na svobodském
hřbitově za minimální cenu ve výši 18.300 Kč, přičemž tento prodej hrobky je
výkonem veřejné správy a je tedy mimo režim DPH.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/160/12/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
prodej hrobky dle bodu a) tohoto usnesení manželům Molnárovým za cenu ve výši
18.300 Kč po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru prodeje hrobky, a to
pouze v případě, že o tuto hrobku neprojeví nikdo jiný zájem.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/160/12/2016 písm. b) bylo přijato.
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13. Žádost pana Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení stavby dle kupní smlouvy z
20.8.2014
Zastupitelstvu města byla předložena žádost pana Václava Dvořáčka o prodloužení termínu
zahájení výstavby dle kupní smlouvy z 20.8.2014. Jedná se o kupní smlouvu, kterou byla
prodána parcela p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to dle Pravidel pro prodej pozemků
pro výstavbu rodinných domů. V této smlouvě je ujednáno právo zpětné koupě, které může
město uplatnit při nedodržení některých lhůt. Jednou z těchto lhůt je dle čl. 7.3. kupní
smlouvy zahájení výstavby do 30M od právních účinků vkladu (právní účinky vkladu vznikly
dne 4.9.2014). Tato lhůta uplyne 3.3.2017 a vzhledem k tomu, že pan Dvořáček dosud stavbu
nezahájil a dle informací ze stavebního úřadu ani nezahájil stavební řízení, podal si výše
uvedenou žádost. Rada se shodla na tom, že projednání žádosti je v kompetenci zastupitelstva,
a proto předala žádost k projednání zastupitelstvu.
Mgr. Hynek vysvětlil problematiku uzavřené kupní smlouvy, vysvětlil jednotlivá ustanovení
smlouvy a jejich návaznost na neplnění a smluvní pokuty, přičemž odpověděl na několik
dotazů zastupitelů právním výkladem. Následně shrnul zásadní ustanovení smlouvy a
termíny, které jsou pro zastupitelstvo důležité:
- dle čl. 7.3. - kupující by měl zahájit do 30M od 4.9.2014 výstavbu (tj. do 3.3.2017), pokud
nezahájí, tak prodávající má právo uplatnit právo zpětné koupě do 36 M od právních účinků
vkladu (tj. do 3.9.2017)
- dle čl. 8.1. - smluvní pokuta 50.000 Kč, pokud nedoloží „kolaudační souhlas“ či jiné (viz
znění článku) ve lhůtě do 48 M od právních účinků vkladu (tj. do 3.9.2018)
Po ukončení diskuse Mgr. Hynek zformuloval návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Václava Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení výstavby dle kupní smlouvy z
20.8.2014 s tím, že se zastupitelstvo vrátí k této záležitosti po 3.3.2017, kdy město může
uplatnit právo zpětné koupě a rozhodne se podle aktuální situace.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/161/12/2016 bylo přijato.
14. Objekt budovy bývalého kina - pokračování diskuse nad budoucím využitím ve
vazbě na výsledek ankety
Starosta města zahájil tento bod tím, že prezentoval zastupitelům průběžný výsledek ankety
Stará radnice - využití objektu kina, kdy se této ankety z celkového počtu 2000 obyvatel ve
Svobodě zúčastnil jen velmi malý vzorek respondentů - k 23.11.2016 to bylo pouze 40
odevzdaných anketních lístků, ke dni projednávání v zastupitelstvu 44. Nicméně i tak byl
zastupitelům předložen výstup z ankety (viz podkladový materiál v příloze), který byl také
prezentován v prosincových novinách Svoboda fórum.
Starosta shrnul, že výsledek potvrdil, že občané si rozhodně nepřejí objekt zbourat a převažuje
požadavek na vybudování multifunkčního společenského zázemí v kombinaci s byty. Tímto
podnětem se již zabývala rada města na své 51. schůzi dne 9.11.2016 - viz výtah ze zápisu z
jednání rady:
„Dalším tématem s vazbou na rozpočet byla další diskuse ohledně budovy bývalého kina. Do
návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši 0,5 mil. Kč na nezbytné havarijní opravy
budovy kina za účelem zajištění bezpečnosti chodců. Starosta a tajemnice předložili radě
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dosud odevzdané anketní lístky, ve kterých jednoznačně převažuje názor občanů na to budovu
zachovat a zabývat se dotačními tituly a případnému dotačnímu titulu budoucí využití objektu
přizpůsobit ......... (text dále dle bodu 1. v anketním lístku s názvem Anketa - Stará radnice). V
této souvislosti starosta a tajemnice předložili radě aktuální informace ohledně zákona o
sociálním bydlení, který s největší pravděpodobností bude přijat. Ze zákona vyplývají
povinnosti přenesené na obce v podobě zajištění sociálního bydlení všem, kterým na takové
bydlení vznikne nárok. Neposkytnutí bydlení bude sankcionováno vysokými pokutami. Na
druhou stranu v návrhu zákona je zakotven právní nárok obcí na poskytnutí finančních
prostředků na realizaci sociálního bydlení, a to formou provozní a investiční dotace
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. V této souvislosti byla prověřena současná
35. výzva IROP na sociální bydlení (příjem žádostí končí 29.12.2016), ve které je maximální
výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt stanovena částkou 15 mil. Kč. Rada byla
seznámena stručně s dalšími podmínkami 35. výzvy IROP, u které sice končí příjem žádostí
letos, ale pokud bude přijat zákon o sociálním bydlení, kde je zakotven právní nárok obcí, dá
se předpokládat, že v podobném znění budou i další výzvy. Proto byl podán radě návrh na to
zabývat se rekonstrukcí bývalého kina v tomto duchu, tj. objekt zčásti zadaptovat na sociální
bydlení a snažit se využít maximální podporu z IROP na sociální bydlení s tím, že z části by
město investovalo i vlastní prostředky do vybudování malého multifunkčního jednoho patra,
po kterém účastníci ankety volají nejvíce. V nejbližších letech je to jediný vhodný dostupný
dotační titul, který by mohl městu pomoci zachránit budovu bývalého kina před další
devastací. Požadavkem rekonstrukce by samozřejmě bylo zachovat ráz budovy z pohledu z
náměstí. Členové rady se shodli na tom, že se jedná o dobrý nápad a přestože sociální bydlení
minulé zastupitelstvo odmítlo, rada se shodla na tom, že tyto nové informace znovu předloží
zastupitelstvu k projednání na prosincovém jednání zastupitelstva.“
Starosta podrobně představil vizi rady s tím, že Mgr. Hynek doplnil, že myšlenku na
vybudování lékařských ordinací město neopustilo, ba naopak, v současné době je zpracovaná
