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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, přátelé,
tenhle úvodník píšu ještě před konáním ustavujícího zasedání nového zastupitelstva města, ale už nyní, kdy jsou
známy a potvrzeny výsledky voleb v našem městě, bych
vám všem rád poděkoval za podporu, které se mně a mým
spolukandidujícím kolegům od vás dostalo. Beru ji mimo
jiné především jako potvrzení kvality naší dosavadní práce
a projevenou důvěru v naše schopnosti vést Svobodu nad
Úpou smysluplně i v budoucích letech.
V minulých úvodnících kolega Petr Týfa zhodnotil naši práci posledních osmi let. Nebylo jí málo. Za většinou té práce
stáli členové rady města, tedy pánové Hynek, Jiránek, Týfa,
a Chmelař. Vypsal jsem je zde jmenovitě, snad se na mne za
to nebudou zlobit. A těm je třeba poděkovat obzvlášť. Bylo
pro mě ctí užít si v této sestavě několik let inspirující a plodné spolupráce. V novém funkčním období zastupitelstva
už ale bude rada města fungovat v novém složení, protože dva členové této party se z důvodu pracovní vytíženosti
již z další kandidatury omluvili a jeden si z téhož důvodu
přeje být pouze řadovým členem zastupitelstva. Nevadí,
rozhodli jsme se přivítat v Radě po letech nové členy, kteří přinesou, jak věřím, nový, neotřelý pohled na fungování
města a budou pro nás všechny přínosem. Již nyní se těším
na budoucí spolupráci!
Výsledky voleb přehledně zpracovala paní tajemnice a najdete je dále v novinách.

se bude konat již 10. listopadu večer, stylově v budově Sokolovny. Tak rychle poshánět v truhlách po babičkách nějaké ty hadříky z dvacátých let minulého století a hurá na
parket!
A protože letos vychází Advent hned na začátek prosince,
zvu vás zároveň a s předstihem na Rozsvícení vánočního
stromečku, které se bude konat opět na Pietteho náměstí
v Maršově I, a to v sobotu 1. prosince večer. A bude i ohňostroj! Plakát viz dále v novinách.
Těším se na setkání s vámi!

A nesmím zapomenout pozvat ty z vás, kteří ještě nemáte
vstupenky, na historicky první Svobodský candrbál, který
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Ing. Jiří Špetla
Starosta města

ZPRÁVY Z MĚSTA A Z RADNICE
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea dámy Věra
Blažková, Ivanka Reifová, Vladimíra Skrbková, Božena Pultarová, Jiřina Bláhová, Libuše Chramostová, Božena Ambrožyová, Hana Smažinková, Eva Turynová, Jiřina Zelinská,
Milena Nečinová a pánové Gustav Dittrich, Jiří Turek, Tomáš Reif a Jiří Hofmann. Přejeme jim všem do dalších let
především hodně zdraví.

Výsledky komunálních voleb ve Svobodě nad Úpou
Pro čtenáře jsme zpracovali výsledky komunálních voleb včetně nového složení zastupitelstva pro volební období 2018 2022 podle volebních stran a jejich pořadí na hlasovacím lístku:
p.č.

jméno a příjmení

počet hlasů

název volební strany

1

Zdenka Dvořáková

129

2

Petr Horáček

119

3

Bc. Martin Vlášek

212

4

Mgr. Ondřej Oravec

190

5

Ing. Jiří Špetla

492

6

Ing. Jaroslav Chmelař

405

7

Mgr. Pavel Dvořák

387

8

Ing. Helmut Ruse

384

9

Tomáš Hovard

355

10

Jan Janouš

324

11

Mgr. Petr Týfa

365

12

Milan Zelinský

342

13

Mgr. Zdeněk Šafář

164

PRO Zdraví a Sport

14

Mgr. Jan Hainiš

250

Pro kulturu a mládež

15

RNDr. Radko Tásler

146

ČISTÝ VZDUCH

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ SVOBODU
Občané Svobody

Nová Svoboda

Získané mandáty a hlasy podle volebních stran:
číslo strany

název strany

počet mandátů

počet hlasů

Volební strana č. 1

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ SVOBODU

2

1392

Volební strana č. 2

Občané Svobody

2

1975

Volební strana č. 3

Nová Svoboda

8

5268

Volební strana č. 4

PRO Zdraví a Sport

1

1120

Volební strana č. 5

Pro kulturu a mládež

1

1268

Volební strana č. 6

ČISTÝ VZDUCH

1

1160

STŘEdNÍ ŠkoLA GASTroNoMIE A SLUžEB
Volanovská 243, Trutnov

Volební účast:
okrsek

Počet voličů v seznamu

Vydané obálky

volební účast v %

Odevzdané obálky

Svoboda

925

508

54,92%

508

7012

Maršov

724

376

51,93%

376

5171

CEKEM

1649

884

53,61%

884

12183

Výsledky komunálních voleb ve Svobodě podrobně:
Viz tabulky na stranách 3 až 5.
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obory vyučované v Teplicích nad Metují

