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Úvodník
Vážení spoluobčané,
jak jsme již v minulém vydání informovali, začínáme od
května ve třech lokalitách testovat změnu systému svozu komunálního odpadu. Pokud se změny osvědčí, budou
následovat další lokality. Obec není schopna jiným způsobem zabránit neoprávněnému odkládání odpadů, zejména obyvateli a návštěvníky okolních obcí v lokalitách, kde
se dle obecně závazné vyhlášky využívají velké (černé)
kontejnery z důvodu špatné obslužnosti svozovými vozy.
Proto bylo po projednání aktuální situace rozhodnuto
o zrušení velkých kontejnerů (černých) na směsný komunální odpad v některých lokalitách. Konkrétně se změny
týkají kontejnerů na směsný komunální odpad za školní
jídelnou, u Modrokamenného potoka a v ulici Pod Světlou horou. Obyvatelé těchto lokalit budou nyní ukládat
směsný komunální odpad do černých popelnic o objemu
120 litrů, které jim dodá město. V zimním období se pracovníci technické čety postarají o dopravu popelnic na
místo dostupné pro svozový vůz. Změnu jistě zaznamenají
i občané, kteří sice do těchto kontejnerů odpadky odkládali, nejsou však k tomu podle vyhlášky města oprávněni.
Jistě si všimli letáku nalepeného na rušených kontejnerech během měsíce dubna. Měli tedy čas na to, aby se vybavili vlastními popelnicemi na směsný komunální odpad.
Výše uvedené změny se netýkají kontejnerů na tříděný

Odpadové hospodářství budeme nadále sledovat a hodnotit, protože očekáváme zásadní změny, které přijdou
s připravovanými změnami legislativy. Možná jste v médiích také zaznamenali diskuse k právě projednávaným zákonům. Neřeší se v nich, jestli se zvýší poplatky za uložení
směsného odpadu, ale o kolik, od kdy a jakou slevu z poplatku dostanou obce, podle procenta třídění. Doufáme
tedy, že brzy dokážeme třídit naše odpady do té míry, že
naše náklady za uložení směsného odpadu vzrostou jen nepatrně. Potom snad nebude nutné vyvážení popelnic každý
týden a ušetříme také část nákladů za svoz. Rozepsal jsem
se tu o poplatcích a nákladech. Bohužel, ne každý považuje ohleduplné chování k životnímu prostředí za samozřejmost. Jiná než finanční motivace, tedy poplatky, v tomto
případě nefunguje. Znovu říkám bohužel.
Změňme téma. V květnu nás čekají volby! Cože? Už zase?
Ano, volby do Evropského parlamentu. Pojďme si vybrat,
toho, kdo se bude podílet na rozhodování o dalším směřování Evropské unie a bude nás důstojně reprezentovat
v Evropském parlamentu. Nezapomeňte tedy a 24. nebo
25. května přijďte k volbám.
Ing. Helmut Ruse
místostarosta města
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„Krakonoš, který se nedá koupit“
Náchodský rodák a krkonošský patriot, bezpartijní a dosud netrestaný,
žije ve Svobodě nad Úpou. Po neúspěšném pokusu být lesníkem se
vyučil kolářskému řemeslu. Zbytek předdůchodového věku pracoval
jako truhlář. Je literární samouk, od roku 1990 příležitostně publikuje
v regionálním tisku, hlavně v časopise Krkonoše – Jizerské hory, vydávaném Správou KRNAP ve Vrchlabí, v sezónních novinách Veselý výlet,
vydávaných stejnojmennou galerií Pavla a Lenky Klimešových v Horním Maršově a v experimentálním půlročníku Výčepní list, který obětavě vydává Rodinný výčep manželů Rýgrových v Přibyslavi u Nového
města nad Metují. Je členem redakční rady některých těchto periodik.
Tak takhle sám sebe ve svém „Freiheit listu“ popisuje svobodský občan a historik, mimo jiné i spoluautor knihy Svoboda
nad Úpou - nahlédnutí do historie města pod zlatými Rýchorami, Antonín Tichý. Tenhle nám všem známý pán ze Sluneční
stráně nad hřbitovem obdržel prestižní Cenu ředitele Správy Krnap. Toto ocenění je od roku 2010 každoročně udělováno osobnostem, které svým životem a prací zanechaly a zanechávají výraznou pozitivní stopu v našich horách.
Já jen, aby to tu nezapadlo. Protože tady máme takových
lidí málo. A ubývají. A noví nejsou.
Gratuluji Toníku. A ty pátky u mně, když si teda náhodou
vzpomeneš, jsou moc fajn.
Jiří Špetla
starosta města
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci květnu oslaví svá
životní jubilea dámy Milada
Dufková, Zdenka Karlíková,
Marie Hlávková, Květa Vydrová, Marie Staňková, Jarmila Koukalová, Annemarie
Rufrová, Elžbieta Schirmerová, Helena Baťková a pánové Vladimír Hrušovský,
Josef Dittrich, Petr Toman,
Aleš Süsser a Stanislav
Feik. Přejeme jim všem do
dalších let především hodně zdraví.