studie na vnitřní uspořádání lékařských ordinací v objektu Domu s pečovatelskou službou v
části nevyužívané kuchyně a skladovacích prostor směrem k městskému stadionu. Předběžné
náklady na tuto dispoziční změnu nejsou nijak závratné a v případě, že vznikne ve Svobodě
tedy potřeba řešit lékařskou péči, tak je možné tuto myšlenku zrealizovat poměrně rychle.
Dále bylo diskutováno o problematice sociálních bytů ve vazbě na návrh zákona o sociálním
bydlení, který chce současná vláda prosadit ještě do konce tohoto volebního období. Někteří z
přítomných vyjádřili obavy z kumulace nevhodných nájemců v sociálních bytech a upozornili
na případná rizika v centru města, která by mohla vznikat z jejich nevhodného chování. Tyto
obavy se snažila vyvrátit tajemnice MěÚ a uvedla, že navrhovaný zákon o sociálním bydlení
umožňuje bydlení v sociálních bytech lidem, kteří projdou poměrně přísným sociálním
šetřením, musí jim být vydáno doporučení z Úřadu práce, musí plnit po dobu nájemního
vztahu spoustu povinností a nájemní smlouvy se mohou uzavírat na dobu určitou, čímž lze
poměrně dobře eliminovat případná rizika. Dále doplnila, že ze zákona vyplývá pro města a
obce povinnost vlastnit a přidělovat sociální byty, přičemž v tuto chvíli město nemá ani jeden
byt. Dále doplnila, že pokud město takové byty vybuduje, je možné se dohodnout i s okolními
obcemi a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvy, zajistit tím nejen obsazenost takových bytů,
ale také finanční příjem, protože i pro okolní obce bude ze zákona o sociálním bydlení
vyplývat stejná povinnost - v případě potřeby poskytnout sociální bydlení, pokud na to
vznikne sociálnímu klientovi právo. Starosta ještě doplnil, že rada by chtěla při jednání s
projektanty budoucí objekt bývalého kina uzpůsobit tak, aby vchod z náměstí sloužil jako
oddělený vchod do multifunkčního společenského prostoru, a vchod do sociálních bytů aby
byl umístěn vzadu za radnicí.
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Po ukončení této diskuse starosta vyzval přítomné, zda mají jiný návrh na využití objektu
bývalého kina. Žádná návrh nebyl podán, a proto přistoupil k formulaci návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
Radu města, aby se zabývala realizací projekčních prací rekonstrukce budovy bývalého kina
za účelem výstavby sociálních bytů (financovaných pomocí prostředků z programu IROP) a
víceúčelového společenského sálu (financovaného vlastními prostředky města). Podmínkou
rekonstrukce bude zachování vzhledu budovy z pohledu z náměstí.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/162/12/2016 bylo přijato.
15. Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou
Starosta informoval zastupitele o připravované dostavbě kanalizace ve Svobodě nad Úpou,
jejímž investorem bude společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. s pomocí evropských
dotací. Starosta předložil zastupitelstvu přepokládané finanční prostředky na dostavbu
kanalizace ve Svobodě nad Úpou, a to ve třech variantách (viz příloha originálu zápisu).
Spoluúčast města je po odpočtu předpokládané dotace navrhována ve výši 70% z vlastních
zdrojů na uznatelnou a neuznatelnou část projektu a zbývajících 30% by uhradila společnost
VAK a.s.
Starosta navrhl, aby se město rozhodlo pro 3. variantu, ze které je vyjmuta Sluneční stráň zde jsou nulové uznatelné náklady ve vztahu k dotaci a Černohorskou ulici - problém s
udržitelností projektu rekonstrukce komunikace do Janských Lázní a z toho vyplývajících
záruk. Součástí třetí varianty je lokalita v Maršově II část ulice Pod Světlou Horou, dále
Maršovská, Spojovací, Kostelní, u DPS, Lipová). Z této třetí varianty vyplývá výše popsaná
70% spoluúčast po odpočtu dotace, která je předběžně vypočtena na 4,19 mil. Kč. Starosta
doplnil, že toto je jedna z posledních alokací z EU na kanalizační projekty, a proto navrhuje,
aby město do tohoto projektu vstoupilo. Dále doplnil, že v tuto chvíli je již na celou akci
vydané územní rozhodnutí.
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Po krátké diskusi nad tímto projektem starosta navrhl
usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o přepokládaných financích na dostavbu kanalizace ve Svobodě nad Úpou ve třech
variantách dle přílohy (viz příloha originálu zápisu) s tím, že schvaluje 3. variantu, ve které je
vyjmuta Sluneční stráň - zde jsou nulové uznatelné náklady ve vztahu k dotaci a Černohorská
ulice - problém s udržitelností projektu rekonstrukce komunikace do Janských Lázní a z toho
vyplývajících záruk. Součástí třetí varianty je lokalita v Maršově II část ulice Pod Světlou
Horou, dále Maršovská, Spojovací, Kostelní, u DPS, Lipová). Z této třetí varianty vyplývá
spoluúčast města, která je předběžně vypočtena na 4,19 mil. Kč (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/163/12/2016 bylo přijato.
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16. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2017
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o
každoroční návrh vyhlášky, protože je třeba stanovit sazby v čl. 4 návrhu vyhlášky. Skutečné
náklady svozu komunálního odpadu rozhodné pro výpočet poplatku na rok 2017 činí 401,-Kč,
dle zákona o místních poplatcích by tedy byla možnost stanovit poplatek ve výši až 651,-Kč
na osobu. Správce místního poplatku Mgr. Schön navrhl ponechat poplatek na rok 2017 ve
stávající výši, tedy 500,-Kč za osobu. Mgr. Schön představil pouze drobné formulační změny
ve vyhlášce.
Starosta vyzval k diskusi v rámci tohoto bodu.
Mgr. Hainiš upozornil, že stávající systém stále nenutí občany třídit odpad. Starosta
informoval, že v návrhu rozpočtu na rok 2017 je vyčleněna částka na zavedení systémové
změny v odpadovém hospodářství a vyzval zastupitele, vyjma členů rady, aby si některý z
nich vzal problematiku zavedení změny v odpadovém hospodářství na starosti, protože jak
rada, tak radnice již vyčerpala své pracovní a časové kapacity, a to s ohledem na velké
množství projektů, dotací atd. Nikdo z přítomných zastupitelů nereagoval.
Další námět do diskuse již nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu
zápisu) s účinností od 1.1.2017.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/164/12/2016 bylo přijato.
17. Rozpočtové opatření č. 4/2017
V rámci tohoto bodu zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 4/2016 (viz příloha
