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Vážení spoluobčané,
již v zimě jsme avizovali, že naše město bude do
budoucna potřebovat novou komunální techniku.
Protože naše „Pragovka“ má své nejlepší časy dávno
za sebou, rozhodovali jsme se, jakou technikou ji nahradit. Po důkladné analýze všech pro a proti volba
nakonec padla na traktor 4x4 v komunální úpravě,
to znamená s čelní radlicí a rozmetačem posypového
materiálu vzadu, na sklopný jednonápravový návěs
a na koupi malého použitého kolového nakladače
pro zimní údržbu chodníků ve městě. Protože dodací
lhůty především u traktorů se pohybují v řádu měsíců, věnovali jsme se tomuto tématu s dostatečným
předstihem a v dubnu na zasedání zastupitelstva byla
pověřena Rada města zajištěním výběrových řízení
na nákup jednotlivých komponentů této komunální
techniky. Výběrové řízení bylo
vypsáno začátkem května a otevírání obálek s přijatými nabídkami proběhlo koncem května
v zasedací místnosti na radnici.
Nabídky podalo devět uchazečů
o zakázku, zástupci některých
z nich se osobně zúčastnili otevírání obálek. Pětičlenná komise po veřejném otevření obálek
a jejich důkladném posouzení
vybrala traktor John Deere 6230
s radlicí a sypákem od firmy Agrotip Široký s.r.o. a
sklopný jednoosý návěs T 654/1 od téže firmy. Při obdobných technických parametrech, zárukách a servisních podmínkách rozhodovala především cena a
byl tedy vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.
Traktor s příslušenstvím nás bude stát 1.380.000,Kč, návěs 156.600,-Kč. Kolový nakladač nebyl při
tomto řízení vybrán z důvodu nedostatečného počtu
podaných nabídek, nicméně zastupitelstvo pověřilo
na svém dalším již pátém zasedání Radu města vypsáním nového výběrového řízení na nákup této techniky
tak, abychom do zimy měli strojový park kompletní.
Traktor s příslušenstvím a návěsem bude dodán na
přelomu září a října, součástí zakázky je i odborné
proškolení, takže pracovníci technických služeb bu-

dou mít dostatek času se s novou technikou seznámit
a včas se zapracovat. Věřím, že s touto technikou budeme zvládat zimní údržbu komunikací ve stejné kvalitě, ale na rozdíl od minulých let vlastními silami a do
budoucna bude o dostupnost všech lokalit v našem
městě v zimních měsících dobře postaráno.
Jelikož se množí negativní reakce z řad místních
podnikatelů na nabídku města o zapojení se do stávajícího odpadového systému, dovolil jsem si napsat
pár vět k objasnění celého problému. V první řadě
jedná se pouze o nabídku. Každý podnikatel z našeho města si může vybrat, zda vstoupit do našeho systému, či využít služeb jiných kompetentních subjektů,
které odpad za úhradu zlikvidují. Obecní úřad má ale
právo kontrolovat, zda firmy a organizace na území
obce mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu
v souladu se zákonem o odpadech. V tomto případě to pro podnikatele znamená
předložit smlouvu o likvidaci jak
směsného, tak tříděného odpadu s oprávněným subjektem.
Mnozí z vás se budou ptát, proč
je třeba smlouva i na tříděný odpad? Jednoduše proto, že jak
obec, tak i podnikatelé musí ze
zákona shromažďovat odpady
utříděně a teprve potom je předávat dál. A protože obec (každý
občan) za svoz tříděného odpadu platí, vyžaduje prokázání likvidace tohoto odpadu
i po podnikateli. Při určování výše poplatku jsme se
snažili být k našim podnikatelům vstřícní, abychom je
motivovali k účasti na našem systému. Snažíme se jej
proto nastavit tak, aby poskytoval kvalitní služby občanům a nezatěžoval přitom nepřiměřeně rozpočet
města. Tak, jako každý z nás, i obec se musí chovat
jako správný hospodář a dbát na to, aby nastavený
systém byl dlouhodobě udržitelný i z hlediska nákladů.
Závěrem přeji všem hezké prožití letních prázdnin.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

medaile a velice úspěšně tak zakončily letošní závodní sezónu.