Platné hlasy

VÝUČNÍ LIST – 3 roky
● ČÍŠNÍk, BArMAN
● kUCHAŘ
● kUCHAŘ, ČÍŠNÍk
● kUCHAŘ, CUkrÁŘ

www.zajimavaskola.cz

MATUrITNÍ ZkoUŠkA
● HoTELNICTVÍ – 4 roky
● GASTroNoMIE – 2 roky
den otevřených dveří „Gastroden“
30. 11. 2018 od 8 do 16 hodin

obory vyučovaní v Trutnově
VÝUČNÍ LIST - 3 roky
● PEkAŘ
● CUkrÁŘ
● INSTALATÉr
● TESAŘ
● TrUHLÁŘ
● ZEdNÍk
den otevřených dveří „den řemesel“
23. 11. 2018 od 8 do 16 hodin
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Svobodský candrbál se blíží !!!
Na co se mohou návštěvníci mimo jiné těšit?
Samotný candrbál začne sice ve 20 hodin, ale již hodinu předtím bude sokolovna otevřená. A právě od 19
do 20 hodin bude jarmareční hudební těleso Nešlapeto hrát staropražské a české lidové písně a kuplety.
Od 20 hodin pak začne hrát skupina Brillant Band. Během večera zatančí mládežnický taneční pár Markéta
Mikulíková a Josef Jaško, kteří mají vytancovanou
A třídu. Také se můžete těšit na taneční vystoupení
svobodských ochotníků a fotokoutek pana Miloše

Šálka. Nebude chybět
dobová tombola a další
překvapení.
Lístky jsou stále k dostání a prodávají se za 250,Kč v knihovně u Pavly
Tůmové.
Těšíme se na Vás v sobotu
10. listopadu v sokolovně.
Organizátoři candrbálu
LISTOPAD 2018
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Vítání občánků
V pátek 12. října 2018 jsme na radnici přivítali do života
naše nejmenší Svoboďáčky, kteří se narodili v prvním pololetí letošního roku a jejichž rodiče přijali pozvání na tradiční
Vítání občánků. Do života jsme slavnostně přivítali Teodora Rolfa, Norberta Kosinu, Pavla Kopunecze a Lucii Feikovou. Děkujeme dětem z mateřské školky a paní učitelce za
krásné vystoupení a našim nejmenším do života přejeme
ještě jednou hodně zdraví, štěstí a lásky.

V současné době je kniha v tisku a podle smlouvy by měla
spatřit světlo „světa“ nejpozději 14.12.2018 a doufáme, že
by mohla potěšit první čtenáře pod vánočním stromečkem.
Obálku knihy čtenářům našich novin můžeme představit již
nyní.

5. Určení počtu místostarostů a určení, které funkce
budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
6. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady
8. Volba místostarosty

STROM SVOBODY

9. Volba prvního, druhého a třetího člena rady

Ve čtvrtek 25.10.2018 odpoledne jsme ve Svobodě nad
Úpou v parku v Tyršově ulici zasadili STROM SVOBODY
u příležitosti oslav 100 let vzniku naší republiky. Velká písmena jsou použita záměrně, protože dvojsmyslný název
napovídá, že kde jinde by měl být strom zasazen než u nás
ve Svobodě nad Úpou a pro nás Svoboďáky to určitě bude
Strom Svobody ale i zároveň Strom svobody. Takže v parku
se pyšně tyčí mladá lípa, která je nyní ozdobená trikolórou,
vedle lípy je umístěna pamětní deska s datem 25.10.2018
a s krásným dovětkem Nezapomeňte na své kořeny.

12. Volba předsedy kontrolního výboru
13. Diskuse
Každopádně první listopadový den 2018, kdy jdou naše
noviny pravidelně na pulty prodejních míst, už bude mít
naše město nového starostu pro další volební období
2018 – 2022 a s největší pravděpodobností se jím opět stane již potřetí v řadě Ing. Jiří Špetla. Usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva čtenářům nabídneme až v dalším
prosincovolednovém dvojčísle.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci /
Vašem městě: Svoboda nad Úpou, které se bude konat:

Stanoviště
termín
3.11.2018

Svobodanáměstí

u Rýchorky

Maršov II
(u Šobků)

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

Poslední svozy bioodpadu proběhnou v letošním roce
v listopadu, a to v pátek 9.11.2018 a 23.11.2018.