originálu zápisu) společně se stručnou aktuální informací o vývoji spořicího účtu (viz
průvodka k tomuto bodu v příloze originálu zápisu). Rozpočtové opatření bylo zpracováno na
základě podrobné kontroly hospodaření města dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k
30.11.2016, kterou provedla tajemnice MěÚ. Z návrhu rozpočtového opatření vyplývá úspora
ve výši 6.339.000 Kč, které bylo dosaženo tím, že na účet města nyní koncem roku přicházejí
dotace z již ukončených projektů (viz příjmy rozpočtového opatření - zejména dotace
1.756.000 Kč na sakrální stavby, 389.000 Kč na přechody pro chodce v Maršově II, 1.016.000
Kč dotace od MŠMT na hřiště na stadionu, 699.000 Kč dotace na hasičské auto, 176.000
dotace pro pečovatelskou službu). Dále ve výdajích dochází k úsporám na některých
položkách - zejména energie, méněpráce u akce přechody pro chodce v Maršově II + smluvní
pokuta za nedodržení termínu ve výši 120.000 Kč, nebo k jejich přesunu na rok 2017 protipovodňová opatření například.
Mgr. Hynek krátce okomentoval jednotlivé položky rozpočtového opatření a konstatoval, že
vývoj spořicího účtu vypadá tak, že ke konci roku by je ho stav měl opět činit kolem 35 mil.
Kč tak, jako na konci loňského roku, což znamená, že město i nadále drží vyváženou bilanci a
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snaží se veškeré investiční projekty financovat primárně pomocí dotací a vlastní prostředky
udržovat na spořicím účtu.
Žádné náměty do diskuse nebyly podány, a proto Mgr. Hynek navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 4/2016 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových
příjmů činí 4.282.515,-Kč, objem celkových výdajů činí mínus 2.056.485,-Kč a financování
rozdílu činí mínus 6.339.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/165/12/2016 bylo přijato.
18. Rozpočet na rok 2017
Zastupitelstvu města byly předloženy následující dokumenty:
1) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017
2) Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2017
3) Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2017
Návrh rozpočtu byl projednán v Radě města dne 9.11.2016 a 23.11.2016 a konečný návrh ke
zveřejnění byl schválen pod číslem usnesení RM/667/52/2016 písm. a).
Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit dle § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, buď písemně ve lhůtě do
13.12.2016 nebo pak ústně na tomto 12. veřejném zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad
Úpou. Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 24.11.2016 do doby projednávání na tomto veřejném
zasedání Zastupitelstva města na úřední desce MěÚ, včetně elektronické úřední desky na
webových stránkách MěÚ - http://www.musvoboda.cz/ , dále byla zveřejněna informace o
zveřejnění v prosincovém vydání novin „Svoboda fórum“ - č. 802.
Nikdo z občanů nepodal písemnou připomínku k návrhu rozpočtu ve lhůtě do 13.12.2016.
Mgr. Hynek představil návrh rozpočtu, zejména doplnil a vysvětlil některé odstavce z přílohy
č. 2 - Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017, okomentoval jednotlivé investiční akce a
celkovou bilanci rozpočtu včetně návrhu na přijetí překlenovacího úvěru na výstavbu
hasičárny a následně vyzval přítomné k diskusi.
Mgr. Týfa se dotázal, zda je v návrhu počítáno s finančními prostředky na publikaci o historii
Svobody. Tajemnice reagovala, že nikoliv, že toto bylo opomenuto, přestože byl návrh
rozpočtu dvakrát projednáván v radě města. Navrhla, že se tyto finanční prostředky zapracují
do rozpočtového opatření do březnového zastupitelstva, což nenaruší plnění z uzavřených
smluvních vztahů. Mgr. Týfa souhlasil.
Tajemnice dále upozornila na to, že od doby zveřejnění návrhu rozpočtu, tj. od 24.11.2016
došlo k následujícím změnám, které by bylo vhodné zapracovat do konečné podoby rozpočtu
na rok 2017:
1) upřesnění finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu naší obce na rok 2017, dotace na
výkon státní správy, a to ve výši 1.468.600 Kč. Ve zveřejněném návrhu rozpočtu je částka dle
letošní skutečnosti ve výši 1.334.000 Kč (v příjmech, třída 4, položka 4112). Jedná se tedy o
navýšení příjmů o částku 134.600 Kč. Pokud nebude zapojeno do výdajů, bude snížena v části
financování položka 8115 o tuto částku na konečných 6.102.400 Kč s tím, že celkové
financování se sníží na 14.602.400 Kč.
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2) vyjmutí zvýšených nákladů s vazbou na úspěšné dotační řízení u Glacensisu na lyžařské
závody v úhrnné výši 305.000 Kč a zvýšených nákladů s vazbou na úspěšné dotační řízení u
Glacensisu na Rudolfovy slavnosti v úhrnné výši 650.000 Kč, protože v rámci tohoto
dotačního řízení nebylo město úspěšné. Celkem se jedná o částku 955.000 Kč, o které se sníží
běžné výdaje na 28.676.000 Kč, celkové výdaje na 42.327.000 Kč a položka 8115 v části
financování se sníží na 5.147.400 Kč s tím, že celkové financování se sníží na 13.647.400 Kč.
Proti tomuto návrhu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Tajemnice dále vysvětlila změny ve struktuře návrhu rozpočtu, který je pro rok 2017 navržen
v zjednodušeném paragrafovém znění oproti rokům minulým, zdůvodnila tuto změnu s
odkazem na zápis z 51. rady dne 9.11.2016. Dále okomentovala návrh na převod kompetencí
ve věci přijímání rozpočtových opatření Radou města s vazbou na připravované kontrolní
mechanismy pro zastupitelstvo. Nikdo z přítomných neměl připomínky k těmto změnám.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta přistoupil k formulaci
jednotlivých návrhů usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočet města pro rok 2017 po zapracování dvou změn od doby zveřejnění návrhu
rozpočtu (viz zápis) takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 28.679.600 Kč
financování ve výši 13.647.400 Kč
celkové zdroje ve výši 42.327.000 Kč
běžné výdaje ve výši 28.676.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši 13.651.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 42.327.000 Kč
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/166/12/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad
Úpou na rok 2017“ (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 2017 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 – 13