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea paní Emilie
Eliášková, Eliška Štelzigová, Hana Zuzánková, Marie
Novotná a pan Emil Štěpánský. Přejeme jim všem do
dalších let především hodně zdraví.

Dovolená v knihovně

V letošním roce bude knihovna uzavřena v létě od
4.7.2011 - 29.7.2011 z důvodu čerpání dovolené
paní knihovnice. Čtenáři mohou navštívit knihovnu
opět 1.8.2011. Paní knihovnici přejeme slunečný
a teplý červenec, aby mohla načerpat síly na celý
další rok.

4.7.2011 – zavřená radnice

Tajemnice městského úřadu oznamuje, že v pondělí
4.7.2011 bude radnice uzavřena z důvodu čerpání
dovolených. Náhradou budou prodloužené úřední
hodiny v pátek 8.7.2011, a to do 15,30 hodin.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Oravcové

Ordinace MUDr. Jarmily Oravcové bude od 1.7. do
22.7. 2011 uzavřena z důvodu dovolené. Zástup zajišťuje MUDr. Divišová Dagmar, Mladé Buky.

Svoz nebezpečného odpadu

Nejbližším termínem v rámci odpadového hospodářství je svoz nebezpečného odpadu, a to v sobotu 2.7.2011 na pravidelných místech a v časech:
Svoboda náměstí		
9,00 – 10,00
Maršov I u Rýchorky		
10,00 – 11,00
Maršov II u Šobků		
11,00 – 11,30

MAŽORETKY MAJÍ ZLATO

28.5. se v Týništi nad Orlicí konala taneční soutěž
„O Týnišťské tajemství“, které se zúčastnily i naše mažoretky Světlušky a Rebelky. Na soutěž dorazilo celkem 46 souborů a utkaly se ve dvou disciplínách –
volný tanec a disco. Oba naše týmy vybojovaly zlaté

Odpadkové koše

Začátkem června byly namontovány speciální odpadkové koše na psí exkrementy do lokality naproti
dlouhému paneláku na sídlišti. Tato lokalita je hojně
využívána pejskaři, zejména ze sídliště a je pravdou,
že zde nebyl ani jeden koš. Vybrali jsme tedy speciální koše i s pytlíky, lokalitu naše
technická četa pravidelně seká
a tak snad se podaří vychovat i ty
neukázněné majitele psů, kterým
vůbec nevadí, že jejich pejsek udělá „bobek“ a jdou spokojeně dál,
jako by se jich to netýkalo. Jezdím
téměř každé ráno kolem do práce
a musím s potěšením konstatovat,
že většina pejskařů chodí se sáčkem v ruce, a svačiny v nich rozhodně nenosí. Děkuji
zejména jménem hochů z technické čety a určitě přivítáme další návrhy na místa, kde třeba koše chybí.
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výpis z usnesení RM

Nabídka volného bytu v čp. 302

Město nabízí volný byt v bytovém domě čp. 302 na
Sluneční stráni od 1. září 2011. Podmínky pro výběrové řízení jsou zveřejněny dále v novinách. Uzávěrka
přihlášek je 11.7.2011 v 17 hodin a výše nabízeného minimálního nájemného (bez záloh na energie
a služby) činí 4.200,-Kč.

