*MESUX000LIZN*
Sp. značka: SVO/2988/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 1. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 5.11.2018

Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Ing. HELMUT RUSE, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Jednací řád Rady města Svobody nad Úpou a komisí Rady města

2.

Zřízení komisí rady a volba předsedů

3.

Inventarizace majetku města 2018 - schválení plánu inventur

4.

Schválení Pravidel pro svatební obřady stanovených usnesením rady

5.

Zimní údržba 2018/2019

6.

Rozpočtové opatření č. 7/2018

7.

Návrh rozpočtu na rok 2019

8.

Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II

9.

Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov II

1. Jednací řád Rady města Svobody nad Úpou a komisí Rady města
Radě města byl předložen návrh Jednacího řádu Rady města Svobody nad Úpou a komisí Rady města
(viz příloha originálu zápisu). Rada se návrhem zabývala a nikdo z přítomných nepodal návrh na jeho
změnu, opravu či doplnění, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vydání Jednacího řádu Rady města Svobody nad Úpou a komisí Rady města v souladu s § 101 odst.
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1/1/2018 bylo přijato.
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2. Zřízení komisí rady a volba předsedů
Starosta města informoval radu o povolebních vyjednáváních ohledně zřízení komisí rady města, ze
kterých vyplynulo, že budou zřízeny tři komise rady města, a to:
- komise pro rozvoj města
- komise kulturní
- komise pro občanské záležitosti
Dále starosta informoval, že jednal s leaderem volební strany ČISTÝ VZDUCH panem Martinem
Davidem a se zvoleným zastupitelem panem Radko Táslerem o možnosti zřídit komisi životního
prostředí, která by se zabývala zejména zápachem z provozu bývalé Dehtochemy. Oba však tento
návrh odmítli, a proto tedy navrhl zůstat u tří výše uvedených komisí. Dále starosta navrhl zvolit
předsedy výše uvedených komisí, a to Ing. Václava Jiránka (komise pro rozvoj města), Michaelu
Špetlovou (komise kulturní) a Zdenku Dvořákovou (komise pro občanské záležitosti). Členové
jednotlivých komisí budou zvoleni na následujícím jednání rady. Jiný návrh nebyl podán, a proto
bylo hlasováno o usneseních takto:
Rada města Svobody nad Úpou
zřizuje
a)
následující komise rady v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
- komise pro rozvoj města
- komise kulturní
- komise pro občanské záležitosti
volí
b)
c)
d)