Veřejná sbírka na knihu o historii
Svobody
Veřejná sbírka za účelem
shromažďování
finančních prostředků na vydání knihy
o historii Svobody nad
Úpou skončila dne
30.9.2018.
Konečný
stav veřejné sbírky
k 30.9.2018 nakonec činil krásných
142.604,44 Kč. Všem velmi děkujeme !!!!. Všem dárcům
bude v knize v doslovu poděkováno a bude uveden jejich
kompletní seznam v abecedním pořadí bez uvedení
konkrétní částky.
6
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Ustavující veřejné zasedání
zastupitelstva
První ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo poslední říjnový den 31.10.2018 od 18 hodin ve školní jídelně.
S ohledem na uzávěrku novin je v době zpracování znám
pouze program:
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
1. ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva Města
Svobody nad Úpou

Dne

Od

Do

07.11.2018

7:30

18:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových
stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://
www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html,
a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo
s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.

ve školní jídelně Základní školy ve Svobodě nad Úpou,
Kostelní 169

7.11.2018 (07:30
č. 110060619758

-

15:30)

-

plánovaná

Celá akce byla doplněna výstavou historických i současných
fotografií Svobody, na které se významně podíleli pánové
Antonín Tichý a Pavel Křivka. Lucky Bistro v Tyršově ulici
připravilo pro všechny občerstvení, takže všem moc a moc
děkujeme. A hlavně děkujeme vám občanům Svobody, že
jste přišli.
Nezapomeňte na své kořeny
K celé akci zpracoval aktuálně Svobodský občasník pan
Pavel Křivka včetně krásných fotografií, který našim čtenářům nabízíme.

odstávka

Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou

1. Složení slibu členů zastupitelstva

Nádražní

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

429 , 447 , 448 , 455 , 461 , 485 , 501 , 529 , parc.č. 774/1 ,

3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

Sluneční stráň

4. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva a výborů
zastupitelstva

Tato malá komorní oslava i přes nepřízeň počasí přilákala
nakonec mnoho Svoboďáků, zasadit lípu nám přijeli pomoci i starostové sousedních obcí z Mladých Buků a Horního
Maršova a také místostarosta Trutnova a předseda Svazku
obcí Východní Krkonoše. V úvodu akce krátce připomenul
starosta Ing. Jiří Špetla spletitou historii naší země a poté
děti ze základní školy zazpívaly pod vedením paní učitelky
Rolencové oblíbenou písničku pana prezidenta Masaryka
„Ach synku, synku“. Následně se starostové společně chopili rýče a STROM SVOBODY zasadili a vyzvali i ostatní, aby
přiložili ruku k dílu. Dílo se podařilo. Strom byl také pokřtěn
a náležitě zalit sektem (snad si na to nezvykne J, to by nám
asi stouply náklady na údržbu veřejné zeleně). Nakonec byl
tento slavnostní okamžik završen nádherným zpěvem české hymny v podání Lucky Ševčíkové, a to bez hudebního
doprovodu. Výjimečná a nádherná chvilka, děkujeme moc.

S pozdravem.

na středu 31.10.2018 od 18,00 hodin

PROGRAM

Úpská

7. Volba starosty

11. Volba předsedy finančního výboru

Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu na soboty (vždy první
sobota v každém lichém měsíci). Poslední svoz v letošním
roce proběhne v sobotu 3.11.2018.

450 ,
301 , 404 , 408 , 410 , 415 , 420 , 422 , 482 , 483 , 486 ,
490 , 492 , 493 , 496 , 528

10. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Svoz nebezpečného odpadu v roce
2018

Svoboda nad Úpou

171 ,
233 ,
258 ,
302 ,
312 ,

186 ,
235 ,
259 ,
303 ,
318 ,

191 ,
239 ,
260 ,
304 ,
449 ,

192 ,
240 ,
261 ,
305 ,
542 ,

197 ,
241 ,
262 ,
306 ,

201 ,
243 ,
270 ,
307 ,

223 ,
252 ,
281 ,
308 ,

230 ,
253 ,
282 ,
309 ,

231 ,
256 ,
283 ,
310 ,

232 ,
257 ,
291 ,
311 ,
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Výpis usnesení z 94. schůze
Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.09.2018
USNESENÍ č. RM/1169/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) pronájem části parcely p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 156 m2 společnosti SKI HOTEL, s.r.o.,
IČ 272 33 961, se sídlem 5. května 425, 542 24 Svoboda
nad Úpou za účelem parkoviště pro klienty hotelu SKI
HOTEL na adrese 5. května 425 (jedná se o 10 parkovacích míst) za roční nájemné ve výši 12.000 Kč bez DPH
s tím, že do příštího jednání rady bude připraven návrh
nájemní smlouvy.
přijímá
b) doplňující usnesení k bodu a) tohoto usnesení v tom
smyslu, že město nesmí zapomenout v rámci budoucího
kolaudačního řízení (kde město je účastníkem řízení),
aby součástí kolaudačního řízení byl projekt autorizované osoby o výpočtu potřebnosti parkovacích míst pro
provozování ubytovací části, ale také restaurační části
a aby podle toho město v kolaudačním řízení postupovalo ve smyslu, že je nutno podmínit platnost kolaudačního souhlasu ve vazbě na příslušný počet skutečně
zajištěných parkovacích míst, a pokud nebude zajištěn
odpovídající počet parkovacích míst, bude muset být
omezena kapacita hotelu v rámci kolaudačního souhlasu.