Sociální reforma I

V současné době probíhají pracovní porady a semináře ohledně sociální reformy I. Tato reforma se dotýká samozřejmě i našeho úřadu a spočívá v tom, že
výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi převezme od
ledna 2012 Úřad práce v Trutnově a u nás na radnici
pravděpodobně zůstane v činnosti pouze tzv. sociální
pracovník, který bude v rámci přenesené působnosti
(tzn. činnosti, které si objednává u měst a obcí stát
– tzv. výkon státní správy, na který město dostává finanční příspěvek na výkon státní správy) vykonávat
práce dle zákona o sociálních službách. Proč pravděpodobně? Protože v návrhu zákona, který byl již
schválen v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou ČR,
se prý „zapomnělo“ na obce II. typu, tj. obce s pověřeným obecním úřadem, kterým je právě náš městský
úřad a dávkovou agendu vykonával pro spádovou
oblast (obce Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Janské
Lázně, Horní Maršov a samozřejmě Svoboda nad
Úpou). Nicméně na pracovních poradách jsme byli
ujištěni, že do druhého čtení je již připraven pozměňovací návrh, který toto opomenutí již řeší.
Činnostmi sociálního pracovníka se rozumí především:
• zajištění základního i specializovaného sociálního
poradenství
• zabezpečení zprostředkování sociální služby nebo
kontaktu s poskytovateli sociálních služeb
• zabezpečení odborného sociálního poradenství
osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu se
společností (sociální kurátor)
• zabezpečení poskytování služeb osobám, kterým je
ukončena hospitalizace
• zabezpečení poskytování služeb osobám, které
jsou z důvodu neposkytnutí služby v ohrožení zdraví
či života
• podílí se na zajištění intervence v případech „domácího násilí“
• poskytnutí informací vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení
• zabezpečení depistážní činnosti zaměřené na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců,
rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na
analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě
• zabezpečení sociální práce zaměřené na jednotliv-

ce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního
vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo
sociálním vývoji
• zabezpečení spolupráce mezi subjekty, které působí v oblasti ochrany před sociálním vyloučením
(poskytovatelé sociálních služeb, další obce, kraje
a další instituce a orgány veřejné správy)
Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době
mimo jiné intenzivně pracuje na modelu typového
pracoviště obecního úřadu, který by měl vlastně určit,
co bude sociální pracovník na obci vykonávat konkrétně.
Značné změny čekají i klienty, pobírající sociální dávky. Již nyní pro dávky v rámci státní sociální podpory
musí na Úřad práce a pro zbývající buď na MěÚ do
Trutnova, nebo na MěÚ do Svobody. Od ledna 2012
vznikne na Úřadu práce tzv. jednotné výplatní místo, kde se budou vyplácet všechny nepojistné dávky.
Dojde také k jejich podstatné redukci. Od ledna by
snad měly existovat kromě dávek státní sociální podpory, pouze dávky v hmotné nouzi, příspěvek na mobilitu a příspěvek na kompenzační pomůcky. V tomto směru ale snad Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve spolupráci s Úřady práce připraví pro občany
osvětu v tisku a médiích.

Benátská noc

Město připravilo další letní kulturní akci, a to Benátskou noc na stadionu v pátek 15. července
2011 od 20 hodin. Hrát bude opět kapela Ledviny.

Vítání občánků

V pátek 17. června jsme na radnici přivítali do života
další svobodské občánky. Pozvánku na Vítání občánků přijali rodiče dětí Kamila Blažka, Karolíny Hoškové, Terezy Koubkové, Borise Vaňka, Lukáše Marka
a Vincenta Hrnčíře. Všem krásným miminkům přejeme štěstí do života a hlavně zdraví. A rodičům samozřejmě hodně sil při výchově jejich ratolestí.