Vítání občánků
V pátek 1. března 2019 jsme na radnici do života přivítali
naše nové Svoboďáčky, kteří se narodili na přelomu roku
2018 a 2019 a jejichž rodiče přijali pozvání na tradiční Vítání
občánků. Slavnostně jsme přivítali do života naše nejmenší
občánky města, a to Martina Wankeho, Ondřeje Semana,
Daniela Jakyma a Přemysla Pavlíka. Děkujeme dětem z mateřské školky a paní učitelce za krásné vystoupení a našim
nejmenším do života přejeme ještě jednou hodně zdraví,
štěstí a lásky.

učitelce Mgr. Petře Štěpové za pomoc při organizování
akce. Nesmím zapomenout na maminky, které jako každý
rok napekly dobroty.
Pavla Tůmová
knihovnice

Dubnové soutěže skupiny Sultánky
Sobota 6.4.2019 - soutěž Orient Dance Slaný
Brzké vstávání ve 4 hodiny, příjezd domu v 21.30 hodin, ale stalo to za to. Z 9 přihlášek jsme dovezli do
Svobody nad Úpou 6x výhru - 2x zlato, 2x stříbro,
2x bronz. Děkuji holkám za povedené výkony, jsem
spokojená a na vás pyšná. A také děkuji všem, kteří nás podpořili, rodičům děkuji za ochotu a pomoc.
Organizátorům děkuji za skvělou soutěž a porotě za
krásné hodnocení a zpětnou vazbu. Holky děkuji moc.
A zas za týden...
Sobota 13.4.2019 - soutěž Belly Dance Dvorská Jednička,
Dvůr Králové nad Labem
Skupina Sultánka jela reprezentovat ZŠ a MŠ Svoboda
nad Úpou a také město Svoboda nad Úpou. Ranní vstávání, hned po ránu trénování, líčení, česání, tréma... Ale
to jsme vše dokázali překonat. Také tentokrát s námi na
soutěž jela Taneční Skupina TAPRORA (holky velká po-

Noc s Andersenem
Letošní noc s Andersenem se nesla v duchu 70. výročí nakladatelství Albatros. Všechny přihlášky byly velmi rychle rozebrány, tak jako každý rok. Pohádkovou noc jsme si
všichni užili, ale rychle nám utekla. Tradičně jsme podnikli
vycházku ke stromu Pohádkovníku a užili si večerní čtení
v cukrárně paní Uxové, které moc děkuji za to, že je ochotna každý rok otevřít cukrárnu po otevírací době.
Po návratu do knihovny se soutěžilo o poklad a došlo i na
promítání 50 let staré pohádky. Chci moc poděkovat paní
KVĚTEN 2019
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klona, co jste dokázaly – 2. a 3. místo). A světě div se
- z 11 přihlášek 11x medaile - 5x zlato, 5x bronz, 1x stříbro. To ještě nebylo za 10 let vedení kroužků. Jsem moc
vděčná za to, co jste dokázali všichni, smekám, gratuluji
a cením si snahy. Obrovské poděkování všem, ta dřina
nám se vyplatila. Také děkuji rodičům, ZŠ a MŠ Svoboda
nad Úpou, fanouškům, sponzorům za jakoukoliv podporu. A děkujeme organizátorům soutěže - Kateřině Krupkové a DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem za super
akci ve všem - krásná ocenění, medaile, poháry balíčky,
to se nestává, aby toho bylo najednou tak hodně. Dále
děkuji odborné a profesionální porotě za zpětnou vazbu
a krásná slova, vážím si toho. A přeji i nadále hodně tanečních úspěchu.

druh práce: Pracovník technické čety města Svobody
nad Úpou
místo výkonu práce: náměstí Svornosti 474, 542 24
Svoboda nad Úpou
pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
zkušební doba: 3 měsíce
termín požadovaného nástupu: 1. 6. 2019 nebo po dohodě i později

•
•
•
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Příjem přihlášek je do pátku 10.5.2019 do 10,00 hodin.

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2019
Nejbližší termín svozu nebezpečného odpadu je v sobotu
4.5.2019 (vždy první sobota v každém lichém měsíci).

4.5.2019

Město hledá pracovníka technické čety

•

http://www.musvoboda.cz/aktuality/1467-nabidka-prace-pracovnik-technicke-ety-msta

termín

Irena Viničuk
trenérka

•

Celé znění výběrového řízení najdete na úředních deskách
po obci nebo webu města v aktualitách:
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Stanoviště
Svoboda-náu Rýchorky
městí

Maršov II
(u Šobků)

9.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 - 11.30

Pojízdná masna - změna
ŘEZNICTVÍ NOSEK z důvodů uzavření silnice do Janských
Lázní mění časy prodeje. Ve Svobodě před radnicí
bude stát auto každé úterý od 10,00 - 11,30 hodin a na
Rýchorském sídlišti také v úterý od 11,40 - 13,00 hodin.

www.musvoboda.cz

Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční ve dnech
24.5.2019 (od 14,00 – 22,00 hodin) a 25.5.2019 (od 8,00 –
14,00 hodin),
a to ve dvou volebních okrscích ve Svobodě nad Úpou:
•

volební okrsek č. 1 (pro voliče z k.ú. Svoboda nad Úpou)
Dům s pečovatelskou službou,
Kostelní 526, Svoboda nad Úpou
zapisovatel: Mgr. Petr Schön

•

volební okrsek č. 2 (pro voliče z k.ú. Maršov I a Maršov II)
kongresový sál hotelu PROM,
Pietteho náměstí 27, Svoboda nad Úpou
zapisovatelka: Marta Vlčková

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Informace pro občany České republiky
o podmínkách hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu na území
České republiky
• Za jakých podmínek má občan České republiky
právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky? (§ 5, § 28 a § 36 zákona)
Voličem
je
občan
ČR,
který
alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a
o nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
o nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
• Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky (§ 27 a 28 zákona)
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis voliče, do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede
obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské
části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) pro
každé volby do Evropského parlamentu postupem daným
zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna
2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů.
Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území
České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém
seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území České
republiky nebo později (po 14. dubnu 2019) svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu se lze, pokud žádosti o opravu ne-

vyhoví sám obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb (do
24. dubna 2019) domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu.
 becní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského
O
parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (4.
května 2019) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu
tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,
a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje
obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis
by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt
ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý,
neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. (Neníli pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme
voliči požádat si o voličský průkaz – viz níže.)
• Jak postupovat, když se volič přestěhuje? (§ 28 zákona)
1) Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území
České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) bude
na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba,
aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu
požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné
předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním
okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 14. dubnem 2019, nemusí činit
žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci
téže obce, resp. městské části nebo městského obvodu.
2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požáKVĚTEN 2019
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dat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení.
Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě
trvalého pobytu nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny
voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.
• Kde
lze
hlasovat?
(§
36
zákona)
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož
obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle
místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději do 9. května 2019 způsobem v místě obvyklým (většinou
na úřední desce obce), které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může
vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze
v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti (kromě
prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové
volební komisi voličský průkaz (viz níže).
• Jak si může volič opatřit voličský průkaz? (§ 30 zákona)
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).
Volič
může
požádat
o
voličský
průkaz
ode
dne
vyhlášení
voleb,
a
to
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu
úřadu nejpozději17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května
2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

matickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Neprokáže-li
volič
svou
ní občanství, nebude mu
Pokud
vinen

totožnost
hlasování

a
státumožněno.