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/166/12/2016 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
přijetí a uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru ve výši 10.000.000 Kč na
financování výstavby hasičské zbrojnice a pověřuje Radu města výběrem
bankovního ústavu na poskytnutí tohoto úvěru.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/166/12/2016 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
stanovuje
d)
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:
- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
- rozpočtového 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.),
- 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 – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/166/12/2016 písm. d) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
si vyhrazuje
e)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/166/12/2016 písm. e) bylo přijato.
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19. Návrhy na zastavení exekuce proti povinným (Martin Háž, manželé Rudavští,
Karel Haladyna)
Zastupitelstvu města byly předloženy následující podklady:
1) Email Mgr. Huspeka se žádostí o sdělení stanovisek
2) Sdělení výzva č.j. 083 EX 854/05, Martin Háž z 11.11.2016 + platební rozkaz
3) Sdělení, výzva 083 EX 111/06, manželé Rudavští z 7.11.2016 + usnesení + rozsudek
4) Sdělení, výzva č.j. 083 EX 345/07, Vladimír Koch + rozsudek + usnesení.
5) Žádost o upuštění od žaloby od SVJ 121 – 122 Rýchorské sídliště – Haladyna Karel
Mgr. Huspek požádal město o sdělení stanoviska ve věci návrhu na zastavení exekuce proti
výše uvedeným, které obdržel od Exekutorského úřadu v Náchodě (vyjma pana Karla
Haladyny), zda město se zastavením exekuce souhlasí, což lze i s ohledem na výslovné
prohlášení soudního exekutora, že nebude požadovat náklady exekuce, doporučit. Zároveň
připomíná, že je však třeba si uvědomit, že bude-li předmětná exekuce nyní zastavena, nebude
již možné dotyčnou pohledávku na výše uvedených ani kdykoli později vymáhat, neboť dané
exekuční tituly nabyly právní moci a pokud by podle nich byla znovu nařízena exekuce, byl
by již městu přiznaný nárok promlčen.
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Tajemnice doplnila na dotaz zastupitelů, že se jedná o dluhy na nájemném za období od roku
1999 - 2004.
Žádný další dotaz nebyl podán, a proto starosta přistoupil k formulaci návrhů usnesení, o
kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr.
Kamil Souček, č.j. 083 EX 854/05 ze dne 11.11.2016 vůči panu Martinu Hážovi,
protože dle sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a další úkony
v dané věci pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora.
Hlasování:

