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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou za námi (škoda😊), zima v plném proudu
(krása) a naše město má za sebou první měsíc z nového
roku 2019. Co nás v něm čeká? V rámci situace ve světě
to letos opět asi žádná hitparáda nebude, přejme si, aby
to alespoň nebylo ještě horší. V rámci fungování Svobody
nad Úpou to letos bude podle našich plánů vypadat asi
takto:
Pod novým vedením města budeme za a) pokračovat v již
započatých projektech, za b) pracovat na přípravě projektů nových, tak, abychom postupně naplňovali naše volební
předsevzetí.

V rámci debaty nad neutěšeným stavem málo užívaných
školních dílen jsme se minulý rok rozhodli využít tyto prostory jiným způsobem a vytvořit zde zázemí pro techniku
a pracovníky technické čety města. Nyní je zpracovávána
projektová dokumentace budoucí podoby vnitřních prostor budovy. Rádi bychom měli do konce roku rekonstrukci
budovy za sebou. Mohli bychom tak opustit pronajaté prostory v areálu Aral a do budoucna sídlit „ve svém“. K financování celé akce se pokusíme využít tak jako vždy dotačních prostředků, tentokrát z fondů MMR.
Další akcí ve stadiu příprav je částečná výměna a doplnění
prvků dětského hřiště v areálu městského stadionu. Plánujeme zde instalaci workoutových a parkourových prvků,
nyní pracujeme na konečné podobě hřiště a přípravě žádosti o dotaci.

Co se týče projektů v realizaci, pracujeme na znění
nového Územního plánu města, který bude reflektovat požadavky fungování města posledních let
a mimo jiného zpřesní a usnadní rozhodování orgánů města při vydávání stanovisek ke stavebním řízením na jeho území. V této chvíli je zastupitelstvem
schváleno tzv. Zadání územního plánu, zároveň byla
podána na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost
o dotaci na jeho pořízení. Celé je to běh na dlouhou
trať, proces započal v roce 2016, dokončen bude
koncem roku 2020.
Dalším projektem v běhu je postupná rekonstrukce
všech prvků veřejného osvětlení ve městě. Jak jste si
jistě všimli, dokončena je první etapa tohoto záměru,
ulice Úpská podél hlavní silnice na Pec pod Sněžkou.
Zde to svítí jedna báseň, viďte? Následovat budou ulice Lázeňská, Horská a Černohorská. Zde bychom chtěli
záměr realizovat již letos, záleží na rychlosti posuzování naší žádosti o dotaci určenou pro obce v Národních
parcích.
V případě obdržení kladného rozhodnutí o přidělení
dotace dozná konečně zásadních změn budova bývalého kina, kde se chystá celková rekonstrukce budovy
při současném zachování jejího historického vzhledu.
Uvnitř vznikne v jižní části budovy několik sociálních
bytů. V příštích letech bychom zde rádi pokračovali
přestavbou severního traktu na víceúčelový kulturní
sál se zázemím.

Co se týče plánování budoucnosti fungování našeho
města, Rada města započala práci na tvorbě nového
„Strategického plánu rozvoje města“. Tento dokument, původně sestavený minulým vedením města
pro období let 2016 – 2020, je již překonaný, úkoly
z něho jsou z 90% splněny. Nové vedení se bude opět
zamýšlet nad budoucností rozvoje Svobody nad Úpou
v delším časovém horizontu, předpokládám na dalších
5 – 10let.
Tolik tedy k letošku. Přeji si, aby se nám všem v něm spolu
dařilo!
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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 únoru oslaví
svá životní jubilea dámy
Vlasta
Vychroňová,
Jarmila Žeňková, Věra
Motlová, Jiljí Vlčková,
Danuše Fejklová a pánové Jiří Zeman, Jiří Kobr
a Jan Korbelář. Přejeme
jim všem do dalších let
především hodně zdraví.

Nabídky práce
ÚKLID APARTMÁNŮ 2+KK, 50 m2
Hledám spolehlivou paní na pravidelný úklid tří soukromých apartmánů ve
Svobodě n./Ú., které jsou
využívány k rekreačním
pobytům. Nejvyšší vytíženost je prosinec až březen a červenec až srpen
(cca 15 úklidů/měsíc). Za
pečlivě vykonanou práci
nabízím odměnu 150,Kč/hod., tedy 350Kč
za kompletně uklizený
a připravený apartmán
pro hosty. Tato práce je
vhodná například jako
přivýdělek k důchodu
nebo pro ženy na mateřské dovolené. Více informací poskytnu na uvedených kontaktech:
Email:
moc@itproperty.cz
Tel.: +420 777 755 835
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE
Firma Arriva Východní
Čechy a.s. pobočka Svoboda nad Úpou přijme
pomocnou sílu na úklid
kanceláří a přilehlých
prostor. Zkrácený pracovní
úvazek,
odměna 100,- Kč / hod.
V případě zájmu pište
na email: vera.vlckova@
arriva.cz nebo volejte
499 404 777
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Jednání zastupitelstva
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
3. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad
Úpou
na pondělí 11.2.2019 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu ve
Svobodě nad Úpou
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAM
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Schválení podání žádostí o dotace z programu MMR
Podpora rozvoje regionů 2019+
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Diskuse