předsedou komise rady pro rozvoj města pana Ing. Václava Jiránka.
předsedkyni kulturní komise rady paní Michaelu Špetlovou.
předsedkyni komise rady pro občanské záležitosti paní Zdenku Dvořákovou.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/2/1/2018 bylo přijato.
3. Inventarizace majetku města 2018 - schválení plánu inventur
Radě města byl předložen návrh Plánu inventur na rok 2018 včetně jmenování členů ÚIK (ústřední
inventarizační komise) a členů DIK (dílčí inventarizační komise) dle přílohy k zápisu. Rada se
návrhem zabývala a u dílčí inventarizační komise pro druh majetku: Pohledávky, závazky,
podrozvahová evidence, hotovost, běžné účty, nedokončené investice bylo zjištěno, že v návrhu je
paní
, která je již v důchodu. Rada se shodla, že ji nahradí pan Ing. Helmut Ruse.
Jiný návrh na změnu či doplnění nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plánu inventur na rok 2018 včetně jmenování členů ÚIK (ústřední inventarizační komise) a členů
DIK (dílčí inventarizační komise) dle přílohy k zápisu s tím, že u dílčí inventarizační komise pro
druh majetku: Pohledávky, závazky, podrozvahová evidence, hotovost, běžné účty, nedokončené
investice nahradí paní
pan Ing. Helmut Ruse.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/3/1/2018 bylo přijato.
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4. Schválení Pravidel pro svatební obřady stanovených usnesením rady
Radě města byl předložen dokument s názvem Pravidla pro svatební obřady stanovená usnesením
Rady města Svoboda nad Úpou platná od 6.11.2018 (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice MěÚ
okomentovala tento dokument ve vztahu k zákonu o matrikách a ve vztahu k vybírání správních
poplatků. Dále informovala radu o aktuálních změnách ve financování matrik. Okomentovala
stanovení provozních poplatků, které mohou být vybírány nad rámec správních poplatků a u kterých
je navrhováno, že pokud jeden ze snoubenců bude občanem s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou
bude od provozních poplatků osvobozen, přičemž toto osvobození neplatí pro neděle, dny státního
svátku a dny 1.1. a 31.12. Nikdo z přítomných neměl k dokumentu připomínky, či návrhy na změnu
nebo doplnění, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dokument Pravidla pro svatební obřady před matričním úřadem Městského úřadu ve Svobodě nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu), kterým se stanovuje mimo jiné místo určené radou pro konání
slavnostních obřadů (Obřadní síň Městského úřadu Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti 474, 542
24 Svoboda nad Úpou), doba stanovená radou pro konání svatebních obřadů (pracovní dny pondělí
– čtvrtek od 9:00 – 15:00 hodin, pracovní den pátek od 9:00 – 11:30 hodin) a provozní poplatky nad
rámec zákonných správních poplatků (viz dokument).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/4/1/2018 bylo přijato.
5. Zimní údržba 2018/2019
Rada se zabývala přípravou zimní údržby v sezoně 2018/2019, přičemž starosta informoval o
aktuálním stavu, kdy pro lokalitu Maršova II město disponuje pouze nabídkou od pana Petra
Hassmanna a jinou nabídku se městu nepodařilo sehnat. Bylo diskutováno v obecné rovině o
provádění zimní údržby, kdy starosta informoval radu o stavu a množství komunální techniky, o
personálním zabezpečení a dále předložil radě Plán zimní údržby z loňského roku. Požádal přítomné,
aby si do příští rady připravili návrhy na změnu plánu zimní údržby, případně na změnu organizace
zimní údržby. Dále navrhl, aby byla přijata nabídka od pana Petra Hassmanna na provádění zimní
údržby v Maršově II, protože zima se blíží a danou lokalitu nelze nechat bez smluvního zajištění.
Jiný návrh nebyl podán, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Petra Hassmanna (viz příloha originálu zápisu) na provádění zimní údržby v Maršově
II a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/5/1/2018 bylo přijato.
6. Rozpočtové opatření č. 7/2018
Radě města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 (viz příloha originálu zápisu).
Tajemnice MěÚ podrobně okomentovala návrhy jednotlivých položek v rozpočtovém opatření,
seznámila nové členy rady s principy rozpočtového hospodaření a proč je nutné v průběhu roku
přijímat rozpočtová opatření zejména ve vztahu k přijatým dotacím. Dále informovala radu o
kompetenci rady města přijímat rozpočtová opatření, a to v souladu s přijatým usnesením
zastupitelstva č. ZM/219/16/2017 ze dne 6.12.2017, kterým zastupitelstvo stanovilo rozsah
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kompetence pro radu k přijímání rozpočtových opatření. Rada neměla k návrhu připomínky, ani
návrh na doplnění či změnu, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.7/2018 činí objem celkových příjmů 1.060.157,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této
změně se zvyšují na 43.659.354 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č.
7/2018 činí mínus 6.146.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižují na
63.987.699 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 7/2018 činí mínus 7.206.157,Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se snižuje na 20.428.345,-Kč).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/6/1/2018 bylo přijato.
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
Radě města byly předloženy následující dokumenty:
1) Rozpis rozpočtu na rok 2019 – pracovní verze pro radu (ve které jsou akce investičního charakteru