volič hlasuje na voličský průkaz,
ho
odevzdat
okrskové
volební

je pokomisi.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou
trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku.
• Jak
volič
hlasuje?
(§
37
zákona)
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho
kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To
učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude
se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.
Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky
(např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným
hlasovacím
lístkem
vloží
před
okrskovou
volební
komisí
do
volební
schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo
upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

• Co
učiní
volič
po
příchodu
do
volební
místnosti?
(§
36
zákona)
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Volič

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

hlasuje

osobně,

zastoupení

není

přípustné.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplo6
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Tyto informace jsou dostupné na stránkách Ministerstva
vnitra ČR:

Výpis usnesení z 4. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 08.04.2019
USNESENÍ č. ZM/31/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 8.4.2019.

USNESENÍ č. ZM/32/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 11.2.2019 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/33/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 12.12.2018 do
7.4.2019 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/34/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 33.333 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2019
č.j. SVO/347/2019 ze dne 13.2.2019 spolku Sportovní
klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542
24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/784/2019 ze dne 22.3.2019 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
b) poskytnutí dotace ve výši 38.889 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce
2019 č.j. SVO/347/2019 ze dne 13.2.2019 spolku Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325,
542 25 Janské Lázně, IČ 642 01 333 na základě podané žádosti č.j. SVO/786/2019 ze dne 25.3.2019 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
c) poskytnutí dotace ve výši 27.778 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce
2019 č.j. SVO/347/2019 ze dne 13.2.2019 spolku TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května
512, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě podané žádosti č.j. SVO/826/2019 ze dne 27.3.2019
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
d) poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou

pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dospělých v roce 2019 č.j.
SVO/349/2019 ze dne 13.2.2019 spolku Sportovní klub
MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané
žádosti č.j. SVO/785/2019 ze dne 22.3.2019 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
e) poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2019 č.j. SVO/350/2019 ze dne
13.2.2019 spolku Junák – český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č.j.
SVO/830/2019 ze dne 27.3.2019 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený
touto smlouvou.
f) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2019 č.j. SVO/350/2019 ze dne
13.2.2019 spolku Myslivecký spolek Rýchory, se sídlem
čp. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě
podané žádosti č.j. SVO/841/2019 ze dne 28.3.2019 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
g) poskytnutí dotace ve výši 5.636 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2019 č.j. SVO/352/2019
ze dne 13.2.2019 Oblastní charitě Trutnov, se sídlem
Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě podané žádosti č.j. SVO/741/2019 ze dne 20.3.2019
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
h) poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2019 č.j. SVO/352/2019
ze dne 13.2.2019 Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, IČ 434 64 637 na základě podané žádosti č.j.
SVO/711/2019 ze dne 18.3.2019 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený
touto smlouvou.

USNESENÍ č. ZM/35/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I, ani její části,
a pověřuje Radu města, aby zadala zpracování aktualizace
existující zastavovací studie v lokalitě Nový svět s rozšířením o výše uvedený pozemek a zároveň nechala zpracovat
detailní projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie.
KVĚTEN 2019
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USNESENÍ č. ZM/36/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcel p.p.č. 236/10 a 236/12, obě v k.ú. Maršov I s
tím, že Rada města byla pověřena usnesením zastupitelstva (viz předchozí bod), aby zadala zpracování aktualizace
existující zastavovací studie v lokalitě Nový svět a zároveň
nechala zpracovat detailní projektovou dokumentaci řešící
přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie.

USNESENÍ č. ZM/37/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje

USNESENÍ č. ZM/40/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání směny části pozemku p.p.č. 572/1 v k.ú. Maršov I v souladu se Záměrem města č. 01/2019 do doby vyřešení společného jmění manželů sousedních pozemků p.p.č.
250/4 a 260/12, oba v k.ú. Maršov I dle návrhu městského
právníka.

USNESENÍ č. ZM/41/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje

prodej části parcely p.p.č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
protože k pozemku je problematický přístup, v části se nachází prameniště a pro avizovaný účel užití zastupitelstvo
doporučuje žadatelce podat žádost pouze o dlouhodobý
pronájem.

USNESENÍ č. ZM/38/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha,
o výměře 29 m2 manželům XXXXXX a XXXXXX, trvale
bytem XXXXXX, Svoboda nad Úpou do společného jmění manželů.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku
v celkové výši 5.700 Kč, která se skládá z úhrady za parcelu ve výši 2.900 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7293/4/2019-A ze dne 16.3.2019 a z
úhrady nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 2.800 Kč (1.800 Kč za zpracování výše
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 31.5.2019.