Začátek taneční sezóny skupiny „Sultánky“
V sobotu 19.1.2019 v 6 hodin ráno jsme vyrazili na soutěž
do Prahy s názvem „Orientální princezny tančí“. Pořadatelem byl DDM Spirála.Cesta a cesta byla skvělá, nasmáli jsme
se, svítilo nám sluníčko i když ráno bylo - 8°C. Ale v Praze to
vypadalo jak na jaře a přitom u nás byla zima.
Jeli jsme prezentovat ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou a dovezli jsme
do Svobody nad Úpou ze 7 přihlášek 7 medailí, z toho 5x zlato, 2x
stříbro 😊. Bylo to úžasné, holky jste skvělé, jen tak dál udržte ten
taneční krok až do června. Děkuji holkám za krásné výkony, rodičům a škole za podporu a pomoc, organizátorům za skvělou organizaci a samozřejmě porotě za krásná ocenění a za zpětnou vazbu.
Iryna Viničuk - trenérka

Divadlo v sokolovně

Kolik jsme vyprodukovali v roce 2018 odpadu

Svobodští ochotníci zvou diváky na komedii, kterou sehraje
8. března 2019 soubor z Libňatova. Libňatovští ochotníci k nám
přijedou na oplátku, naše představení jsme u nich hráli v prosinci. V době představení bude otevřená restaurace pana Adamce. Podrobné informace nahdete na plakátu dále v novinách.

Jako každoročně přinášíme přehled o množství vyprodukovaných odpadů občany našeho města za minulý rok (včetně
přehledu za minulá léta). V níže uvedené tabulce a grafu
jsou uvedena souhrnná čísla za roky 2011 až 2018, a to
vždy v tunách za konkrétní rok. Pokud se blíže podíváme na
údaje za rok 2018, tak například vidíme, že množství komunálního odpadu minulý rok oproti roku 2017 vzrostlo o cca
2 tuny, což je zanedbatelný nárůst. Co se týká papíru a skla,
zde je nárůst o cca 3 tuny více a u plastů je to o cca 5 tun
více než v roce 2017. Bioodpadu jsme vyprodukovali a odevzdali v roce 2018 méně než v předešlém roce, a to o 7 tun
(na tomto poklesu se podepsalo především dlouhotrvající
sucho v letních měsících).

Dovolená v ordinaci MUDr. Jarmily Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové bude od
1.2.2019 do 8.2.2019 uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé
Buky 8 – 12 hodin, tel. 499 873 114, mobil 603 734 842.
Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866
117 nebo 499 866 222) nebo RZP - linka 155.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.
ROK
papír
sklo
plasty
komunální
objemný
BIO

2011
48,2
35
33
325,48
14,7

2012
48,7
38,7
36,3
354,58
16

2013
57
38,1
35,3
352,45
168,08

Mgr. Petr Schön
správce odpadového systému
2014
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32,4
40,7
398
14,1
21,4

2015
47,1
41,5
38,8
383
9,4
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2016
49,7
44,9
43,9
383,9
8,4
58,2

2017
53,3
47,2
46,4
395,7
13,56
59

2018
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397,6
10,4
52,3

údaje v tunách
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Důležitá informace pro podnikatele
a osoby poskytující ubytování
(lázeňský nebo rekreační pobyt) - nové
obecně závazné vyhlášky.
Dne 22.12.2018 schválilo zastupitelstvo města Svoboda nad Úpou kromě jiného i nové obecně závazné
vyhlášky č.3/2018 o místním poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt a č.4/2018 o místním poplatku
z ubytovací kapacity (dále jen „OZV“). Hlavním důvodem byla skutečnost, že textově již OZV nevyhovovaly současné judikatuře a některé změny si vynutila
i praxe a zkušenosti z 10-ti letého provádění těchto
OZV.
Mezi hlavní změny, která se bude týkat všech osob poskytujících ubytování, patří zvýšení tzv. rekreačního
poplatku z 12,-Kč na 15,-Kč za osobu a započatý den,
není-li tento dnem příchodu. Další změnou (společnou
pro obě OZV) je to, že plátci již nebudou povinni vybrané poplatky platit 4x ročně, nýbrž pouze 2x ročně
(nejpozději vždy k 10.7 a 10.1. kalendářního roku). Pokud však zejména velcí plátci tohoto poplatku budou
chtít z důvodu používání stávajících programových
aplikací zachovat čtvrtletní intervaly odvodů poplatku, nic tomu nebrání. Tuto změnu si vynutila skutečnost, že cca 80 % plátců čtvrtletní intervaly nedodržovalo a poplatky byly odváděny jednou ročně (a ještě
navíc mnohokrát po lhůtě splatnosti). Nyní bude tato
povinnost důsledně kontrolována a pozdní odvody
budou automaticky sankcionovány navyšováním až
na dvojnásobek (přeci jenom je nutno si uvědomit, že
tyto místní poplatky mají charakter daně, a vybírají
a vymáhají se v souladu s Daňovým řádem, tedy stejně
jako třeba vybírá daně finanční úřad). Městský úřad se
bude také věnovat zvýšené kontrolní činnosti zejména u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt (ověření
správnosti odváděných poplatků co do výše, úplnost
zápisů v evidenčních knihách - nejčastější chybou je
to, že se do evidenční knihy nezapisují osoby mladší
18 let!!).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 MÁ
REKORDNÍ ČÁSTKU
Již podevatenácté proběhla v prvních lednových
dnech Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky šikovným tříkrálovým koledníkům
a ochotným dárcům se může pochlubit na Trutnovsku
rekordní částkou 209 020,- Kč. Tříkrálových skupinek
jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 52 ve Svobodě nad Úpou 2.
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2019 je určen na nákup lineárních dávkovačů pro Domácí zdravotní službu
a domácí hospicovou péči. Tyto dvě služby poskytují odbornou pomoc nemocným a zdravotně postiženým pacientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Zejména v Domácí hospicové péči je nezbytné vybavení pro
aplikaci paliativní terapie. Lineární dávkovače pro kontinuální aplikaci tišících prostředků zmírňují průvodní
projevy terminálního stavu a významně zvyšují kvalitu
života nevyléčitelně nemocných. Druhou částí výtěžku
podpoříme náš Potravinový a humanitární sklad. Sklad
pomáhá jednotlivcům a rodinám, kteří se ocitli v nouzi.
Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání
dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních
katastrofách.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům Svobody nad Úpou za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky a za stálou důvěru v tuto sbírku.
Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili
a pomohli s realizací letošní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme naše upřímné poděkování. Srdečné poděkování patří zástupkyni ředitele Základní školy paní
Zině Ottové a paní učitelce Lucii Ševčíkové za jejich
čas, vstřícnost, dlouholetou spolupráci a ochotu stále pomáhat s realizací sbírky. Také úžasným žákům
ze základní školy, kteří utvořili tříkrálové skupinky,
ve svém volném čase a s rozhodnutím pomoci potřebným, vybrali mezi místními obyvateli krásných
9. 062,- Kč.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Co se týká nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku ze psů, tak zde se upravoval pouze text vyhlášky, sazby poplatku zůstaly ve stejné výši, jaké platily
dosud.