pro – 8

proti – 1
Mgr. Hynek

zdržel se – 4
p. Hedvičák
Mgr. Rolenec
p. Šesták
Mgr. Týfa

USNESENÍ č. ZM/167/12/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
b)
se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr.
Kamil Souček, č.j. 083 EX 111/06 ze dne 7.11.2016 vůči manželům Světlaně a a
Josefu Rudavském, protože dle sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce
reálné a další úkony v dané věci pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora.
zdržel se – 4
Hlasování:
pro – 8
proti – 1
p. Hedvičák
Mgr. Hynek
Mgr. Rolenec
p. Šesták
Mgr. Týfa

USNESENÍ č. ZM/167/12/2016 písm. b) bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
c)
se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr.
Kamil Souček, č.j. 083 EX 345/07 ze dne 6.12.2016 vůči panu Vladimíru Kochovi,
protože dle sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a další úkony
v dané věci pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora.
Hlasování:

pro – 8

proti – 1
Mgr. Hynek

zdržel se – 4
p. Hedvičák
Mgr. Rolenec
p. Šesták
Mgr. Týfa

USNESENÍ č. ZM/167/12/2016 písm. c) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
d)
se zastavením exekuce na základě žádosti Společenství vlastníků BJ Rýchorské
sídliště čp. 121 – 122 ze dne 21.11.2016 vůči panu Karlu Haladynovi, protože dle
sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a SVJ již rozhodlo o
odepsání dluhu pana Haladyny.
Hlasování:
pro – 8
proti – 1
zdržel se – 4
Mgr. Hainiš
Mgr. Hynek
p. Hedvičák
p. Šesták
Mgr. Týfa

USNESENÍ č. ZM/167/12/2016 písm. d) bylo přijato.