USNESENÍ č. ZM/39/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 27 m2,
a to panu XXXXXX a panu XXXXXX, oba trvale bytem
XXXXXX, Svoboda nad Úpou do podílového spoluvlastnictví oběma rovným dílem.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku
v celkové výši 5.200 Kč, která se skládá z úhrady za parcelu ve výši 2.400 Kč dle znaleckého posudku od pana
Jiřího Danielise č. 7293/4/2019-B ze dne 16.3.2019 a z
úhrady nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 2.800 Kč (1.800 Kč za zpracování výše
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
8

a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 31.5.2019.
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bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Svoboda nad Úpou. Jedná se
o následující pozemky pod stavbou chodníků v kat. území
a obci Svoboda nad Úpou:
1) část z původní poz. parcely 784 o její původní celkové
výměře 12 445 m2 (ostatní plocha – silnice), zapsané na LV
365, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla
GP pro změnu hranice pozemku č. 767-213/2019 ze dne
7.2.2019 (viz příloha originálu zápisu) oddělena část pozemku o výměře 54 m2 a označena jako díl „a“.
Díl „a“ byl přisloučen do poz. parcely 866/3 o celkové výměře 94 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace).
2) část z původní poz. parcely 784 o její původní celkové
výměře 12 445 m2 (ostatní plocha – silnice), zapsané na LV
365, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla
GP pro změnu hranice pozemku č. 768-214/2019 ze dne
11.2.2019 (viz příloha originálu zápisu) oddělena část pozemku o výměře 1 m2 a označena jako díl „a“.
Díl „a“ byl přisloučen do poz. parcely 881 o celkové výměře
73 m2 (ostatní plocha – jiná plocha).
s tím, že smluvní strany si sjednají bezúplatně k tíži obdarovaného (Město Svoboda nad Úpou) zákaz zcizení, kterým
se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode
dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat,
užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým
účelům neposkytne.

USNESENÍ č. ZM/42/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej pracovního stroje: druh vozidla – smykem řízený čelní nakladač, značka a typ vozidla: NEUMEIER N 50
společnosti LUTWA s.r.o., IČ 22799648, se sídlem Brodecká 778, 468 22 Železný Brod.
b) prodej pracovního stroje dle bodu a) tohoto usnesení za
nabídnutou cenu ve výši 193.000,-Kč včetně DPH.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej vozidla
dle vzoru v příloze originálu zápisu a dle bodu a) to-

hoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do
30.4.2019.

USNESENÍ č. ZM/46/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

d) pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy se společností
LUTWA s.r.o. do 30.4.2019 nebo k úhradě kupní ceny dle
bodu b) tohoto usnesení v souladu s kupní smlouvou
(do 1 týdne ode dne podpisu kupní smlouvy) ze strany
společnosti LUTWA s.r.o., tak prodej pracovního stroje smykem řízený čelní nakladač NEUMEIER N 50 druhému
uchazeči v pořadí, a to panu Petru Tůmovi, 542 23 Mladé Buky čp. 396 za nabídnutou cenu ve výši 176.900 Kč
včetně DPH.

schvaluje

USNESENÍ č. ZM/43/4/2019

USNESENÍ č. ZM/47/4/2019

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

uzavření Dodatků č. 4 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti
poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 16.10.2015 s obcemi Mladé Buky, Horní Maršov a Janské Lázně (viz přílohy originálu
zápisu).

závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2018 včetně příloh č. 1 a 2 (vše viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/44/4/2019

bere na vědomí

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

a) provedenou finální kontrolu plnění rozpočtu
k 31.12.2018 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného
k 12/2018 ze dne 31.1.2019 včetně ročního vyrovnání
vůči spořícímu účtu za rok 2018 (vše viz přílohy originálu zápisu).

schvaluje
uzavření Smlouvy o upsání akcií mezi Městem Svoboda nad
Úpou a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ
60108711, se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je úpis akcií peněžitým vkladem Města Svobody nad Úpou ve výši 5.400.000 Kč (slovy: Pět miliónů čtyři
statisíc korun českých) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

USNESENÍ č. ZM/45/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce obce na valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
konanou dne 27.5.2019.

Dohodu o náhradě škody s dodavatelem Regional Development Agency, IČO 70157855, sídlem Panská 1492, 516 01
Rychnov nad Kněžnou (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je náhrada finanční škody ve výši 364.082,24
Kč, která představuje ušlý zisk z nevyplacené dotace na
projekt výstavby hasičské zbrojnice a pověřuje starostu
města podpisem této dohody.

USNESENÍ č. ZM/48/4/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje
b) návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.2/2019
činí objem celkových příjmů 10.085.841,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují
na 46.070.841,-Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2019 činí 97.841,-Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují
na 64.699.841,-Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2019 činí mínus 9.988.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 po této změně
se snižuje na 18.629.000,-Kč).

Výpis usnesení z 9. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 01.04.2019
USNESENÍ č. RM/105/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky do 31.10.2019 dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/106/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
oznámení České inspekce životního prostředí (dále jen
„ČIŽP“) o tom, že podala podnět Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje ke změně povolení provozu společnosti

KVK PARABIT a.s. z důvodů četných podnětů na zápach
z provozovny, ze kterého vyplývá, doslovně citováno:
„Na základě podaných podnětů ČIŽP zasílá tento podnět
ke změně povolení provozu, přičemž v rámci změny povolení provozu by měla být v povolení provozu zakotvena
další možná technická či technicko-organizační opatření ke
snížení emisí pachových látek. V rámci této změny povolení
ČIŽP doporučuje tuto záležitost řešit s Městem Svoboda
nad Úpou a provozovatelem, včetně jejich možných návrhů
řešení.“
s tím, že pověřuje starostu města, aby se neprodleně spojil s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem
životního prostředí za účelem jednání ve výše uvedeném.
KVĚTEN 2019
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USNESENÍ č. RM/107/9/2019

USNESENÍ č. RM/112/9/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

vydává

jmenuje

zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci
záměru výstavby rekreačních přízemních domků na parcelách p.p.č. 162/1 a 163/1, obě v k.ú. Maršov I, protože jak
žadatel rovněž v žádosti uvádí jeho záměr není v souladu
se stávajícím územním plánem a z hlediska regulativů se
jedná o nepřípustnou aktivitu.

a) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení, a to pana
Jiřího Rajsnera (stavební technik města), Ing. Jaroslava
Chmelaře (člen Rady města), pana Petra Horáčka (člen
Rady města), pana Tomáše Hovarda (člen Rady města)
a Ing. Jana Tomka (administrátor VZ), dále byl jmenován
jeden náhradník, a to Ing. Jiří Špetla (starosta města).