www.musvoboda.cz

Mgr. Petr Schön
správce místních poplatků
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Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor TK sbírky Martina
Vágner Dostálová
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Výpis usnesení z 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 12.12.2018
USNESENÍ č. ZM/11/2/2018
schvaluje

d) v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že měsíční odměny za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.

program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 12.12.2018 beze změny.

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát
bude odměna náležet ode dne složení slibu.

USNESENÍ č. ZM/12/2/2018

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty,
předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet
ode dne zvolení do této funkce.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou ze dne 31.10.2018 bez námitek.

e) Pravidla pro čerpání cestovních náhrad takto:
-

starosta (uvolněný člen zastupitelstva) - dle zákona
o cestovních náhradách s použitím spodní hranice
náhrad stravného včetně schvalování cestovních příkazů místostarostou formou podpisového záznamu

-

neuvolnění členové zastupitelstva - dle zákona o cestovních náhradách s použitím spodní hranice náhrad
stravného včetně schvalování cestovních příkazů
starostou formou podpisového záznamu.

USNESENÍ č. ZM/13/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 1.11.2018 do
11.12.2018 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/14/2/2018

USNESENÍ č. ZM/16/2/2018

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

volí

pověřuje

a) členy finančního výboru, a to Mgr. Petra Týfu a Petra
Horáčka.

následující členy zastupitelstva města Svobody nad Úpou:

b) členy kontrolního výboru, a to Mgr. Ondřeje Oravce,
Mgr. Zdeňka Šafáře, Petra Pospíšila a pana Marka Venzaru.

USNESENÍ č. ZM/15/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje

Bc. Martina Vláška a pana Tomáše Hovarda výkonem funkce oddávajícího v souladu se zákonem o matrikách.

USNESENÍ č. ZM/17/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
pana Bc. Martina Vláška jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Svoboda nad Úpou.

a) návrh Bc. Martina Vláška na navýšení odměny u místostarosty na 6.000 Kč měsíčně a u člena rady na 1.000
Kč měsíčně.

USNESENÍ č. ZM/18/2/2018

stanovuje

schvaluje

b) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

návrh pana Táslera, aby město dodržovalo pravidla pro
poskytování finančních příspěvků v rámci vyhlášených dotačních programů a tím tedy, aby zastupitelstvo zamítlo
poskytnutí finančních příspěvků pro oba žádající subjekty,
a to žádost o poskytnutí finančního příspěvku SK Janské
Lázně - lyžařského oddílu na konání sportovní akce Krkonošská 70 MTB a žádost TJ Krakonoš - jezdeckého oddílu
o poskytnutí finančního příspěvku na materiálové zajištění
rekonstrukce závodiště.

-

místostarosta 6.000 Kč

-

člen rady 1.000 Kč

-

předseda výboru 800 Kč

-

předseda komise 500 Kč

c) v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že při souběhu výkonu
dvou či více funkcí (pouze u kumulace funkcí: člen rady
+ předseda výboru či komise) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet
měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve
výše uvedeném bodě a) tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. ZM/19/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku
ze psů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a obecně závazÚNOR 2019
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nou vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku z ubytovací
kapacity s účinností od 1.1.2019 (vše viz přílohy originálu
zápisu).

USNESENÍ č. ZM/20/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) opravu usnesení č. ZM/253/19/2018 písm. a) ze dne
12.9.2018, a to takto:

uvedeného znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní
poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 28.2.2019.