výpis z usnesení RM
Rybářské lístky
od července 2011 u nás

V rámci veřejné správy je to letos samá změna a reforma. Před několika lety obcím s pověřeným obecním
úřadem byla odebrána agenda rybářských lístků a letos novelou zákona o rybářství se od července 2011
tato agenda na náš úřad zase vrací.
Takže od 1. července 2011 bude Městský úřad ve Svobodě pro žadatele ze spádové oblasti (obce Pec pod
Sněžkou, Malá Úpa, Janské Lázně, Horní Maršov a
Svoboda nad Úpou) opět vydávat rybářské lístky.
V souvislosti s tím předkládáme několik důležitých informací.
Rybářský lístek (dále jen „RL“) je povinen mít každý,
kdo loví ryby v rybářském revíru.
RL vystaví na počkání pracovník městského úřadu
ve Svobodě (pí Jana Hryzlíková – tel. 499 871 105,
email: jana.hryzlikova@musvoboda.cz ).
Rybářský lístek je platný:
• 1 rok ode dne vydání v ceně 100Kč / 50 Kč pro
dítě (do 15 let)
• 3 roky ode dne vydání v ceně 200 Kč / 100 Kč pro
dítě (do 15 let)
• maximálně 10 roků ode dne vydání v ceně 500 Kč.
S RL platným pro celé území ČR je třeba také zakoupit rybářskou povolenku pro příslušný rybářský revír.
Kontakty na prodej povolenek v místních organizacích
rybářského svazu:
• Trutnov – prodejna ryb. potřeb IKA, nám. Horníků
495, Trutnov (tel. 603 298 203, 499 819 225)
• Úpice - p. Luděk Řezníček, Havlovice čp. 45 (líheň)
– tel. 499 881 584
		
nebo Havlovice čp. 217 – tel. 499 882 187
• Horní Maršov – p. Rudolf Hofer, Pod Rýchorami
86, Svoboda nad Úpou (tel. 737 918 473)

Výzva Veselého výletu

Veselý výlet připravuje výstavu „Cedule a cedulky“ do galerie v Peci pod Sněžkou - zahájení bude
13.8.2011. Pan Klimeš tedy prosí i naše občany:
„Nemáte něco zajímavého, označení úřadů, školy,
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hasičů, staré číslo popisné, výstražné, zákazové apod.
??? Hledáme z údolí Úpy třeba vývěsní štíty firem, reklamu na živnost ap. Půjčili bychom si to do ledna
2012. Když Vás něco napadne, dejte mi prosím vědět. Díky, Pavel Klimeš“ (email: info@veselyvylet.cz ).

Odstávka sítí tepla a teplé vody

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že každoroční odstávka tepla a teplé vody v letošním roce začne v sobotu 9.7.2011 od půlnoci a skončí v neděli
17.7.2011 ve 22 hodin.

Taneční kurz v hotelu PROM

V hotelu PROM zahajují manželé Elschekovi v neděli 11. září v 17 hodin taneční kurz pro manželské
páry či přátelské dvojice. Kurz má deset lekcí, které se
budou konat vždy v neděli. Více informací naleznete
dále v novinách na letáku.

Nové telefonní číslo
do svobodské spořitelny

Pobočka svobodské České spořitelny, a.s. má nové
telefonní číslo – 956 736 430.

Návrh železničního
jízdního řádu 2011/2012

Společnost OREDO zveřejnila na svých internetových stránkách www.oredo.cz první návrh železničního jízdního řádu pro období 2011/2012. Ke stažení
jsou na těchto stránkách návrhy jednotlivých tratí.
Nejedná se o definitivní verzi jízdního řádu. Začátek
platnosti nového jízdního řádu je od 11.12.2011.
Z hlediska koncepce železniční dopravy nedochází
v Královéhradeckém kraji k významnějším změnám.
Připomínky k tomuto návrhu jízdního řádu je možné zasílat na adresu společnosti OREDO (Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové) nebo e-mailem na
adresu bus@oredo.cz. Připomínky zašlete nejpozději
do 31. 7. 2011, aby k nim mohlo být přihlédnuto při
tvorbě konečného návrhu jízdního řádu.

Výpis usnesení z 14. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 25.05.2011
USNESENÍ č. RM/209/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 825/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1149 m2.
USNESENÍ č. RM/210/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Jiřího Primy o prodej pozemku p.p.č.