USNESENÍ č. RM/108/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníka pozemků o dořešení příjezdové cesty
k parcelám p.p.č. 240/10 a 244, obě v k.ú. Maršov I s tím,
že na celou lokalitu na Novém světě se bude dělat nová
územní studie na výstavbu rodinných domů a v rámci této
studie bude žadatel přizván k jednání, v tuto chvíli jsou
pozemky přístupné bez omezení z obecní cesty na p.p.č.
584 v k.ú. Maršov I.

USNESENÍ č. RM/109/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti SŽDC, st. org. o stanovisko
města ke zrušení železničního přejezdu v km 9,680 (P4802)
na trati Trutnov Svoboda nad Úpo, protože přejezd slouží jako záložní trasa pro obsluhu místních komunikací na
Sluneční stráni (opravy komunikací, havárie apod.) , takže
z hlediska obslužnosti nesouhlasí se zrušením přejezdu.

USNESENÍ č. RM/110/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
nové znění Dohody o náhradě škody se společnosti RDA
Rychnov nad Kněžnou (viz příloha originálu zápisu), které
bylo zpracováno v souladu s přijatým usnesením rady dne
25.2.2019 č. RM/88/7/2019 a doporučuje zastupitelstvu
tuto dohodu schválit.

USNESENÍ č. RM/111/9/2019

pověřuje
b) starostu a stavebního technika, aby do příští rady připravili podklady pro výběr na výkon činností BOZP, TDI
a autorského dozoru v rámci této stavební akce.
schvaluje
c) návrh Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební
práce dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek včetně návrhu Smlouvy o dílo (vše viz přílohy
originálu zápisu a změny popsány v zápise) na veřejnou
zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení“ (zakázka je realizovaná v rámci projektu podpořeného z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu 11703
- Integrovaný regionální operační program (IROP), 80.
kolová výzva 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, reg. č. projektu: CZ.
06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008971) s tím, že Výzva společně s kompletní zadávací dokumentací bude nejprve
zaslána k posouzení na CRR prostřednictvím systému
ISKP14+, po schválení bude zveřejněna na Profilu zadavatele.

USNESENÍ č. RM/113/9/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 520 o stanovisko města ve věci kanalizační přípojky k RD čp. 520 dle
dokumentace k územnímu souhlasu (viz příloha originálu
zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/114/9/2019

předává

Rada města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvu města návrh na rozdělení dotací v rámci
jednotlivých dotačních programů pro rok 2019 (viz příloha
originálu zápisu) k projednání dne 8.4.2019.

schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX, Svoboda nad Úpou.

Výpis usnesení z 10. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 15.04.2019
USNESENÍ č. RM/115/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2 za účelem umístění mobilní předzahrádky na dobu určitou od 1.4.2019 - 31.10.2019
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s nájemcem Lucie Horáčková, IČ 88515834, se sídlem nám.
Svornosti 446, 542 24 Svoboda nad Úpou za nájemné ve výši
500,-Kč + DPH (viz příloha originálu zápisu).

www.musvoboda.cz

USNESENÍ č. RM/116/10/2019

USNESENÍ č. RM/119/10/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

a) cenovou nabídku na prořez stromů v Lipové aleji od Ing.
Pavla Klevcova (viz příloha originálu zápisu), kdy se jedná o 17 kusů lip, u kterých bude proveden zdravotní řez
(2.900 Kč bez DPH / 1 ks) a dále u 4 kusů bude proveden
výchovný řez (150,-Kč bez DPH/1 ks). Jedná se o havarijní
a nebezpečný stav stromů, a proto rada využila výjimku ze
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a zakázku zadává přímo bez předložení druhé nabídky.

následující Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
(vše viz přílohy originálu zápisu), které se týkají akce Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou v roce 2018 v rámci jednotlivých katastrálních území, a to:

pověřuje
b) stavebního technika, aby zajistil dopracování předběžné nabídky (od dvou zpracovatelů) na prořez stromů na
Muchomůrce (viz zápis) tak, aby cenové nabídky byly
kompletní, tj. včetně zjištěného počtu stromů a stanovení předběžných finančních nákladů.

1) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města v k.ú. Maršov II, a to p.p.č. 79/1 a 364/1, to vše na LV č.
10001
2) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města
v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to p.p.č. 35/7, 686/1, 679/8,
684, 683, 895, 679/3, 732, 679/10, 851/1 a 30, to vše na LV
č. 10001 a na parcele p.p.č. 161/1, která je zapsána na LV
č. 925

Rada města Svobody nad Úpou

3) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na parcelách města
v k.ú. Maršov I, a to p.p.č. 3/1, 549/3, 579/1, 629 a st.p.č. 44,
to vše na LV č. 10001

schvaluje

USNESENÍ č. RM/120/10/2019

cenovou nabídku na opravu komunikací v Kostelní ulici
a dále v části Pietteho náměstí a části Rýchorského sídliště
v rámci poptávkového řízení na opravu komunikací po městě, a to od společnosti REPARE Trutnov s.r.o.,, IČ 64824781,
se sídlem Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4, která nabídla cenu za opravu Kostelní ulice ve výši 250.095,82 bez
DPH, za opravu části Pietteho nám. a části Rýchorského
sídliště ve výši 185.370,92 Kč bez DPH, celkem tedy ve
výši 435.466,74 Kč bez DPH (526.915,-Kč včetně DPH). Do
příštího jednání rady bude předložen ke schválení návrh
Smlouvy o dílo s výše uvedeným vybraným dodavatelem.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/117/10/2019

USNESENÍ č. RM/118/10/2019

souhlasí
s vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky pro dům
čp. 186 na Sluneční stráni dle situačního výkresu z projektové dokumentace (viz příloha originálu zápisu) na základě
žádosti vlastníka domu čp. 186 s tím, že do příštího jednání
rady bude předložen návrh Smlouvy o právu k provedení
stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti věcného
břemene na uložení přípojky.