USNESENÍ č. ZM/24/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje

USNESENÍ č. ZM/21/2/2018

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 z kupní
smlouvy uzavřené dne 20.8.2014 s Městem Svoboda nad
Úpou, jejímž předmětem byl prodej výše uvedené parcely,
protože město se bude držet platného dokumentu Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných
domů ze dne 11.6.2014 a ustanovení kupní smlouvy ze dne
20.8.2014 v článku 8 odst. 8.1. a požaduje úhradu smluvní
pokuty ve výši 50.000 Kč.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. ZM/25/2/2018

neschvaluje

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I před objektem
čp. 146 Rýchorka dle zákresu v příloze žádosti (viz přílohy
originálu zápisu), a to s ohledem na veřejný charakter dané
části pozemku, dále s ohledem na skutečnost, že v blízkosti má být vybudováno také parkovací stání v režii provozovatele informačního centra a s ohledem na fakt, že danou
část objektu Rýchorka vlastní jiný majitel, než je žadatel.

schvaluje

USNESENÍ č. ZM/22/2/2018

běžné výdaje ve výši 28.584.000 Kč

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

kapitálové výdaje ve výši 31.271.000 Kč

neschvaluje

celkové výdaje rozpočtu ve výši 59.855.000 Kč

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.

závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019“ (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 2019 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.

prodej části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 78 m2 (dle GP č. 761-390/2018,
vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Geodézie Krkonoše, Trutnov, se jedná o část b) o výměře 56 m2 a část
d) o výměře 23 m2) panu XXXXXX, trvale bytem XXXXXX,
Svoboda nad Úpou.
b) znění kupní smlouvy na prodej části pozemku dle bodu
a) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/23/2/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada, o výměře 56 m2 manželům XXXXXX
a XXXXXX, trvale bytem XXXXXX, Svoboda nad Úpou
pod podmínkou, že bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy dlužné nájemné za tři roky zpětně ve výši
1.500,-Kč za neoprávněné užívání parcely bez majetkoprávního titulu.
b) prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za částku
v celkové výši 10.900 Kč, která se skládá z úhrady za
parcelu ve výši 8.000 Kč dle znaleckého posudku od
pana Jiřího Danielise č. 7280/47/2018 ze dne 3.10.2018
a z úhrady nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 2.900 Kč (1.900 Kč za zpracování výše
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a) rozpočet města pro rok 2019 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 35.842.000 Kč
financování ve výši 24.043.000 Kč
celkové zdroje ve výši 59.855.000 Kč

stanovuje
b) 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:
-

rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),

-

rozpočtové 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.),
-

-

rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí
o přidělení finančních prostředků z jiných rozpočtů (zejména dotace ex post), pokud akce ještě není zapojena
ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj
zapojit do výdajů přes financování na položce 8115,
pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace ex post apod.),

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
c) provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
radě města.

USNESENÍ č. ZM/26/2/2018

rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných stavebních akcí započatých v přechozím roce
z důvodu nedodržení smluvních termínů dokončení staveb,

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

-

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,

a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 30.11.2018 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2018 ze
dne 4.12.2018 (viz přílohy originálu zápisu).

-

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.

bere na vědomí

schvaluje
b) návrh rozpočtového opatření č. 8/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.8/2018
činí objem celkových příjmů 1.815.183,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na
45.474.537 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 8/2018 činí 34.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na
64.121.699 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 8/2018 činí mínus 1.781.183,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této změně se
snižuje na 18.647.162 Kč).

Výpis usnesení z 3. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 17.12.2018
USNESENÍ č. RM/24/3/2018

USNESENÍ č. RM/26/3/2018

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

opakované zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“ s tím, že na dalším jednání rady bude schváleno znění opakované výzvy a rozšířen
okruh uchazečů, kterým bude výzva zaslána včetně zveřejnění na Profilu zadavatele.

a) žádost společnosti Transport Trutnov s.r.o. o změnu
smlouvy o svozu komunálního odpadu prostřednictvím
Dodatku č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
ze dne 20.12.2001 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/25/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech
poskytnutých dotací v roce 2018 prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté
dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace
prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2018. Byla provedena kontrola všech vyúčtování v souladu s uzavřenými
veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla
poskytnuta dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2018.

odkládá
b) projednávání návrhu Dohody o samostatném poplatku
za nakládání se separovanými složkami (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že z dohody nevyplývá jasně účinnost dohody a tím skutečnost odkdy by mělo město poplatek platit a dále rada požaduje předložení kalkulace
nákladů na platbu.

USNESENÍ č. RM/27/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) pronájem pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I o výměře 45 m2 na dobu určitou do 31.12.2020 panu Zdeňku
Šafářovi, se sídlem Pod Rýchorami 90, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 609 11 166 za cenu pronájmu v celkové roční výši 28.679,-Kč pro rok 2019 (k ceně nebude
ÚNOR 2019
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připočteno DPH s ohledem na fakt, že nájemce není
plátcem DPH) s tím, že v roce 2020 lze nájemné zvýšit
o míru inflace stanovenou ČSÚ (v závislosti na indexu
spotřebitelských cen), a to za účelem umístění stavby
„Půjčovna lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I“ dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby č.j.
SVO/34/2013 ze dne 3.1.2013 ve znění opravy zřejmých
nesprávností tohoto kolaudačního souhlasu usnesením
č.j. SVO/3341/2018 ze dne 29.11.2018.
b) znění nájemní smlouvy s nájemcem na pronájem pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I o výměře 45 m2 na
dobu určitou do 31.12.2020 dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/28/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
úpravu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2018
u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu) - předmětem změny jsou úpravy
nákladů a výnosů v rámci jednotlivých úseků činnosti příspěvkové organizace s ohledem na navýšení dotace na
pečovatelskou službou, přičemž celková výše provozního
příspěvku na rok 2018 se snižuje na 1.382.397 Kč.