686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože se jedná a přístupový pozemek k okolním pozemkům, ale
nabízí mu možnost zřízení věcného břemene k pozemku na uložení kanalizační přípojky a tedy nedoporučuje zastupitelstvu prodej pozemku.
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USNESENÍ č. RM/211/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpověď z bytu č. 6 v domě na Sluneční stráni čp.
302 pana Wernera Pohla, a to k 1.6.2011 s tím,
že tříměsíční výpovědní lhůta skončí 31.8.2011 a byt
bude od 1.9.2011 volný.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) tajemnici MěÚ, aby do příští rady připravila návrh
nabídky bytu č.6 v domě na Sluneční stráni čp. 302
od 1.9.2011 ke zveřejnění.
USNESENÍ č. RM/212/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost paní Dany Kleprlíkové o přemístění pilíře
Telefónicy O2, který je umístěn na p.p.č. 549/3 v k.ú.
Maršov I dle nákresu (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že schvaluje posun pilíře o 3,5 m, ale nikoli
o 0,5 m od plotu, ale souběžně s hranicí pozemku
tak jako doposud vzhledem k zimní údržbě.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) žádost paní Dany Kleprlíkové o přemístění dopravní značky zákaz stání dle nákresu (viz příloha originálu zápisu) s tím, že dopravní značka bude umístěna
a upravena dle platných pravidel silničního provozu.
USNESENÍ č. RM/213/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost paní Anny Drábkové na pokácení smrků na
maršovském hřbitově s tím, že bude na podzim provedena likvidace všech zbývajícíh 17 stromů na náklady města v rámci komplexního podzimního prořezu veřejné zeleně, jehož sumarizaci zajistí stavební
technik města Ing. Hanuš.
USNESENÍ č. RM/214/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost nájemce restaurace na stadionu paní Moniky Lodinské o úpravu otevírací doby v restauraci, protože navrhovaná otevírací doba je v rozporu s vyhlášeným výběrovým řízením, na základě kterého byl nájemce vybrán.
USNESENÍ č. RM/215/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu správce místního poplatku ze psa paní Jany
Hryzlíkové, v rámci které předložila radě výsledek
jednání s jednotlivými společenstvími na Rýchorském
sídlišti ohledně evidence držitelů psů a jejich poplatkové povinnosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/216/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
opravu chodníku vedle bývalé školy na Pietteho ná-
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městí (úsek, kde je autobusová zastávka) - viz zápis.
Opravou chodníku, resp. přípravou cenové nabídky
bude pověřena vybraná firma na opravy komunikací
v rámci bodu 9) 14. schůze rady.
USNESENÍ č. RM/217/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na opravy komunikací od firmy
Petr Šeba, Dvůr Králové, IČ 47467851, v hodnotě
120.888,-Kč včetně DPH s tím, že bude uzavřena
na práce Smlouva o dílo s požadavkem na záruku
v délce 36 měsíců a s tím, že případné vícepráce
budou předem odsouhlaseny objednatelem a jejich
cena bude tvořena jednotkovými cenami z nabídky,
případně cenami ÚRS.
USNESENÍ č. RM/218/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost pana Rudolfa Leitgeba na prořez lípy na pozemku p.p.č. 379/2 v k.ú. Maršov II (ořezání větví,
které zasahují nad zahradu žadatele) s tím, že si práce provede sám na své náklady.
USNESENÍ č. RM/219/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti JEŽEK-PLYN s.r.o. Svoboda nad
Úpou o souhlas se stavbou vodovodní a kanalizační