USNESENÍ č. RM/1170/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na provedení elektroinstalace v přístřešku pro technickou četu u čerpací stanice Benzina, a to
od Pavla Čekaňák, IČ 67446710, se sídlem Pietteho nám.
74, Svoboda nad Úpou - nabídl cenu ve výši 59.553 Kč bez
DPH (72.059 Kč s DPH).

USNESENÍ č. RM/1171/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti vlastníka domu čp. 309 na Sluneční
stráni o umístění vodovodní přípojky k domu na pozemky
města p.p.č. 500/1 a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
včetně projektové dokumentace pro územní souhlas (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že do příštího jednání rady
bude připraven koncept smlouvy o podmínkách realizace
stavby, ve které budou stanoveny podmínky realizace stavby a případné ujednání o budoucím věcném břemenu. Dále
bylo konstatováno, že do okruhu účastníků řízení v rámci
územního řízení je třeba zahrnout také nájemce části parcely p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/1172/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci
vybudování odstavné plochy u domu čp. 249 na Sluneční
stráni včetně projektové dokumentace s tím, že se stavbou
nemá problém, ale požaduje, aby nebyla poškozena při-
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lehlá místní komunikace na p.p.č 500/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou a stavebník vyzve město k prohlídce před zahájením
stavby a po dokončení realizace

USNESENÍ č. RM/1173/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost nájemce bytu č. 1 o povolení instalace satelitu na
střechu budovy DPS pro byt č. 1, protože v rámci DPS je
instalován centrální satelitní rozvod, a tudíž individuální
satelity nebudou povolovány.

USNESENÍ č. RM/1174/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
cenovou nabídku na druhou etapu rekonstrukce objektu
bývalého kina čp. 473 na náměstí Svornosti, kdy v zadní
části domu by měly vzniknout nebytové prostory, zejména
kulturní sál (viz příloha originálu zápisu), kdy celková cenová nabídka za všechny 4 etapy (statický průzkum, architektonicko-provozní studie, společná dokumentace pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, realizační
dokumentace včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele)
činí 1,37 mil. Kč bez DPH (1.657.700 Kč s DPH) s tím, že
město počká s projektováním druhé etapy, pokud dopadne
dotace na sociální bydlení v rámci první etapy.

USNESENÍ č. RM/1175/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 10.10.2018 od 15,00 hodin u veřejné zakázky
dle bodu a) tohoto usnesení - členové: Ing. Jiří Špetla
– starosta, Vilém Kaňka – vedoucí technické čety města,
Ing. Jaroslav Chmelař – člen rady, náhradníci: Rajsner
Jiří, Mgr. Petr Schön.
schvaluje
b) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
dodávku s názvem „Nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann“ (viz příloha originálu zápisu).
c) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- AGROTIP – Široký s.r.o., IČ 259 21 355, se sídlem č.p.
8, 549 11 Dolní Radechová
- MANATECH CZ s.r.o., IČ 260 45 095 se sídlem Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec
- MTM Tech, s.r.o., IČ 604 71 417, se sídlem Janovská
375, 109 00 Praha 10

USNESENÍ č. RM/1176/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) víkendové sazby a sazby o svátcích za pronájem sportovní haly s účinností od 1.10.2018 takto:
- sportovní hala v přízemí - 800 Kč včetně DPH / za 1
hodinu
- malá tělocvična v prvním patře - 500 Kč včetně DPH
/ 1 hodinu
s tím, že již vyfakturované částky do 26.9.2018 se nebudou
měnit. Položka č. 3 v současném Ceníku pronájmu sportovní haly ze dne 13.11.2014 se ruší.
b) výši hrubé odměny za víkendové a svátkové služby
v rámci provozu sportovní haly, a to 180 Kč za 1 hodinu
LISTOPAD 2018
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provozu (formou dohody o provedení práce brigádníkům i stávajícím zaměstnancům).

USNESENÍ č. RM/1177/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
dopis vlastníků domu čp. 152 s připomínkami k návrhu
opravy části komunikace Pod Světlou Horou včetně odvodnění žlabu (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada
na svém původním usnesení trvá, rošty budou odstraněny
tak, aby se žlab dal pravidelně čistit. Co se týká třetí připomínky - návrh na odstranění stávajících žlabů a uložení
potrubí do nové vpusti, tak rada odpovídá, že platí věta
poslední uvedená v dopise, a to že soused pod domem čp.
152 si tuto úpravu udělal na své náklady včetně smluvního
zajištění s městem a vše dobře funguje, takže rada doporučuje vlastníkovi objektu čp. 152, aby si na své náklady toto
opatření rovněž realizoval tak jako soused pod nimi.

USNESENÍ č. RM/1178/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Společenství vlastníků BJ Úpská 420 o souhlas
s umístěním kanalizační přípojky na pozemek města č. 875
v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně výtahu z projektové dokumentace. Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že
v dané lokalitě by bylo vhodné přípojku přeprojektovat na
veřejný řad tak, aby sloužila i pro ostatní objekty, přičemž
v tuto chvíli rada předběžně souhlasí pouze s tím, že budou
provedeny pouze nejnutnější stavební úpravy, aby se mohl
dokončit v místě chodník a do budoucna se do něj nezasahovalo.