USNESENÍ č. RM/29/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na
roky 2020 - 2022 pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu).

USNESENÍ č. RM/30/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nápravné opatření ke zjištěným nedostatkům dle Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, zpracované ředitelkou DPS (viz příloha originálu zápisu) s tím, že v příštím
roce bude u obou příspěvkových organizací opět provedena veřejnosprávní kontrola prostřednictvím externího
subjektu.

USNESENÍ č. RM/31/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce DPS paní Martině Motejlkové za měsíc prosinec 2018 (viz příloha originálu
zápisu) dle odůvodnění v zápise.

USNESENÍ č. RM/32/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o vzdání se místa ředitele
k 30.6.2019 z důvodů popsaných v zápise s tím, že pověřuje
8
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tajemnici MěÚ, aby připravila nejpozději do konce února
2019 návrh vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.

USNESENÍ č. RM/33/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor na sloupech
veřejného osvětlení č. S.03.1.2, S.03.1.5 a S.03.1.7 pro účely umístění reklamních, propagačních nebo informačních
zařízení v souladu s čl. I odst. 3 Opatření orgánů města č.
1/2018 – Pravidla pro umísťování reklamních, propagačních nebo informačních zařízení na sloupech veřejného
osvětlení ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou ze dne
28.11.2018.

USNESENÍ č. RM/34/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka domu čp. 176 v Kostelní ulici o pronájem
sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění dvou satelitních zařízení, protože byla schválena Pravidla pro umísťování zařízení na sloupy VO, které s podobnými zařízeními
nepočítá, a proto město požaduje odstranění obou satelitních zařízení do 31.1.2019 na náklady vlastníka satelitních
zařízení.

USNESENÍ č. RM/35/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpověď Smlouvy o dílo č. 1/2008 s firmou Štěpánský Fišer
na zajištění údržby veřejného osvětlení ke dni 31.12.2018,
kterou podala firma s tím, že bude vykonávat servisní činnosti i nadále, ale za ceníkové ceny dle Ceníku prací pro rok
2019 (viz příloha originálu zápisu). V této záležitosti rada
pověřuje starostu, aby se pokusil navrhnout firmě uzavření
nového smluvního vztahu, kdy přílohou smlouvy bude výše
uvedený ceník pro rok 2019 a město se tak stalo smluvním
partnerem, kterému je dle ceníku účtována zvýhodněná
hodinová sazba pro smluvního partnera.

USNESENÍ č. RM/36/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na zpracování nového Územního plánu města (viz příloha originálu
zápisu) - podrobně viz zápis.

USNESENÍ č. RM/37/3/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko ke stavební akci „Administrativní sídlo stavební firmy Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou“ s tím, že požaduje po žadateli doložení studie
zastínění bytů DPS a požárně bezpečnostního řešení včetně zákresu požárně nebezpečného prostoru stavby.

Výpis usnesení z 4. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 14.01.2019
USNESENÍ č. RM/38/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami od firmy Transport Trutnov s.r.o. (viz
příloha originálu zápisu) za zvýšené náklady související se
zpracováním plastů s tím, že do bodu 4.2. bude doplněna
účinnost dohody, a to dnem podpisu obou smluvních stran
tak, aby poplatek město hradilo až od roku 2019 ode dne
podpisu dohody.

USNESENÍ č. RM/39/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh poptávkového řízení ve smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na službu na zavedení projektu Vlídných WC
v centru obce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že centrum obce bylo vymezeno ulicemi nám. Svornosti, ulice 5.
května, Tyršova ulice, na kterých musí provozovna sídlit,
dále zkušební období bylo stanoveno na období 1 roku od
1.3.2019 - 28.2.2020.

-

Robert Šťastný PLYNOTOP, IČ 12971341, Husitská
599, Hostinné

-

Jan Klihavec, IČ 44458088, nám. Odboje 300, Dvůr
Králové

USNESENÍ č. RM/42/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města k projednání žádost o odprodej
části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože bylo zjištěno, že část parcely se nachází na území čistě
obytném určeném pro výstavbu RD, část parcely směrem
k zahrádkám pak je vedena jako zahrádkářská osada (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/43/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala

Rada města Svobody nad Úpou

podání č.j. SVO/3533/2018 ze dne 18.12.2018 ve
věci přijatého usnesení rady č. RM/23/2/2018 ze dne
26.11.2018, které učinil právní zástupce paní XXXXXX
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada na svém
usnesení trvá z důvodů, které jsou podrobně popsány
v zápise.

schvaluje

USNESENÍ č. RM/44/4/2019

a) pronájem prostoru na sloupech veřejného osvětlení č.
S.03.1.2, S.03.1.5 a S.03.1.7 pro účely umístění reklamních, propagačních nebo informačních zařízení v souladu se zveřejněným záměrem města č. 1/VO/2018, a to
společnosti MEGA PLUS s.r.o. na základě její žádosti.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/40/4/2019

b) návrh znění nájemní smlouvy se společností MEGA
PLUS s.r.o. na pronájem prostoru na sloupech veřejného osvětlení dle bodu a) tohoto usnesení s tím, že
termín doby nájmu bude upraven na základě termínu
dodání povinných dokumentů, které jsou třeba zajistit
před instalací zařízení (kladné stanovisko DI Policie ČR,
doložení územního souhlasu od stavebního úřadu).