20. Písemný podnět k projednání ochrany veřejného a soukromého majetku - návrh
na zákaz používání světlic, petard a další pyrotechniky, způsobující hluk
Zastupitelstvu města byl předán k projednání písemný podnět pana Josefa Búše (viz příloha
originálu zápisu) s návrhem na projednání ochrany veřejného a soukromého majetku – návrh
na zákaz používání světlic, petard a další pyrotechniky, která způsobuje hluk, protože
případná regulace musí být řešena přijetím obecně závazné vyhlášky, která je v kompetenci
zastupitelstva.
Autor podnětu pan Búš byl přítomen na jednání, a proto mu starosta předal slovo.
Pan Búš reagoval tím, že v podstatě shrnul to, co je uvedeno v jeho písemném podnětu,
upozornil na to, že používání pyrotechniky narušuje klid v centru města, ničí majetek (domy i
auta) a není nijak toto regulováno. Pan Búš požadoval po městě, aby na Silvestra zajistila v
centru města hlídku policie, která by dohlížela na bezpečnost.
Na to reagoval starosta, že policie nemůže nic moc dělat, když nemá město přijatou regulaci v
podobě obecně závazné vyhlášky a přijetí vyhlášky podléhá určitému procesu, který potřebuje
čas.
Pan Búš reagoval, že rušných věcí v centru města je více a poukázal na neustálé hlučné jízdy
traktorů z lesnického učiliště, které celé dny jezdí v centru města, otáčejí se například u
mateřské školky po obědě, a tudíž nechápe, že to nevadí vedení školy, vždyť děti po obědě
chodí spát.
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Ing. Jiránek vyzval pana Búše, ať se nebojí a navrhne zastupitelstvu, aby pyrotechniku ve
městě zakázalo. Pan Búš reagoval, že by mu to vůbec nevadilo. Ing. Jiránek odpověděl, že on
se zákazem také nemá problém.
Byla vedena vzrušená debata o tom, jak se pokusit problém s pyrotechnikou ve městě řešit,
zda je možné zakázat zcela, nebo je nutno stanovit nějakou dobu, kdy lze tuto činnost
vykonávat. Dále Mgr. Hainiš navrhl, ať se vyčlení pouze nějaké jedno místo v obci, kde by
šlo pyrotechniku používat. Z této diskuse nakonec vyplynulo, že problematika nemá
jednoznačné řešení a každý ze zastupitelů má na věc jiný názor. Dále se tato záležitost dotýká
všech spoluobčanů, nejen autora podnětu pana Búše či zastupitelů, a proto starosta navrhl, aby
se město zeptalo na názor občanů formou ankety. S tímto návrhem vyslovila většina
přítomných souhlas, a proto starosta ukončil diskusi tím, že navrhl následující usnesení, o
kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
Radu města, aby připravila anketu pro občany ve věci zákazu používání pyrotechniky po
městě formou návrhu obecně závazné vyhlášky s tím, že výsledek ankety bude předložen na
březnovém jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 1
p. Hedvičák
USNESENÍ č. ZM/168/12/2016 bylo přijato.
21. Zápisy z finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvu města byly předloženy:
1) Zápis č. 3 z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 21.11.2016
2) Zápis č. 3 z jednání finančního výboru ZM ze dne 23.8.2016 včetně zápisů z
veřejnosprávních kontrol:
a. Město Svoboda nad Úpou
b. PO Dům s pečovatelskou službou
c. PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Starosta předal slovo předsedům obou výborů, kteří v krátkosti okomentovali zápisy a
výstupy z nich.
Dále starosta vyzval přítomné k diskusi, nikdo ze zastupitelů neměl námět do diskuse, a proto
starosta navrhl usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis č. 3 z jednání kontrolního výboru ze dne 21.11.2016.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/169/12/2016 písm. a) bylo přijato.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
b)
zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 23.8.2016 včetně zápisů z
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provedených veřejnosprávních kontrol provedených na Městě Svoboda nad Úpou a
v příspěvkových organizacích Dům s pečovatelskou službou a Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/169/12/2016 písm. b) bylo přijato.
22. Diskuse
V rámci diskuse se nejprve starosta vrátil k problematice zatrubnění Janského potoka v
Kostelní ulici na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a vyzval zastupitele k diskusi, zda si
pozemek se stavbou město bezplatně převezme nebo nabídku Správy KRNAP odmítne.
Majetkoprávní problematiku vysvětlil Mgr. Hynek s tím, že Správa KRNAP byla vyzvána k
podrobnější specifikaci stavby, na což reagovala takto (výtah z dopisu ze Správy KRNAP):
"Pokud jde o přesnější specifikaci stavby: jde o část koryta Janského potoka Koryto Janského
potoka v Kostelní ulici, která je překryta železobetonovými deskami. Konkrétně se jedná o
opevnění koryta Janského potoka zdmi z lomového kamene na cementovou maltu, stabilizaci
dna dlažbou z lomového kamene kladenou pravděpodobně do betonového lože, vlastní
překrytí koryta toku, které je provedeno železobetonovými deskami. Překrytí potoka je na
obou koncích ukončeno železobetonovou římsou se zábradlím. Na deskách překrytí potoka je
položena vrstva asfaltobetonu, která tvoří kryt vozovky. Bližší specifikace stavby je v
přiloženém pasportu, který vyhotovil Ing. Jan Kubát. Stavba se nachází na části p.p.č. 725/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou specifikované v příloze tohoto dopisu a je součástí tohoto pozemku.
Předmětem bezúplatného převodu by tedy byla část pozemku p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou specifikovaná v příloze tohoto dopisu včetně všech součástí, tj. výše popsané stavby."
Pan Hedvičák navrhl, aby město nabídku odmítlo a stavba se poté stala majetkem Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Starosta navrhl nabídku Správy KRNAP na převzetí části pozemku se stavbou přijmout.
Nejprve bylo hlasováno o návrhu starosty s tímto výsledkem:
PRO: 1 (Hainiš)
PROTI: 7 (Hanuš, Hedvičák, Chmelař, Jiránek, Rolenec, Šesták, Zelinský)
ZDRŽEL SE: 5 (Hynek, Pilný, Roudný, Špetla, Týfa)
Usnesení nebylo přijato.
Bylo hlasováno o návrhu pana Hedvičáka s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odmítá
nabídku Správy KRNAP na převzetí části pozemku p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou se
stavbou zatrubnění Janského potoka v Kostelní ulici, jejíž podrobná specifikace je uvedena
v zápise.
Hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdržel se – 4
Mgr. Hainiš
Mgr. Hynek
Ing. Špetla
p. Zelinský
USNESENÍ č. ZM/170/12/2016 bylo přijato.
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Dále starosta vyzval přítomné k dalším námětům do diskuse.
O slovo požádal pan Čermák s několika náměty:
- Upozornil na reklamní poutač České spořitelny, který nesvítí a zda by jej město
nemohlo zprovoznit a natáhnout kabel s elektřinou tak, aby poutač svítil. Starosta
požádal Mgr. Týfu, zda by se námětem mohl zabývat a pokusil se sjednat v České
spořitelně nápravu.
- Dále navrhl, zda by město nemohlo vybudovat bezbariérový přístup do zahradní
restaurace Helena. Bude prověřeno.
- Dále kritizoval město, že si nekoupilo pobočný závod bývalých papíren a
nezrekonstruovalo jej na hasičárnu + zázemí pro technickou četu. Mgr. Hynek
vysvětlil z ekonomického hlediska, že takový postup by se městu velmi prodražil a
ještě by nezískalo dotaci na výstavbu hasičárny.
Čas 22:20

jednání zastupitelstva opustil člen zastupitelstva pan Šesták.