USNESENÍ č. RM/1179/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města žádost vlastníka parcely p.p.č. 825/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou o posunutí termínu splatnosti
smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za nedodržení smluvních
podmínek (podrobně viz zápis).

Výpis usnesení z 95. schůze
Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 10.10.2018
USNESENÍ č. RM/1183/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu
nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.

USNESENÍ č. RM/1184/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem nájem části parcely p.p.č.
774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 156 m2 za účelem
užívání jako parkoviště s 10 parkovacími místy pro klienty
hotelu SKI HOTEL čp. 425, ulice 5. května, Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
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USNESENÍ č. RM/1180/94/2018

USNESENÍ č. RM/1187/95/2018

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
cenovou nabídku na zpracování PD na opravu objektu školních dílen od Ing. Jana Chaloupského (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že s ohledem na výši předpokládané nabídkové ceny je třeba udělat poptávkové řízení v souladu se Směrnicí města pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu vedených mimo režim zákona.

Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
předběžně se záměrem stavby „Novostavba RD na st.p.č.
50/2 a p.p.č. 161/4, obě v k.ú. Maršov I“, ale podmínkou pro
vydání kladného stanoviska a udělení konečného souhlasu je uzavření Dohody o příspěvku na opravu komunikací,
protože záměr stavby v lokalitě na Novém světě nesporně
ovlivní stav komunikace v daném místě, a proto požaduje
po investorovi předložení rozpočtu stavby za účelem stanovení výše příspěvku.

USNESENÍ č. RM/1181/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou paní
R. H., a pokud byt nepřijme nabídnout uvolněný byt dle Pořadníku dále od třetího místa v pořadí.

USNESENÍ č. RM/1182/94/2018
Rada města Svobody nad Úpou
stanovuje
následující investiční potřeby v rámci přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2019:
- další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení (6 - 10 mil.
Kč v závislosti na dotačních titulech, kdy je možno získat
na dotacích 50 - 80%)
- sociální bydlení - první etapa rekonstrukce bývalého
kina - vybudování 6 sociálních bytů s využitím dotace
bude-li poskytnuta
- náklady na zpracování PD na druhou etapu rekonstrukce
bývalého kina na nebytové prostory (zejména kulturní sál)
- nákup nového auta pro technickou četu (náhrada za dosluhující Berlingo) s preferencí značky Dacia Duster
- implementace subsystému EKO IS GINIS - upgrade ekonomického systému
- areál městského stadionu - úpravy břehu podél Úpy (likvidace stromů + nové oplocení včetně zasíťování
- spoluúčast města na dokanalizování města
- zpracování PD na vybudování lékařských ordinací
v Domě s pečovatelskou službou
- rekonstrukce školních dílen

USNESENÍ č. RM/1185/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
návrh smlouvy o podmínkách realizace stavby vodovodní
přípojky k domu čp. 309 přes pozemky města p.p.č. 500/1
a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že tento návrh
bude do příštího jednání doplněn a upraven dle připomínek
Mgr. Hynka.

USNESENÍ č. RM/1186/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 516
v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento pozemek je veden v Katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace a pozemky, které jsou
vedeny jako ostatní komunikace město rozhodně nebude prodávat, protože slouží jako komunikace, přístupy
k nemovitostem a plochy pro odkládání sněhu v rámci
zimní údržby apod.

USNESENÍ č. RM/1188/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
servisní smlouvu na pravidelné revize sekčních vrat na
nové požární zbrojnici se společností Modela Trutnov CZ
s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) s tím, že požaduje pouze
upravit lhůtu pro provedení servisního zásahu a odstranění
závady na 2 pracovní dny.

USNESENÍ č. RM/1189/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. o nájem ploch na
umístění tří kusů dopravně informačního značení na nových sloupech veřejného osvětlení o rozměru 1,5 x 1,0
metru dle vizualizace dopravně informačního značení
v příloze žádosti s tím, že návrh nájemní smlouvy s upřesněnými podmínkami bude předložen na příštím jednání
rady.

USNESENÍ č. RM/1190/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o nepovolené stavbě zastřešeného stání u čp.
183 na Sluneční stráni (podrobně viz zápis) s tím, že dle
územního plánu je stavba v pořádku, ale stavebník musí
předložit projekt stavby, geometrický plán zaměření (dokazující skutečnost, že stavba stojí na jeho pozemku),
a dále splnit další podmínky jako je vsakování dešťových
vod, zabezpečit spad sněhu mimo přilehlou komunikaci,
zajistit zkoušku pro průjezd záchranných složek (zejména
hasičského vozu).

USNESENÍ č. RM/1191/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci VZMR na dodávku „Nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann“, a to společnost AGROTIP
– Široký, IČ 259 21 355, který nabídl nejvýhodnější cenu ve
výši 184.500,-Kč bez DPH (223.245,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo, které byla
součástí nabídky dodavatele.