USNESENÍ č. RM/41/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) opakovaný návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
rozvodů vodu v DPS“ včetně závazného vzoru návrhu
Smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace
(viz přílohy originálu zápisu) s tím, že dokumenty budou
upraveny tak, jak je uvedeno v zápise.
b) výběr 4 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
-

Milan Špicar, IČ 63225913, se sídlem Náchodská 348,
Trutnov

-

Ivo Ludvík, IČ 11114371, nám. Svobody 197, Trutnov

schvaluje
servisní smlouvu na provádění odborných technických prohlídek klimatizačních zařízení ve sportovní hale a v nové
požární zbrojnici se společností KLIMACOOL, s.r.o., IČ 274
68 259 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/45/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě „Svoboda n/Ú knn pro p.č.
391/3“ s tím, že požaduje do Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-2018047/VB2 zapracovat do článku IV. Smlouva o právu provést stavbu body 5 a 6 ve znění dle
zápisu.

USNESENÍ č. RM/46/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru směny části parcely p.p.č. 572/1 (ve
vlastnictví města, jedná se o část „e“ o výměře 99 m2
dle GP)) za část parcely p.p.č. 260/12 (jedná se o část
„b“ o výměře 98 m2 dle GP), obě v k.ú. Maršov I, protože žadatel splnil veškeré podmínky stanovené mu radou
v minulosti, a to dle geodetického zaměření (viz příloha
zápisu).
ÚNOR 2019
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USNESENÍ č. RM/47/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se zabýval podnětem na realizaci projektu „Medvědí stezka ve Svobodě nad Úpou“.

f) souhlasné stanovisko k žádosti o stanovisko města k záměru odstranění bytového domu č. p. 4, na st. p. č. 59,
p. č. 119/8 a p. č. 119/9 na základě doporučení komise
pro rozvoj města za předpokladu následné rekultivace
dotčených pozemků.

USNESENÍ č. RM/50/4/2019

USNESENÍ č. RM/48/4/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

a) nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou
službou od 1.1.2019 v souvislosti s novými platovými
podmínkami ve veřejné správě od ledna 2019 (viz příloha originálu zápisu).

uzavření Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování
právních služeb č. 02/2018 ze dne 20.3.2018 (viz příloha
originálu zápisu) bez námitek.

USNESENÍ č. RM/49/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí

b) nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov s účinností od 1.1.2019 v souvislosti s novými
platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od
ledna 2019 (viz příloha originálu zápisu),

a) zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.1.2019
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že výstupy z jednání
jsou předmětem zápisu.

USNESENÍ č. RM/51/4/2019

schvaluje

bere na vědomí

b) zveřejnění záměru prodeje celé parcely p.p.č. 236/8
v k.ú. Maršov I, o výměře 2316 m2, druh pozemku trvalý travní porost za účelem výstavby rodinného domu
v souladu s Opatřením orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených
pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze
dne 11.6.2014.

informaci ředitele MŠ a ZŠ o tom, že ve čtvrtek 17.1.2019
vyhlásil ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu (viz zápis).

projednala
c) žádost o vyjádření města, jako účastníka územního
a stavebního řízení, k projektu manželů XXXXXX, rekreační objekt na st. p. č. 1 v k. ú. Maršov II a ztotožnila se
se stanoviskem komise pro rozvoj města, která konstatovala, že způsob využití objektu dle předložené projektové dokumentace neodpovídá využití přípustnému
platným územním plánem.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/52/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost SK Janské Lázně – oddíl stolního tenisu o změnu
úhrady za víkendový pronájem sportovní haly s tím, že ceník je takto schválený a kluby jej musí respektovat, nicméně rada doporučuje klubu využít některý z dotačních programů města.

USNESENÍ č. RM/53/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou

d) žádost o vyjádření města k projektu Administrativní
sídlo stavební firmy, Kostelní 165, st. p. č. 197/1 v k.
ú. Svoboda nad Úpou a ztotožňuje se se stanoviskem
komise pro rozvoj města, která konstatovala, že způsob využití objektu dle předložené projektové dokumentace neodpovídá využití přípustnému platným
územním plánem. Dle předloženého PBŘ zasahuje požárně nebezpečný prostor na pozemek Města. Vzhledem k plánovanému zvýšení hřebene střechy o cca 2,7
m by došlo v zimních měsících, dle předložené studie
oslunění, k celodennímu zastínění obytných místností
(všech obytných místností v bytě) v sousedícím objektu. Není předloženo posouzení dostatečné kapacity
parkovacích míst.

schvaluje

vydává

záležitost zřízení nového pracovního místa IT technik správce sítě v rámci města, kdy cílem zřízení tohoto nového
pracovního místa je zajištění IT technika na plný pracovní
úvazek, který by kromě radnice měl na starosti také obě
příspěvkové organizace (tj. školu a DPS). V první fázi bude
na dalším jednání rady připravena změna organizačního
řádu a do nejbližšího zastupitelstva připravena rozpočtová
změna na krytí mzdových nákladů.

e) souhlasné stanovisko k žádosti o stanovisko města,
jako vlastníka dotčených pozemků k projektové dokumentaci kanalizační přípojky pro bytový dům č. p. 420
ve Svobodě nad Úpou na základě doporučení komise
pro rozvoj města s tím, že do příštího jednání rady bude
předložen radě ke schválení návrh patřičné smlouvy.
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svolání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou dne 11.2.2019 od 18 hodin, kdy
jediným bodem programu bude schválení podání žádostí
o dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na
akce zahrnuté v letošním rozpočtu na rok 2019 - obnova
a rekonstrukce dětského hřiště a rekonstrukce školních dílen.