USNESENÍ č. RM/121/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

souhlasí

schvaluje

s žádostí o povolení vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú.
Svoboda nad Úpou z komunikace na p.p.č. 770/20 ve vlastnictví města dle koordinačního situačního výkresu z projektové dokumentace s názvem Rekonstrukce RD č.p. 304
k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), s tím,
že do příštího jednání rady bude předložen návrh Smlouvy
o zřízení služebnosti věcného břemene, kdy předmětem
této smlouvy bude zřízení práva služebnosti věcného břemene „právo umístění a užívání zpevněné plochy na části
p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou“.

a) že v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě
nad Úpou na sociální bydlení bude výkon technického
dozoru investora zajišťovat stavební technik města pan
Jiří Rajsner, který je autorizovaným technikem v oboru
pozemní stavby (osvědčení o autorizaci č. 26768, je veden v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT
pod číslem 0601841) prostřednictvím dohody o provedení práce od 1.7.2019 do 31.8.2020 za měsíční odměnu
ve výši 5.000 Kč.
b) v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad
Úpou na sociální bydlení nabídku na výkon činnosti koordinátora BOZP, a to od společnosti S.E.Q. spol. s r.o.,
IČ 275 23 250, se sídlem Jana Masaryka 108/10, Praha
2 - Vinohrady - 74.415,-Kč včetně DPH s tím, že do příštího jednání rady bude předložen návrh Smlouvy o dílo
ke schválení.
c) v rámci rekonstrukce objektu č.p. 473 ve Svobodě nad
Úpou na sociální bydlení nabídku na výkon autorského
dozoru, a to od projektanta - SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 18381481, se sídlem U Besedy
414/8, 460 07 Liberec 3, který nabídl cenu ve výši 600 Kč
/ 1 hodinu + 6 Kč / 1 km, obě ceny bez DPH.

USNESENÍ č. RM/122/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5,
oba v k.ú. Maršov I dle Záměru města č. 13/2016 v souladu
s Pravidly pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze
dne 11.6.2014 s tím, že po žadateli bude požadována úhrada zálohy ve výši 5.000 Kč, po jejím uhrazení bude městem
objednán znalecký posudek na ocenění obou parcel cenou
v místě a čase obvyklou a poté bude celá záležitost předána k projednání v zastupitelstvu.
KVĚTEN 2019
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USNESENÍ č. RM/123/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání nabídky na umístění reklamního banneru 2 x
1 m ve sportovní hale na městském stadionu od společnosti
Kristensson spol. s r.o. (bez konkrétní finanční nabídky) s tím,
že pověřuje starostu města, aby do příští rady prověřil možnosti umístění takových reklam a připravil nějaká pravidla
tak, aby nabídka prostoru pro umísťování reklam ve sportovní
hale byla veřejná a dostupná pro případné další zájemce.

USNESENÍ č. RM/124/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a) členy konkurzní komise v rámci konkursního řízení na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad
Úpou, PSČ 542 24:
•
•
•
•

•
•

za Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Mgr. Svatava Odlová
za Českou školní inspekci – Mgr. Radomíra Bartošová
za zřizovatele – Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav Chmelař
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení
v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy
nebo školského zařízení – Mgr. Eva Hloušková – ředitelka ZŠ a MŠ Horní Maršov
za školskou radu – Martina Vaňková
za pedagogické pracovníky – Mgr. Irena Nešněrová

b) předsedu konkursní komise z řad výše uvedených členů
dle bodu a) tohoto usnesení, a to Ing. Jaroslava Chmelaře.

USNESENÍ č. RM/125/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost několika obyvatel Sluneční stráně o okamžitý
zákaz výroby v noci a o urychlené odstranění asfalto-
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vého zápachu z provozovny KVK PARABIT a.s., která je
adresována zastupitelstvu města s tím, že další kroky
města jsou v dané záležitosti podrobně popsány v zápise.

USNESENÍ č. RM/126/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
předloženou cenovou nabídku na pojištění majetku
města od 1.5.2019 od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada požaduje, aby do soupisu majetku bylo zahrnuto nové veřejné osvětlení podél hlavní silnice, vybudované v roce
2018 a o patřičnou částku se povýšila roční pojistná
částka.

USNESENÍ č. RM/127/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s návrhem na úpravu koupelny na bezbariérovou v městském bytě na Rýchorském sídlišti čp. 121, jehož je město
vlastníkem s tím, že pověřuje starostu a stavebního technika, aby prověřili rozsah potřebných úprav a jejich ocenění.

USNESENÍ č. RM/128/10/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem služebního bytu v Domě s pečovatelskou službou o velikosti 3+1 a výměře 66,31 m2 za nájemné ve
výši 100,-Kč / 1 m2 + platby za energie a služby související
s užíváním bytu paní XXXXXX, která pracuje v Domě s pečovatelskou službou jako pečovatelka s tím, že nájemní
vztah bude uzavřen na dobu určitou na půl roku s tím, že
pokud nebude byt potřeba pro údržbáře, může se nájemní smlouva prodloužit vždy o půl roku a před případným
ukončením by byla nájemkyně vždy 2 měsíce předem informována, zda bude smlouva ukončena nebo bude pokračovat.