USNESENÍ č. RM/1192/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky v rámci VZ malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školních dílen“ (viz příloha
originálu zápisu).
b) Výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:

-

Ing. Jan Chaloupský, IČ 11164034, se sídlem U Hřiště
639, 541 01 Trutnov 4
Ing. Marek Pavlíček, IČ 41227221, se sídlem Rooseveltova 2844, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ing. Karel Peterka, IČ 40102238, se sídlem Ostrčilova
930, 541 01 Trutnov

USNESENÍ č. RM/1193/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.

USNESENÍ č. RM/1194/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci movitého majetku města, který je nefunkční (šest položek dle
soupisu – kávovar, fax, záložní zdroj, tiskárna, monitor,
PC server) s tím, že pověřuje paní Martu Vlčkovou, aby
zajistila vyřazení z majetku a dokončení fyzické likvidace.

USNESENÍ č. RM/1195/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce obecního majetku ze
dne 28.5.2014 (ve kterém dochází pouze k upřesnění výměry pronajatých pozemků, rozsah výpůjčky ani povinnosti
se nemění) a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze
dne 28.5.2014 (ve kterém je sjednáno prodloužení nájmu
do 31.8.2032, jsou upřesněny výměry pronajatých částí
parcel p.p.č. 343 a 366, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu se Záměrem města č. 18/2018).

USNESENÍ č. RM/1196/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost zástupce investora stavebního záměru „Stavební
úpravy bytového domu č.p. 4 na parc.č. 59,119/8 a 119/9,
v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“ o navrácení příspěvku na opravu komunikací, který uhradil na základě Dohody
o příspěvku na opravu komunikací č. SML000502 ze dne
14.5.2018. Investor oznámil městu, že odstoupil od svého
stavebního záměru z důvodů nepředvídatelného průběhu
v procesu vyřízení stavebního povolení, které investor nezavinil. Stavební povolení nenabylo právní moci s ohledem
na odvolání jednoho z účastníků řízení, a proto investor požádal stavební úřad o zpětvzetí žádosti o vydání stavebního povolení, což potvrdil Ing. Hůrka. V dané věci tedy rada
konstatovala, že až bude pravomocné usnesení stavebního
úřadu o ukončení stavebního řízení, bude prověřen stav
komunikací, sepsána dohoda o ukončení platnosti Dohody o příspěvku na opravu komunikací a po oboustranném
podpisu bude na základě vystaveného dobropisu částka
vrácena investorovi.

USNESENÍ č. RM/1197/95/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o prodej části p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
dle zákresu v příloze žádosti a provede prověření v terénu
z důvodů popsaných v zápise, a poté se k žádosti vrátí.
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Výpis usnesení z 96. schůze
Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 24.10.2018
USNESENÍ č. RM/1198/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování
PD na rekonstrukci školních dílen“, a to od Ing. Jana
Chaloupského, IČ 11164034, se sídlem U Hřiště 639,
541 01 Trutnov 4, který nabídl cenu za zpracování PD
ve výši 139.900 Kč bez DPH (169.279 Kč včetně DPH)
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo,
která byla součástí zadávací dokumentace jako závazný vzor.

USNESENÍ č. RM/1199/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby s názvem „K.ú. Maršov I Parkovací stání Rýchorka“, kterou
předložil budoucí investor společnost SKI SCHOOL Krkonoše s.r.o. společně s projektovou dokumentací (viz
přílohy originálu zápisu) s tím, že byly doplněny termíny pro dokončení stavby nejdéle do 15.11.2020, termín
pro uzavření smlouvy o výpůjčce do 31.12.2020 a dále
ustanovení o tom, že součástí smlouvy bude souhrnná
technická zpráva včetně situačního výkresu dle příslušné projektové dokumentace pro vydání společného povolení č. 028/18, datum 08.2018, kterou vypracoval DiK
Janák, s.r.o.

USNESENÍ č. RM/1200/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na umístění stavby vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce „Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad
Úpou“ se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.,
a to na pozemku města p.p.č. 851/1 v k.ú.. Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/1201/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o podmínkách realizace stavby vodovodní přípojky k domu čp. 309 přes pozemky města p.p.č. 500/1
a 500/2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu),

USNESENÍ č. RM/1202/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s prodloužením platnosti „Havarijního plánu pro polní hnojiště na p.p.č. 229/2 v k.ú. Maršov I a na p.p.č. 270
v k.ú. Maršov II se stejnými podmínkami, které byly stanoveny v roce 2017 a byly zapracovány do rozhodnutí MěÚ
Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany
prostředí a vodního hospodářství ze dne 17.2.2017 pod
č.j. 17744/2017, sp. zn. 2016/3656/ŽP/BRM a s časovým
omezením do 30.9.2019.
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USNESENÍ č. RM/1203/96/2018

USNESENÍ č. RM/1209/96/2018

Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o souhlas se změnou užívání stavby
„Kůlna u rodinného domu čp. 7“ a požaduje po žadatelce
předložení kompletní dokumentace ke změně užívání stavby, která byla zpracována v červenci 2018 Ing. arch. Veronikou Novákovou, Ocelová 606/12, Praha 2 - Vinohrady
a která je citována v doloženém stanovisku odboru územního plánování MěÚ Trutnov č.j. 2018/4013/R/HOM ze dne
27.9.2018.