přípojky přes pozemek města p.p.č. 867 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že bude uzavřena smlouva
na věcné břemeno tak jako ve stejných případech.
Přípravou smlouvy rada pověřila Ing. Hůrku.
USNESENÍ č. RM/220/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) oznámení společnosti JAPIO spol. s r.o. o záměru
zřízení parkovacích a manipulačních ploch na st.p.č.
170/3 (viz zákres v příloze originálu zápisu) bez námitek.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby s jednatelkou společnosti JAPIO spol. s r.o. projednal záležitost ohledně stavby
bez čp. se způsobem využití zemědělská stavba, která
je v majetku města a stojí na pozemku st.p.č. 271 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, který je v majetku společnosti JAPIO.
USNESENÍ č. RM/221/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika Ing. Hanuše, aby ve spolupráci s
právníkem města uplatnil reklamační závady na autobusovém nádraží vůči hlavnímu inženýrovi projektu - generálnímu projektantovi, resp. také na výkon
autorského dozoru.
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USNESENÍ č. RM/222/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na instalaci dvou zpomalovacích prahů o výšce
6 cm (1 x na Rýchorském sídlišti a 1x v ulici Maršovská - dle nákresu v příloze originálu zápisu) a pověřuje Ing. Hanuše, aby zajistil jejich nákup a instalaci dle
návrhu včetně úpravy dopravního značení.
USNESENÍ č. RM/223/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-Kč na trutnovský babybox, který bude otevřen 1.června 2011
v trutnovském Sanatoriu MUDr. Jaroslava Bílka, a to
formou darovací smlouvy.
USNESENÍ č. RM/224/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem včetně přílohy č.1 (viz
příloha originálu zápisu) a návrh cen do této smlouvy:
- ubytovací provozovna (50,-Kč/lůžko/rok)
- stravovací provozovna (50,-Kč/židle-místo/rok
- ubytovací a stravovací zařízení v jednom objektu
(30,-Kč/lůžko + 40,-Kč/místo)
- ostatní provozovny (50,-Kč/m2)
USNESENÍ č. RM/225/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hůrku zajištěním znaleckého posudku na lesní
pozemky v katastrech Maršov I a Svoboda nad Úpou
do 30.6.2011.
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USNESENÍ č. RM/226/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výstupy z MěÚ Svoboda nad Úpou - hospodářsko-správního odboru, ve kterých je účastníkem řízení
Město Svoboda nad Úpou (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/227/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
předběžný návrh programu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.6.2011.
USNESENÍ č. RM/228/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) své usnesení č.RM/65/6/2011.
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
b) s prodloužením výpovědní lhůty do 30.9.2011 s
tím, že pověřuje stavebního technika, aby zajistil kontrolu demontáže stávajícího vleku na pozemku k datu
30.9.2011.
USNESENÍ č. RM/229/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
Mgr. Petra Týfu koordinátorem kulturních akcí města
s tím, že ho rada pověřuje, aby připravil kalendář
kulturních akcí na rok 2012 a staral se o tyto akce.
USNESENÍ č. RM/230/14/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
stížnost paní Patricie Plecháčové na ředitele ZŠ pro pochybení ve věci neoprávněného vydání dítěte ze školní
družiny s tím, že starosta požádá ředitele ZŠ o písemné
stanovisko k dané záležitosti, projedná ji s ním a na
příštím jednání rady seznámí členy s výsledkem.