Zprávy ze školy
Listování s Lukášem Hejlíkem
Ve středu 10. dubna navštívili Základní školu ve Svobodě
nad Úpou známí divadelní a filmoví herci Lukáš Hejlík a Petra Bučková. Oba dva byli našim žákům známí především
z oblíbeného televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě, ale po středečním představení jim budou bližší i díky
scénickému čtení s názvem Listování, které u nás představovali. Listování je cyklus scénického čtení, který je zejména v Trutnově velmi vyhledávaný a jehož autorem je právě
Lukáš Hejlík. Motto tohoto projektu zní: ,,Zažijte knihu na
prknech, co znamenají svět!“
Žákům prvního stupně tato dvojice představila knihu
Ivy Procházkové Eliáš a babička z vajíčka, která vypovídá o 5letém chlapci Eliášovi, dítěti ,,moderních“ rodičů,
kteří na svého syna nemají čas. Žáci druhého stupně se

stali diváky scénického čtení knihy Dračí polévka od Aleny Ježkové. V této knize hlavní hrdina, vietnamský chlapec Long žijící v Praze, řeší trable spojené s dospíváním
v neúplné rodině, do které se po 12 letech znenadání
vrací jeho otec. Obě představení se dětem ohromně líbila a hned se ptaly, kdy k nám herci s Listováním zase
dorazí. Kromě toho zejména žáci druhého stupně využívali možnosti vyfotit se se známými osobnostmi, případně ulovit nějaký ten autogram. Od obou herců dostaly
děti velkou pochvalu za vynikající chování během celého
představení.
Díky vynikajícímu ohlasu je jasné, že i v dalším školním roce
do našeho programu něco z repertoáru Listování zase zařadíme.
Mgr. Jan Šváb

KVĚTEN 2019
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Okresní kolo recitační soutěže v Trutnově
V pondělí 18. března 2019 se čtveřice reprezentantek naší
školy ve složení: Kristýna Štěpová – 2. třída, Taťána Homolová- 3. třída, Denisa Rudavská- 4. třída a Marie Línková
z 5. třídy vydala bojovat do okresního kola recitační soutěže Dětská scéna v Trutnově. Soutěžící byly rozděleny do
dvou kategorií, mladší do první a starší do kategorie druhé.
Jejich úkolem bylo co nejlépe odrecitovat svůj připravený
text. S tímto úkolem se nakonec nejlépe z našich žákyní poprala ta nejmladší – Kristýna, která bohužel do krajského
kola nepostoupila, ale přesto získala ČESTNÉ UZNÁNÍ.
V úterý 19. března čekal na čtyři naše žákyně: Sáru Vlčkovou – 6. třída, Lenku Beranovou – 7. třída, Terezu Matějkovou z 8. třídy a Annu Francovou z 9. třídy stejný úkol. Bylo
potřeba zarecitovat tak dobře, aby se dívky dostaly v silné konkurenci do užšího kola, kde by odrecitovaly i druhý
naučený text. To se povedlo Léně a Terce. Nakonec oběma unikl postup o chloupek, a tak byly oceněny ČESTNÝM
UZNÁNÍM.
Všem účastnicím děkuji za bezvadnou reprezentaci školy.
Kristýnce, Lenče, Terce a Aničce děkuji, že se mnou vydržely dlouhou a náročnou přípravu, které věnovaly mnoho
času nad rámec školních povinností. A ono se to vyplatilo,
tolik ocenění najednou jsme ještě ani jednou pro školu nezískali. Poděkování patří i rodičům, kteří děvčata doma připravovali a podporovali je a paní asistentce Obstové a Mgr.
Ottové za jejich doprovod a péči o ně.
Mgr. Petra Štěpová

Telegraficky
1. Školní akademie
Zveme širokou svobodskou veřejnost na Školní akademii, která se uskuteční v pondělí 27.5.2019 od 17,00 hod. v sokolovně.
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2. Galerie na plotě
Upozorňujeme svobodskou veřejnost, že na plotě před školou vznikla výtvarná galerie - Galerie na plotě. Zde si můžete
prohlédnout výtvarná díla našich žáků.

3. Velikonoční jarmark

4. Sběr papíru
Sběr papíru proběhne ve středu a ve čtvrtek 29.-30.5.2019 před školou. Vybírat budeme před vyučováním i po vyučování
po oba dva dny.
KVĚTEN 2019
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Děkujeme!
Svobodské děti, učitelé a kulturní tým pořádal na školní zahradě v úterý 16. dubna VELIKONOČNÍ JARMARK.
Akci jsme pořádali se školou poprvé a myslím si, že se vydařila.
Děti se na akci velice pilně připravovaly a náležitě si ji užily.
Velice děkujeme všem, kteří nakoupili a podpořili děti. Doufáme, že jste si popovídali a užili krásné
prosluněné odpoledne. Část výtěžku bude darována na charitativní účely a zbytek peněz si děti užijí po
svém.
Fotodokumentaci pořídil Pavel Křivka:
https://www.zonerama.com/Pavka/Album/5239399

Těšíme se na vás 1. června 2019 na Dni dětí.
Budeme si přát krásné počasí!
Váš Kulturní tým.

50 let skautingu ve Svobodě nad Úpou
Letos si připomínáme kulaté výročí od založení Junáka v našem městě.

Byl jsi skautem, skautkou ve Svobodě nad Úpou?
Chceš si připomenout, co krásného jsi prožil?

Zavzpomínat na staré časy?
Právě na tebe čekáme.