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu),
který je ve všech nálezech bez závad.
b) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje ředitelku PO, aby přijala nápravné opatření dle zjištěných nedostatků s návrhem termínů na jejich odstranění, a to do 30.11.2018.

USNESENÍ č. RM/1204/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
znovu projednávání žádosti o odkoupení části pozemku
p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že je nejprve
prověřit stávající mokřad ve spodní části parcely, dále je
třeba provést svedení vod po části pozemku a prověřit stav
jímání vody pro všechny vlastníky zahrádek a všechny tyto
konfliktní části parcely je třeba prověřit a provést taková
opatření, aby byly odstraněny konflikty a mohla se prodat
nekonfliktní část parcely.

USNESENÍ č. RM/1205/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II
od vlastníka domu čp. 43, protože se jedná o parcelu, která
je vedena jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace a po parcele vede přístupová cesta ke všem
nemovitostem v dané lokalitě, slouží pro všechny objekty v dané lokalitě pro účely přístupu a příjezdu a město
i s ohledem na zimní údržbu tyto pozemky nechce prodávat ani pronajímat.

USNESENÍ č. RM/1206/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a) tajemnici MěÚ, aby připravila pro radu koncept dokumentu „Pravidla pro instalaci zařízení na sloupech veřejného osvětlení“ dle jednání (viz zápis)
ruší
b) své usnesení č. RM/1189/95/2018 ze dne 10.10.2018,
protože nebyl zveřejněn záměr města disponovat majetkem města.

USNESENÍ č. RM/1207/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nabídku pana Petra Hassmanna na provádění zimní údržby
v lokalitě Maršov II v zimní sezóně 2018/2019 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že organizaci zimní údržby včetně
zpracování plánu zimní údržby na sezonu 2018/2019 rada
předává jako úkol novému členu rady, který bude odpovídat za zimní údržbu.

USNESENÍ č. RM/1208/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s Českou lesnickou akademií Trutnov na
pronájem sportovní haly od října do 31.3.2019 (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/1210/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
odpis 4 zmařených investic v celkové hodnotě 114.530,20
Kč (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje účetní MěÚ provedením účetních operací souvisejících s odpisem.

schvaluje
b) žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
……………………, trvale bytem Svoboda nad Úpou
neschvaluje
c) žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
……………., trvale bytem Praha, a to z důvodu, že žadatelka nemá trvalý pobyt v obci Svoboda nad Úpou,
protože město Svoboda nad Úpou v rámci financování
pečovatelské služby poskytuje tuto službu pouze občanům s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/1213/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města k realizaci
vybudování opěrné zdi k vytvoření nakloněné roviny pro
účel bezpečného sjezdu k domu čp. 546 a následného využití vzniklých odstavných ploch na vlastních pozemcích
p.p.č. 88 a 723/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou dle přiloženého projektu (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/1211/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov na rok 2019 (viz příloha originálu
zápisu).
b) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
na rok 2019 (viz příloha originálu zápisu).
c) návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov na rok 2019 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění.
d) návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou na rok 2019 (viz příloha originálu zápisu) pro účely
zveřejnění.
e) Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016 s kalkulací měsíční odměny pro rok 2019 za vykonávání prací
pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
f) koncept návrhu rozpočtu města Svoboda nad Úpou pro
rok 2019 ve formě pracovního rozpisu rozpočtu s tím,
že do příštího jednání rady bude rozpis dopracován
na konečného návrhu rozpočtu, doplněn komentářem
a předložen k projednání tak, aby mohl být v listopadu
2018 zveřejněn po zákonnou dobu před projednáváním
v zastupitelstvu.

www.musvoboda.cz

USNESENÍ č. RM/1212/96/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) bez připomínek předložené dokumenty z PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (vše viz přílohy
originálu zápisu):
1) Vývoj poskytnutých hodin PS od roku 2014 do
30.9.2018
2) Přehledy poskytnuté péče k 30.9.2018
3) Čerpání rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou
k 30.9.2018
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Střípky z dějin – Záhada ze
svobodského náměstí
Antonín Tichý
Na sběrateli pohlednic a zájemci o historii hojně navštěvovaném webu www.fotohistorie.cz, kam může vkládat
fotografie lokalit z území celé České republiky prakticky
každý uživatel internetu, mě velmi zaujala kresba zařazená ke Svobodě nad Úpou, vložená už v únoru 2018.

Od té doby mi doslova vrtá hlavou a nedá spát, protože
jsem se s podobným vyobrazením historického dřevěného
domu číslo 75 v pravém radničním rohu náměstí Svornosti,
na jehož místě vyrostla v roce 1938 výstavná budova spořitelny, dosud nesetkal. Dle písemného sdělení vkladatele je prý obrázek z nějakých nezjištěných dobových novin.