Dále o slovo požádal pan Matějovic rovněž s několika náměty:
- Upozornil na stavební činnost pana Pexidra v Horské ulici, která rozhodně není
v souladu s usnesením rady a požádal o prověření. Starosta přislíbil, že prověří.
- Dále upozornil na dopravu v Horské ulici, rovněž kritizoval jízdu traktorů z lesnického
učiliště, kdy tyto jízdy způsobují nadměrný hluk. Dále kritizoval rychlost jízdy aut
v Horské ulici a požádal o nápravu formou instalace dopravního značení (obytná
zóna). Mgr. Hynek přislíbil, že rada projedná v pondělí na jednání rady dne
19.12.2016.
- Dále také upozornil na zvýšenou frekvenci parkování v Horské ulici v souvislosti
s vybudování parku na Muchomůrce, kdy návštěvníci Muchomůrka často parkují
v Horské ulici, zabírají zde parkovací plochy a situace je zde velmi zhoršená. Starosta
přislíbil, že se i tímto podnětem bude rada zabývat.
Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast, popřál všem
hezké vánoční svátky a jednání zastupitelstva ukončil ve 22:35 hodin.

Zápis byl dokončen dne 16.12.2016
Ing. Jiří Špetla, v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Václav Jiránek, v.r., dne 19.12.2016
Martin Šesták, v.r., dne 20.12.2016
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Výpis usnesení z 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 14.12.2016
USNESENÍ č. ZM/150/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.12.2016.
USNESENÍ č. ZM/151/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis ze 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.9.2016 bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/152/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 14.9.2016 do 13.12.2016, zprávu o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva a dále informace o podání žaloby na paní Zapadlovou o
zaplacení částky 410.143,50 Kč jakožto podrobně vyčíslené části nákladů na provedení
neodkladného odstranění stavby stávající opěrné zdi dle rozhodnutí stavebního úřadu bez
námitek.
USNESENÍ č. ZM/153/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu č. 3 v příloze zřizovací listiny PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu), která souvisí s rekonstrukcí výtahu a s vyřazením jedné položky
z drobného dlouhodobého hmotného majetku.
USNESENÍ č. ZM/154/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh
pozemku zahrada, která je Územním plánem města určen jako území obytné
komerční/transformační a která je tedy primárně určena pro výstavbu rodinného
domu panu Janu Horákovi ml.
b)
prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 480.000 Kč + 21% DPH,
tj. za 580.800 Kč + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč +
správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč s tím, že prodej se bude řídit
dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených
pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014, resp.
prostřednictvím vzorové Kupní smlouvy, která je součástí výše uvedených Pravidel.
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c)

lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 31.3.2017.

USNESENÍ č. ZM/155/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/1 v k.ú.
Maršov I, spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/3 v k.ú.
Maršov I a spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/4 v k.ú.
Maršov I Společenství vlastníků jednotek Pietteho nám. č.p. 72, 73, 74, Svoboda nad
Úpou, IČ 260 03 376, se sídlem Pietteho náměstí č.p. 72, 542 24 Svoboda nad Úpou.
b)
prodej spoluvlastnického podílu dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši
67.871 Kč (podrobné odůvodnění pro snížení ceny o 18.339 Kč oproti znaleckému
posudku je uvedeno v zápise) + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši
3.500 Kč + správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč s tím, že prodej bude v
souladu s § 56 odst. 3 osvobozen od DPH, protože se jedná o pozemek, který tvoří
funkční celek se stavbou a kolaudace proběhla před více než 5 lety.
c)
d)

lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu dle bodu a)
tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 13.1.2017.
zrušení předkupního práva k bytovým jednotkám č. 730002, 740001, 740002 a
740004 v bytovém domě Pietteho náměstí č.p. 72, 73, 74 s tím, že vlastníci bytových
jednotek si uhradí náklady s tímto spojené (správní poplatek ve výši 1.000 Kč za
návrh na vklad do KN), případně jim bude vydáno potvrzení o přijatém usnesení
zastupitelstva pro budoucí použití při zrušení předkupního práva.

USNESENÍ č. ZM/156/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s paní Dagmar
Cihlářovou a s paní Dagmar Hamplovou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výše
kupní ceny za pozemky, které budou předmětem budoucího prodeje, resp. koupě je
100 Kč/1 m2.
b)

c)

Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s panem Martinem
Blažkem (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výše kupní ceny za pozemky, které
budou předmětem budoucího prodeje, resp. koupě je 100 Kč/1 m2.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou, kterou
tvoří roh domu na obecním pozemku a související přesah střechy o výměře cca 5 – 6
m2 (zakresleno v mapovém podkladu v příloze zápisu).

USNESENÍ č. ZM/157/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost pana Petra Moravce o koupi stavební parcely p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I. Jedná se o
parcelu nad domem Ritterových, která je zástavbovou studií Ing. Žateckého určena k výstavbě
rodinného domu. Žádost byla odložena, protože je třeba nejprve připravit koncept možného
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financování inženýrských sítí a komunikací v lokalitách Luční a Nový svět, a tudíž žádost
bude evidována a společně s dalšími žadateli bude nejprve vytvořený koncept projednán.
USNESENÍ č. ZM/158/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej části parcely p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní
plocha, dle Geometrického plánu č. 367-623/2016 ze dne 5.10.2016 panu Helmutovi
Rusemu.
b)
c)

prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 400 Kč/1 m2 +
správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč.
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.1.2017.