Přijď 15. 6. 2019 v 14:30 do našeho Údolíčka. Možná se potkáš s lidmi, které jsi již dlouho
neviděl.
Těšíme se na všechny, kteří se přijdou podívat.
Dotazy a potvrzení účasti na email: stepjenda@seznam.cz
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Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Trutnov,
Jaroměř, Vrchlabí, Hostinné

OBČANSKÁ PORADNA

a dalších...

spotřebitelská problematika, dědictví, spoluvlastnictví

Majetkoprávní

výpověď, dohoda o rozvázání pracovního poměru

Pracovněprávní

vysvětlení textu rozhodnutí soudu

Právní systém

oblast nájmu

Bydlení

SSP, hmotná nouze

Soc. dávky a pomoc

dluhy, exekuce, oddlužení

Finanční problematika

rozvod, problémové soužití, výživné

Rodinné a mezilidské vztahy

POSKYTUJEME POMOC V TĚCHTO
OBLASTECH

731 598 850
www.dk.charita.cz
poradna.dvur@charitadk.cz

ZDARMA

Všechny služby
jsou poskytovány

Postavit nepozorovaně o filipojakubské noci před prvním májem své milé Máje pod okny májku, jít spolu
v jednom týdnu do prvomájového průvodu odkud nás
vyhnal májový lijavec a zakrátko na majáles, pak odpoledne místo k lesu na májovky (Calocybe gambosa) ještě do
kina Máj na Pohádku máje (bohužel bez Stelly Májové), to
se mohlo podařit ve Svobodě nad Úpou snad jen v roce
1956. Sotva stačila májka uschnout Mája se nečekaně odstěhovala neznámo kam, prvomájové průvody už dávno
přestaly být in, májové deště jsou čím dál větší vzácností,
tehdejší majáles byl v Trutnově na dlouhou dobu poslední a po letech už se studentské juchání pro spořádaného
otce rodiny jaksi neslušelo. Na Sluneční stráni v místech
kde rostly májovky, vyrostly rodinné domky a Pohádka
máje dnes dojme leda v televizním pořadu pro pamětníky. Nakonec i okouzlující Stella Májová, rozpustilá
princezna Zpěvanka ze slavné pohádky Byl jednou jeden
král s Janem Werichem a Vlastou Burianem, zemřela téměř zapomenutá v požehnaném věku někde v Kalifornii.
A kino Máj je pro celou jednu nejmladší generaci svobodských diváků pojem neznámý. Definitivně bylo uzavřeno
v polovině prázdnin roku 2001. Pro mnoho pamětníků je
už také jen nostalgickou vzpomínkou. Do dnes již značně
zdevastované budovy staré radnice, která je stále charakteristickou a jedinou dominantou náměstí Svornosti
se nový kinosál přestěhoval po půl roce intenzivních stavebních úprav z nevhodných prostor sokolovny, kde se
promítaly filmy od roku 1920. Na přestavbě radničních
místností v prvním patře se započalo již v polovině prosince a občané Svobody tu odpracovali (samozřejmě, jak
se tehdy zdůrazňovalo dobrovolně) 3 351 brigádnických
hodin. Hodnota díla činila včetně 25 000 Kčs státní dotace celých 200 000. To jen pro zajímavé srovnání s předpokládanými náklady na plánovanou rekonstrukci budovy, která je nevyhnutelná, nechceme – li další významný
kus historie města zcela odepsat. V období 1952 – 1956
byl předsedou MNV Karel Vacek, který slavnostně otevřel nové kino Máj pro veřejnost 8. května 1955 při promítání českého historického filmu Psohlavci. Představení se účastnila delegace tvůrců v čele se scénáristou
Otokarem Kirchnerem a herečkou Jiřinou Steimarovou.

Zdalipak si ještě
tehdejší pionýři
Klepal a Kvačková vzpomenou
na svých několik
prvních
minut
slávy, kdy jim
předávali květiny? Pro pražskou
filmovou a divadelní hvězdu
ze starobylého
komediantského
rodu zase musel
být po hudebním
vystoupení svobodského smyčcového kvarteta
nezapomenutelným
zážitkem
oběd v NárodKino Máj při opravě věže v roce 1966 na pohledním domě. Uším
nici vydané odsunutými rodáky v Kemptenu.
současníků zní
číslo 550 filmových představení za rok, jako například v roce 1957, ještě před zařazením kina do 1. třídy pro výběr filmů v roce
1960 a rozsáhlou rekonstrukcí na hlediště se širokoúhlým plátnem o dva roky později, jako vyprávěnky barona
Prášila. Filmy se točí pořád, možná víc než dřív. Jen jejich
konzumace se silně změnila. Diváci zpohodlněli a lákavá
možnost shlédnout i nejnovější filmy díky vymoženostem moderní techniky mnohem levněji z gauče v obýváku
bez nutnosti svléknout tepláky a utrácet další kačky
za kbelíky popcornu stojí za ekonomickým propadem
mnoha malých venkovských kinosálů. Uživí se tak ještě
multikina díky předraženým vstupenkám na zahraniční
velkofilmy podporované reklamním průmyslem. Taková
je bohužel realita. Přesto mám dojem, že se mnohých
vymožeností vzdáváme příliš odevzdaně. „Včera“ to bylo
kino, nedávno spořitelna s tradicí v místě od roku 1891
nebo postupně mizející obchody a služby. Utichly stroje kdysi věhlasných papíren. Už jednou měla na kahánku železniční doprava, papalášská věrchuška si neustále
nebezpečně pohrává s myšlenkou na likvidaci pošty. Nezbývá než doufat, že nás ten pokrok nevyžene zpátky na
stromy.

Pozvánka na slavnostní otevření kina Máj

Svobodské smyčcové kvarteto

Střípky z dějin - Májové rozjímání
Antonín Tichý
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Hvězda rozdávala foto s o deset let mladší podobiznou

Letáček s programem květen 1967

Náměstí Svornosti s budovou kina na dobové pohlednici vydavatelství Orbis
KVĚTEN 2019
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PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT

DEN DĚTÍ
Kam? Na vrchol Muchomůrka
Kdy? V sobotu 1. června
Od kolika? Od 14 hodin
Do kolika? Dokud vás to bude bavit

ZAHÁJÍME LETNÍ SVOBODSKOU OLYMPIÁDU
PROSPORTUJEME CELÉ ODPOLEDNE
TAK NAMASÍRUJTE RUCE I NOŽKY A HLAVNĚ PŘIJĎTE PĚŠKY

Občerstvení, zábava a dobrá nálada zajištěna
AKCI POŘÁDÁ KULTURNÍ TÝM, MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU A VŠICHNI, KTEŘÍ SE PŘIDAJÍ
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