USNESENÍ č. RM/54/4/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala

KULTURNÍ TÝM
Dodatečně ještě přejeme všem Svoboďákům do nového
roku hodně zdraví, štěstí, spousty dobré nálady a úsměv na
tváři, který budete rozdávat i ostatním – ZKUSTE TO. Pomalu se probouzíme ze zimního spánku a plánujeme akce
na tento rok.
Ale ještě se vrátím k minulému roku. V Pietteho parku jsme
společně oslavili rozsvícením stromečku Advent a starý rok
zakončili krásným dlouhým ohňostrojem. Tento úžasný zážitek nám zprostředkoval p. Kleprlík a financovala ho firma
ČEZ. Velké DÍKY.
Akce to byla krásná, bylo fajn opět se s vámi všemi vidět
a popovídat si. Ale i přes tuto pohodu se opět našli jedinci,
kteří každým rokem zkritizují NÁŠ stromeček, který mimochodem zdobí i děti z naší družiny. Je to velká škoda. Akce
je moc krásná a adventní čas je hlavně o lásce, klidu a porozumění. Stromeček v parku prostě je, má kořeny, je živý, ale
není tak velkou podstatou tohoto setkání. A navíc u nás ve
městě jsou rozsvícené stromky tři, tak si každý může vybrat
ten svůj.
V letošním roce se bude adventní setkání konat v sobotu 30. listopadu. Stromeček obdarujeme novými ozdobami a světýlky a do betlému přibyde další postavička. Tak
můžete v tento den pochválit třeba betlém a stromeček
nechat spokojeně růst. Jednou bude také velký. Nebo pochválit všechny, kteří tuto akci od brzkého (poslední dobou
mrazivého) rána do pozdního (také mrazivého) večera s láskou připravují.

A jsou to – technická četa města, tým p. Pavuka, kulturní
tým, děti a p. učitelky ze Základní školy.
TAKŽE VŠEM ZA VÁS VELKÉ DÍKY.
V rámci adventních trhů jsme prodávali cukroví a jiné výrobky, které pekly děti ze Základní školy. Vybrali jsme
1902,- kč. Korunky jsme donesli do školy a ty budou použity na spolufinancování studia indického chlapce, kterého
naše škola podporuje.
Za svařené víno a punč jsme od vás dostali darem 4514,- kč.
Tyto korunky jsme se rozhodli použít na nakoupení vánočních dárků (knihy o Svobodě nad Úpou a jiné potřebné
drobnosti i sladkosti) osamoceným babičkám a dědečkům
v domě s pečovatelskou službou. Někteří dostali dárek po
hodně dlouhé době. Osobně jsme je byly s Martinou Vaňkovou předat a můžu za sebe říci, že to byl velice krásný
a silný zážitek.
TAKŽE VŠEM VÁM DALŠÍ VELKÉ DÍKY.
Také jsme v domě s pečovatelskou službou pořádali tvořivou vánoční dílnu. Užili jsme si krásné odpoledne, plné vánoční hudby, vůní a pohody. Doufáme, že jsme všem dělali
loňský rok radost a letošní rok bude přinejmenším stejný
😊.
Tak a teď už k tomuto roku. Co vás v něm čeká:
JAKO PRVNÍ TO BUDOU JIŽ 9. BŘEZNA LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
Plánujeme, že jednu středu v měsíci budeme mít pro vás
otevřené dveře na radnici, v dolní zasedací místnosti. Budete za námi moci chodit s dotazy, nápady a připomínkami.
Termíny ještě upřesníme. Plánované tvořivé dílny budou
v našich nových prostorách v domě s pečovatelskou službou. Termíny budeme také upřesňovat. A zároveň poprosíme, zda nemáte nápad, jak by se měl náš kulturní tým
jmenovat? Nápady nám můžete psát na náš FB – Kulturní
tým Svoboda.