vedeny samostatně mimo mandatorní výdaje za účelem zjištění provozního a kapitálového salda
návrhu rozpočtu)
2) Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019 včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019
- Příloha č. 2 Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2019
- Příloha č. 3 Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2019 POZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou
- Příloha č. 4 Návrh rozpočtu – plán výnosů a nákladů na rok 2019 PO Dům s pečovatelskou službou
Tajemnice MěÚ opět podrobně okomentovala jednotlivé dokumenty, vysvětlila, že návrh rozpočtu
už byl projednáván několikrát minulou radou od září letošního roku a výše uvedené dokumenty jsou
v podstatě ještě výsledkem práce minulé rady. Vysvětlila, že návrh rozpočtu je sice zpracován ve
zjednodušené formě, ale podrobný rozpis položek rozpočtu je doplněn podrobným textem, takže z
rozpisu lze vyčíst konkrétní příjmy a výdaje. Dále se přítomným pokusila vysvětlit princip
rozpočtové skladby a jejího členění tak, aby snáze pochopili rozpočtové dokumenty. Zejména
upozornila na podrobný komentář k návrhu rozpočtu, který je rovněž zveřejňován a kde jsou
vysvětleny zásadní informace k návrhu rozpočtu. Dále připomněla, že návrh rozpočtu musí být před
projednáváním v zastupitelstvu nejméně 15 dní zveřejněn a občané k němu samozřejmě mohou
vznést připomínky, které musí zastupitelstvo projednat.
Poté se rada podrobně zabývala jednotlivými položkami v návrhu rozpisu a v rámci diskuse byly
některé z nich vysvětleny. Starosta informoval zejména o investičních akcích a o jejich aktuálním
stavu připravenosti a konstatoval, že město musí mít investice zahrnuty v rozpočtu i když ještě neví
u některých s jistotou výsledek dotačních řízení. Ale proto aby v nich město mohlo pokračovat, musí
mít jejich financování kryté rozpočtem, aby dále mohlo vypsat výběrové řízení apod., protože jinak
by se dopustilo porušení zákona o rozpočtových pravidlech, takže ačkoliv návrh rozpočtu vypadá
hrozivě z hlediska deficitu, není tomu tak, protože většina investičních akcí je podmíněna přidělením
dotace, jak je podrobně popsáno v komentáři k návrhu rozpočtu.
V závěru projednávání pan Hovard navrhl, aby se do rozpočtu doplnila ještě jedna kulturní akce, tzv.
Keltské dny v prostoru u sokolovny, která by mohla proběhnout 3.8.2019. Nicméně konstatoval, že
se jedná pouze o nápad, neumí vyčíslit konkrétní náklady ani ještě nemá konkrétní návrhy programu
apod. Rada se tedy shodla, že novým nápadům je třeba vyjít vstříc, a proto v návrhu rozpisu rozpočtu
je položka 3319/5169 s org. 9999 - rezerva na mimořádné kulturní akce ve výši 15.000 Kč a tato
položka bude navýšena na částku 50.000 Kč.
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019 ke zveřejnění včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2019
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2019 PO Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2019 PO Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, v návrhu rozpisu rozpočtu je položka 3319/5169 s org. 9999
- rezerva na mimořádné kulturní akce ve výši 15.000 Kč a tato položka bude navýšena na částku
50.000 Kč (viz zápis - návrh na novou akci Keltské dny) a v souladu s tím, budou upraveny všechny
rozpočtové dokumenty. Po opravě budou všechny dokumenty neprodleně zveřejněny před
projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2019 v zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/7/1/2018 bylo přijato.
8. Žádost o pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II dle Záměru
města č.15/2018 od paní
. Rada se žádostí zabývala a poté hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II dle Záměru města č.15/2018 o výměře
cca 40 m2 paní
za účelem umístění okrasné zeleně a zpevněného příjezdu na vlastní
pozemek za nájemné ve výši 2,-Kč / 1 m2, tj. v přepočtu za minimální částku 500,-Kč dle Ceníku
nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města ze dne 20.5.2015, a to na dobu neurčitou
s 3M výpovědní dobou bez udání důvodu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/8/1/2018 bylo přijato.
9. Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost manželů
a
o koupi části parcely
p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I (dle zákresu v příloze žádosti) o výměře cca 700 m2 za účelem výstavby
rodinného domu. Jedná se o lokalitu Nový svět, která je uzemním plánem určena pro budoucí
výstavbu v souladu s urbanistickou studií Ing. arch. Žateckého. Vzhledem k tomu, že se jedná o
lokalitu, kterou je nutno řešit koncepčně ve vztahu i k ostatním žadatelům o výstavbu v této lokalitě,
rada se shodla, že předá žádost komisi pro rozvoj města. Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města žádost manželů
a
o koupi části parcely p.p.č. 236/8
v k.ú. Maršov I (dle zákresu v příloze žádosti) za účelem výstavby rodinného domu, protože se jedná
o lokalitu Nový svět, která je uzemním plánem určena pro budoucí výstavbu v souladu s
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urbanistickou studií Ing. arch. Žateckého a kterou je nutno řešit koncepčně ve vztahu i k ostatním
žadatelům o výstavbu v této lokalitě.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/9/1/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 5.11.2018 v 18,15 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 26.11.2018 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 6.11.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 1. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 5.11.2018.