USNESENÍ č. ZM/159/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
prodej parcely p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II o výměře 162 m2, druh pozemku trvalý
travní porost paní Miloslavě Matouškové s tím, že v kupní smlouvě bude ustanovení,
že kupující přebírá veškeré závazky města plynoucí ze Smlouvy o právu k provedení
stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s panem Eduardem
Šurinem ze dne 22.11.2016, vztahující se k pozemku, který je předmětem prodeje.
b)

c)

prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle znaleckého posudku č.
3283-63/16 ze dne 30.11.2016 ve výši 49.000 Kč + 2.500 Kč za zpracování
znaleckého posudku + 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí.
lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.3.2017.

USNESENÍ č. ZM/160/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zveřejnění záměru prodeje hrobky na hrobovém místě číslo PH2 na svobodském
hřbitově za minimální cenu ve výši 18.300 Kč, přičemž tento prodej hrobky je
výkonem veřejné správy a je tedy mimo režim DPH.
b)

prodej hrobky dle bodu a) tohoto usnesení manželům Molnárovým za cenu ve výši
18.300 Kč po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru prodeje hrobky, a to
pouze v případě, že o tuto hrobku neprojeví nikdo jiný zájem.

USNESENÍ č. ZM/161/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost pana Václava Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení výstavby dle kupní smlouvy z
20.8.2014 s tím, že se zastupitelstvo vrátí k této záležitosti po 3.3.2017, kdy město může
uplatnit právo zpětné koupě a rozhodne se podle aktuální situace.
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USNESENÍ č. ZM/162/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
Radu města, aby se zabývala realizací projekčních prací rekonstrukce budovy bývalého kina
za účelem výstavby sociálních bytů (financovaných pomocí prostředků z programu IROP) a
víceúčelového společenského sálu (financovaného vlastními prostředky města). Podmínkou
rekonstrukce bude zachování vzhledu budovy z pohledu z náměstí.
USNESENÍ č. ZM/163/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o přepokládaných financích na dostavbu kanalizace ve Svobodě nad Úpou ve třech
variantách dle přílohy (viz příloha originálu zápisu) s tím, že schvaluje 3. variantu, ve které je
vyjmuta Sluneční stráň - zde jsou nulové uznatelné náklady ve vztahu k dotaci a Černohorská
ulice - problém s udržitelností projektu rekonstrukce komunikace do Janských Lázní a z toho
vyplývajících záruk. Součástí třetí varianty je lokalita v Maršově II část ulice Pod Světlou
Horou, dále Maršovská, Spojovací, Kostelní, u DPS, Lipová). Z této třetí varianty vyplývá
spoluúčast města, která je předběžně vypočtena na 4,19 mil. Kč (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. ZM/164/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu
zápisu) s účinností od 1.1.2017.
USNESENÍ č. ZM/165/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 4/2016 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových
příjmů činí 4.282.515,-Kč, objem celkových výdajů činí mínus 2.056.485,-Kč a financování
rozdílu činí mínus 6.339.000,-Kč.

USNESENÍ č. ZM/166/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
rozpočet města pro rok 2017 po zapracování dvou změn od doby zveřejnění návrhu
rozpočtu (viz zápis) takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 28.679.600 Kč
financování ve výši 13.647.400 Kč
celkové zdroje ve výši 42.327.000 Kč
běžné výdaje ve výši 28.676.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši 13.651.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 42.327.000 Kč
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b)

závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad
Úpou na rok 2017“ (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 2017 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.

c)

přijetí a uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru ve výši 10.000.000 Kč na
financování výstavby hasičské zbrojnice a pověřuje Radu města výběrem bankovního
ústavu na poskytnutí tohoto úvěru.

stanovuje
d)
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:
- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
- rozpočtového 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.),
- 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.
si vyhrazuje
e)
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

USNESENÍ č. ZM/167/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
a)
se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil
Souček, č.j. 083 EX 854/05 ze dne 11.11.2016 vůči panu Martinu Hážovi, protože dle
sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a další úkony v dané věci
pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora.
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b)

se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil
Souček, č.j. 083 EX 111/06 ze dne 7.11.2016 vůči manželům Světlaně a a Josefu
Rudavském, protože dle sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a
další úkony v dané věci pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora.

c)

se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil
Souček, č.j. 083 EX 345/07 ze dne 6.12.2016 vůči panu Vladimíru Kochovi, protože
dle sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a další úkony v dané
věci pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora.
se zastavením exekuce na základě žádosti Společenství vlastníků BJ Rýchorské
sídliště čp. 121 – 122 ze dne 21.11.2016 vůči panu Karlu Haladynovi, protože dle
sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a SVJ již rozhodlo o
odepsání dluhu pana Haladyny.

d)

USNESENÍ č. ZM/168/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
Radu města, aby připravila anketu pro občany ve věci zákazu používání pyrotechniky po
městě formou návrhu obecně závazné vyhlášky s tím, že výsledek ankety bude předložen na
březnovém jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/169/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
zápis č. 3 z jednání kontrolního výboru ze dne 21.11.2016.
b)

zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 23.8.2016 včetně zápisů z provedených
veřejnosprávních kontrol provedených na Městě Svoboda nad Úpou a v
příspěvkových organizacích Dům s pečovatelskou službou a Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.

USNESENÍ č. ZM/170/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odmítá
nabídku Správy KRNAP na převzetí části pozemku p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou se
stavbou zatrubnění Janského potoka v Kostelní ulici, jejíž podrobná specifikace je uvedena
v zápise.
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