AKCE MĚSTA NA ROK 2019
9. 3. LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
? KARNEVAL NA LYŽÍCH (termín ještě upřesníme)
29.3. VELIKONOČNÍ DÍLNA
30.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
1.6. DEN DĚTÍ
14.9. RUDOLFOVY SLAVNOSTI
2.10. PODZIMNÍ DÍLNA
5.10. DRAKIÁDA
31.10. SVOBODSKÝ DÝŇÁK
????? SVOBODSKÝ BÁL - POKUD SE K NÁM PŘIDÁ
NĚJAKÝ SVOBODSKÝ SPOLEK, BÁL BUDE!
19. 12. VÁNOČNÍ DÍLNA
30.11. ADVENTNÍ SETKÁNÍ NA PIETTEHO PARKU
ZMĚNA PROGRAMU BUDE VŽDY S PŘEDSTIHEM AVIZOVÁNA.
ÚNOR 2019
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Střípky z dějin: „Café–Haus Illner
in Freiheit“
Antonín Tichý
Není lehké po tom, co byla v závěru loňského roku vydána obsáhlá publikace o Svobodě nad Úpou, vybrat nějaké nové dosud nepoužité téma z historie města. Pro
první letošní střípky jsem tedy oprášil a doplnil článek,
který vyšel před lety pouze v němčině díky bravurnímu
překladu Güntra Fiedlera právě s tímto názvem. Redakce Riesengebirgsheimat - měsíčního zpravodaje poválečných vystěhovalců z okresů Trutnov a Vrchlabí ho otiskla
ve zkrácené podobě pouze se dvěma doprovodnými fotografiemi.
„Rohový dům č. 102 s barokizujícím štítem při ústí hlavní
svobodské ulice do náměstí, býval v polovině minulého století vyhlášenou cukrárnou, konkurující nejznámější místní
firmě s bohatou tradicí, provozovně cukráře a perníkáře
Antona Petery v č. 25. Už před první světovou válkou zde
August Müller a později jeho syn Viktor obchodovali se
smíšeným zbožím. Ve dvacátých letech přebudoval nový
majitel Oskar Illner prostory na útulnou kavárnu s cukrářskou výrobnou v prvním patře, jejíž dobroty se záhy staly
proslulými v širokém okolí. Po druhé světové válce převzal
pomyslné žezlo cukrářského krále ve Svobodě nad Úpou
nový nájemce Jan Barbořík z baťovského Zlína. Jeho úspěš-
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ný rozlet zastavil vývoj po roce 1948 soukromému podnikání nepřející. Cukrárna národního podniku „Pramen“ se
zde udržela až do 80. let, ale to už byl jen odlesk někdejší
slávy. Na fotografii Bohumila Vavrouška je Illnerova cukrárna v roce 1933, interiér kavárny z téže doby a osazenstvo
cukrářské dílny při výrobě kremrolí, dle data na kalendáři
23. září 1937. Pozná ještě dnes někdo některého z mistrů
sladkého řemesla?“
Od té doby jsme zas o kapánek poučenější. Cukrář Oskar
Illner (*1893) byl syn pekaře Wenzela Illnera z Maršova
I čp. 39. Pekárnu, kterou zbourali stejně jako sousední
hospodu Dřevěnku a řadu dalších domů kvůli výstavbě
rychlostní silnice do Pece pod Sněžkou, provozoval po
válce Jaroslav Vlček. Illner krátce po sňatku s Annou Fischerovou z Vrchlabí slavnostně otevřel nově přestavěnou
cukrárnu s vídeňskou kavárnou ve Svobodě nad Úpou
v sobotu 8. září 1923. Na dobových fotografiích interiéru
s oddělenými boxy je vidět i masivní kulečníkový stůl pro
zabavení kavárenských povalečů. Ještě v roce 1938 si kavárník Illner nechal od malíře Hanse Bernatschka vytisknout exlibris s ústředním motivem Spravedlnosti. Je ironií osudu, že podle té světské byl s celou rodinou zařazen
2. července 1946 do vagonu číslo 5 a v pořadí desátým
transportem s cílovou stanicí Bad Brambach vystěhován
do tehdejší sovětské zóny poraženého Německa. Jeho
syn Alfred (*1921 - 2007) byl prvním a dlouholetým zástupcem vystěhovaných svobodských spoluobčanů a autorem mnoha zajímavých příspěvků o rodném městečku.

Od něho je i sdělení, že se tomuto podniku na náměstí
posměšně říkalo „Maulaffeneck“, což je v němčině docela frekventovaná, leč špatně přeložitelná slovní hříčka. Něco jako kout zevlounů. Drsněji spíš ale drbárna na
rohu. To ještě bylo náměstí poklidným místem setkávání
sousedů. Šok přivodila několika pozdním návštěvníkům
kavárny, kterou tehdy provozovali manželé Procházkovi,
podle zápisu v kronice 19. března 1956 kuriózní autonehoda. Nejmenovaný řidič projíždějící náměstím neubrzdil
svůj náklaďák a proboural se výlohou až dovnitř. Naštěstí
se prý nikomu kromě leknutí a hmotné škody nic nestalo.
Podle některých pamětníků jelo auto od Maršova. Očitý
svědek (namouduši) tvrdí naopak v duchu dobového radia

Jerevan, že za volantem vozu Praga RN ujížděl posilněn
alkoholem z oslavy svátku Josefa z Janských Lázní známý
svobodský vejlupek, tehdy čtyřiadvacetiletý závozník bez
řidičského průkazu L. Š. Ani zranění pana učitele Pelikána,
sedícího s kolegou Štindlem v boxu pod výlohou, střepem
z rozbitého skla nevypadalo prý zpočátku jen na drobné
škrábnutí. Později byl probourán rohový průchod pro bezpečnost chodců. Po adaptaci v 60. letech byl interiér prodejny cukrovinek vybaven hnusným krámským zařízením
z barevného umakartu. To už bylo, což není zrovna k chlubení, dílo mé a spolupracovníka Štáfka z místní truhlárny
národního podniku Potraviny. Jak pravil klasik – to nejsou
žádná fakta, to se skutečně stalo.

Pohlednice se začerněným německým textem se používaly ještě dlouho po roce1945 / Cukrářský personál ve výrobně v prvním patře v září 1937

Dva pohledy do interiéru kavárny před II. světovou válkou

Cukrárna a kavárna Oskara Illnera před připojením pohraničí k Německu v říjnu
1938 (jak dokládá tabulka na rohu s příkazem jízdy vlevo) a knižní značka majitele

Illnerův nástupce po roce 1945 mistr cukrář Jan Barbořík začínal svou
kariéru ve Zlíně
ÚNOR 2019
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