………………………………….
Ing. Helmut Ruse
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 1. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 05.11.2018
USNESENÍ č. RM/1/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vydání Jednacího řádu Rady města Svobody nad Úpou a komisí Rady města v souladu s § 101
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
USNESENÍ č. RM/2/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
volí
b)
c)
d)

předsedou komise rady pro rozvoj města pana Ing. Václava Jiránka.
předsedkyni kulturní komise rady paní Michaelu Špetlovou.
předsedkyni komise rady pro občanské záležitosti paní Zdenku Dvořákovou.

zřizuje
a)
následující komise rady v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
- komise pro rozvoj města
- komise kulturní
- komise pro občanské záležitosti
USNESENÍ č. RM/3/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plánu inventur na rok 2018 včetně jmenování členů ÚIK (ústřední inventarizační komise) a
členů DIK (dílčí inventarizační komise) dle přílohy k zápisu s tím, že u dílčí inventarizační
komise pro druh majetku: Pohledávky, závazky, podrozvahová evidence, hotovost, běžné účty,
nedokončené investice nahradí paní
pan Ing. Helmut Ruse.
USNESENÍ č. RM/4/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dokument Pravidla pro svatební obřady před matričním úřadem Městského úřadu ve Svobodě
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), kterým se stanovuje mimo jiné místo určené radou pro
konání slavnostních obřadů (Obřadní síň Městského úřadu Svoboda nad Úpou, náměstí
Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou), doba stanovená radou pro konání svatebních obřadů
(pracovní dny pondělí – čtvrtek od 9:00 – 15:00 hodin, pracovní den pátek od 9:00 – 11:30
hodin) a provozní poplatky nad rámec zákonných správních poplatků (viz dokument).
USNESENÍ č. RM/5/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Petra Hassmanna (viz příloha originálu zápisu) na provádění zimní údržby v
Maršově II a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
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USNESENÍ č. RM/6/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového
opatření č.7/2018 činí objem celkových příjmů 1.060.157,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok
2018 po této změně se zvyšují na 43.659.354 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 7/2018 činí mínus 6.146.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok
2018 po této změně se snižují na 63.987.699 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového
opatření č. 7/2018 činí mínus 7.206.157,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této
změně se snižuje na 20.428.345,-Kč).
USNESENÍ č. RM/7/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019 ke zveřejnění včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2019
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2019 PO Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2019 PO Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, v návrhu rozpisu rozpočtu je položka 3319/5169 s org.
9999 - rezerva na mimořádné kulturní akce ve výši 15.000 Kč a tato položka bude navýšena na
částku 50.000 Kč (viz zápis - návrh na novou akci Keltské dny) a v souladu s tím, budou
upraveny všechny rozpočtové dokumenty. Po opravě budou všechny dokumenty neprodleně
zveřejněny před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2019 v zastupitelstvu v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.
USNESENÍ č. RM/8/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II dle Záměru města č.15/2018 o výměře cca
40 m2 paní
za účelem umístění okrasné zeleně a zpevněného příjezdu na
vlastní pozemek za nájemné ve výši 2,-Kč / 1 m2, tj. v přepočtu za minimální částku 500,-Kč
dle ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města ze dne 20.5.2015, a to na
dobu neurčitou s 3M výpovědní dobou bez udání důvodu.
USNESENÍ č. RM/9/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města žádost manželů
a
o koupi části parcely p.p.č.
236/8 v k.ú. Maršov I (dle zákresu v příloze žádosti) za účelem výstavby rodinného domu,
protože se jedná o lokalitu Nový svět, která je uzemním plánem určena pro budoucí výstavbu
v souladu s urbanistickou studií Ing. arch. Žateckého a kterou je nutno řešit koncepčně ve
vztahu i k ostatním žadatelům o výstavbu v této lokalitě.
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