Jeho stáří klade s velkou rezervou odhadem do roku 1870.
Matoucí je charakteristický, dnes již neexistující hrázděný
dům starobylé obecní sýpky na shromažďování desátků
z výnosu obilí pro panstvo ve Vlčicích s původním číslem
94, přestavěný na hostinec „U pošty“, známý v ústním podání pamětníků chybně jako „Stará pošta“, který byl definitivně zbořen v roce 1965. Srovnáním s jinými sporadickými
vyobrazeními z té doby je to jedna a táž stavba, nebo její
naprosto identické dvojče. Cestu v pozadí, klikatící se vzhůru na kopec (Kraví vrch?) lze brát jako bujnou autorskou
licenci. Pokud je však kresba opravdu autentická, tak je
zdobený štít s prvky barokního tvarosloví u vedlejšího
domu ne-li unikátem (podobný byl doloženě na horním konci náměstí s číslem
66) tedy určitě velmi neobvyklým. Původní dřevěné
měšťanské domy s podsíní
podél hlavní ulice a kolem
náměstí se vyznačovaly
vysokou
trojúhelníkovou
gotizující lomenicí bez výrazných ozdob kromě různě
kladeného bednění a lištování. Vlivem zhoubných
požárů i poválečné výměny
obyvatelstva se zachovalo
jen minimum zobrazení. Ani
fotografií z 19. století není
zrovna na rozdávání. Na
všech dosud známých se rohový dům od ostatních dřevěných stavení v sousedství
nijak neliší a trojúhelníkový
štít lze doložit před uváděným letopočtem 1870 i po
něm. Pohlednice z minulého století už přinášejí jen
pohled na dlouho nezastavěnou nehezkou proluku
vedle současného Městského úřadu. Nějak nemůžu skousnout, že kdejaká s prominutím haluzna byla mnohokrát publikována jako reprezentativní záběr z malebného městečka
pod Rýchorami a takový výtvarně působivý a fotogenický
prvek přímo na náměstí zůstal pominut. Dříve než nabídnu
k společnému mudrování několik srovnávacích obrázků

Obecní sýpka na kolorované kresbě B. Hauschnera z roku 1884 a po přestavbě na hostinec
14
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ještě pár faktických poznámek. Podle tabely poddaných
vlastnících domy, kterou vypracoval hospodářský ředitel
vlčického panství Kristián Kašpar Finck v roce 1754 měla
Svoboda tehdy celkem 99 domů. Číslování započalo podle
kroniky údajně už v roce 1768. V té době musel už tedy nepochybně nějaký dům číslo 75 stát. První známá schematická kresba svobodského náměstí od Rudolfa Schallera, uložená v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, s původní dřevěnou
radnicí a viditelným podloubím i podél boční strany domu
Etrichů čp. 74 zakrátko přestavěného (1880) a zřetelnou

trojúhelníkovou lomenicí u inkriminovaného čp. 75 je datovaná letopočtem 1858. Také následný barevný pohled
na město krátce po výstavbě nové radniční budovy v roce
1869 s datací o tři roky později dokládá totéž. Stejně, jako
mladší nedatovaná fotografie, jejíž velkoformátová malovaná reprodukce zdobí stěnu proti výčepnímu pultu v restauraci Národní dům na náměstí. Z čehož plyne jediné
– je-li to skutečně Svoboda nad Úpou, musí být situace zachycená neznámým kreslířem se signaturou th (?) minimálně před rokem 1858.

Svobodské náměstí na kolorované kresbě z roku 1858 a na barevném fototisku z roku 1872

Detailní pohled na čp. 75 s trojúhelníkovou lomenicí před rokem 1880 na historické fotografii
LISTOPAD 2018
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Klub důchodců ve Svobodě nad Úpou
pořádá jednodenní zájezd
VÁNOČNÍ ADVENT
do polské Wroclavi
Odjezd 6.12.2018
- z náměstí ve Svobodě v 7,30 hodin
- od hotelu PROM v Maršově I v 7,35 hodin

Příspěvek na dopravu:
- členové klubu 200,-Kč,
- ostatní 250,-Kč
Závazné přihlášky se zálohou
100,-Kč od 7. listopadu 2018
přijímá paní Erbenová
tel. 605 064 705,
případně každé úterý od 14,00
hodin v klubu v přízemí
Městského úřadu v zasedací místnosti

16
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Město Svoboda nad Úpou
vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
A MALÉ VÁNOČNÍ TRHY
1.12. 2018 OD 14:00 HODIN
v Pietteho parku

Přijďte s námi ,,pobejt“ a načerpat atmosféru vánoc

PROGRAM:

14:00 - 17:00 - Malé adventní trhy
15:00 - 17:00 - Tvořivá dílna
16:30 – Živá hudba

17:00 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a betlému
NA ZAKONČENÍ OHŇOSTROJ
Občerstvení

Svařené víno, čaj, cukroví
Hudební doprovod Olda Kysela
18
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