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 15.06.2011
USNESENÍ č. RM/231/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) zápis z jednání stavební komise č.3 ze dne
1.6.2011 (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
b) dalším členem stavební komise pana Jiřího Vlčka.
USNESENÍ č. RM/232/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou vydává
nesouhlasné stanovisko k výměně věže kontejneru
na ZS T-Mobile,a.s. na pozemku st.p.č. 789/9 v k.ú.
Svoboda nad Úpou v souladu s doporučením stavební komise rady, protože se v předloženém záměru

jedná o stavbu s odlišnými parametry (výšková disproporce staveb, změny půdorysu i výšky), nikoli o
pouhou výměnu.
USNESENÍ č. RM/233/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) realizaci tlakové kanalizační přípojky na stadionu
dle návrhu stavebního technika města (viz nákres v
příloze originálu zápisu), vzhledem k nevyhovujícímu
technickému stavu stávající ČOV (čistička odpadních
vod) s tím, že prvním krokem bude vyprojektování
celé akce, předložení ke schválení orgánům státní
správy. Rada těmito úkoly pověřuje stavebního technika města Ing. Jana Hanuše.
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b) návrh Mgr. Hynka, aby město zajistilo geometrické zaměření pozemku st.p.č. 197/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, který město koupilo u bývalé truhlárny za
účelem odstavné parkovací plochy, aby byly vytyčeny
jasné hranice pozemku a dále, aby město zajistilo likvidaci betonových desek na tomto pozemku. Těmito
úkoly rada pověřuje stavebního technika města Ing.
Jana Hanuše.
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městské radě nechat posoudit stávající stav a navrhnout případné nejnutnější úpravy budovy bývalého
kina.
USNESENÍ č. RM/238/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) stavebního technika města Ing. Hanuše jednáním
ve věci žádosti paní Věry Bajburinové o prodej částí
pozemků p.p.č. 157/1, 158 (tyto dva pozemky jsou
svěřeny do správy příspěvkové organizaci Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov) a 157/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou
(zákres ve snímku z pozemkové mapy) s tím, že nejprve bude celá situace geometricky zaměřena dle
skutečnosti a dále aby jednal s paní Bajburinovou
ohledně odprodeje spoluvlastnického podílu na
pozemcích p.p.č. 369/21 a 443/8 oba v k.ú. Maršov II tak, aby se v rámci jednoho jednání urovnaly
vlastnické vztahy.

USNESENÍ č. RM/234/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost o stanovisko k předloženému návrhu napojení lokality B3 (nad bývalou zvláštní školou) na
inženýrské sítě (vodovod) pro budoucí výstavbu (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že část potrubí od
napojení v ulici Lázeňská po p.p.č. 737 bude mít
dostatečné parametry k tomu, aby mohla být využita
pro další plánovanou výstavbu v celé lokalitě včetně zajištění požární vody (je-li to technicky možné)
a dále stavební komise doporučuje radě souhlasit s
napojením na stávající kanalizaci dle podmínek sta- b) starostu, aby projednal s ředitelem ZŠ nápravu v
novených společností VaK Trutnov, a.s. (viz příloha podobě pravidelného sekání školních zahrad (u MŠ i
u ZŠ) školníkem (viz zápis).
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/235/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh stavební komise, aby žadatelé o zřízení hrobky
na maršovském hřbitově (manželé Patzeltovi) předložili správci hřbitova jedno vyhotovení projektové
dokumentace hrobky ke schválení před jejím zřízením.
USNESENÍ č. RM/236/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou vydává
a) kladné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
o vyjádření k investičnímu záměru (jedná se o zemní vzdušné vedení nn a kabelové vedení nn, které
umožní přemístění transformační stanice na pozemku
p.p.č. 295/2 v k.ú. Maršov I) s tím, že vzhledem k
uvažované výstavbě chodníku do lyžařského areálu
Duncan, město požaduje umístění sloupu na p.p.č.
295/1 k hranici s p.p.č. 601/1, vše v k.ú. Maršov I
(viz zákres v příloze originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o vypracování smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na investiční záměr uvedený v
bodě a) tohoto usnesení za cenu 100,-Kč/1 bm.
USNESENÍ č. RM/237/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
stanovisko stavební komise, kterým doporučuje

USNESENÍ č. RM/239/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
závěry stavebně technického průzkumu a statického posudku poruch na objektu DPS (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje stavebního
technika, aby zajistil tři cenové nabídky na provedení obnovy dilatační spáry v souladu s posudkem
pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou
službou.
USNESENÍ č. RM/240/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil provedení kamerové prohlídky septiku s cílem zmapovat
skutečný stav a zrušit septik u bytového domu na Sluneční stráni čp. 302.
USNESENÍ č. RM/241/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
nesouhlasné stanovisko hasičů k přestěhování do
areálu VSA-ARAL (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že při současných možnostech města je dočasné přestěhování jediným možným řešením proto, aby se budova bývalého kina uvolnila za účelem budoucího dalšího využití a statického zajištění. Byly však znovu prodiskutovány další možnosti
města na vybudování společného technického zázemí města (technická četa města + hasiči) s tím,
že se celá záležitost bude dále řešit a plánované
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přestěhování rozhodně nebude trvalého charakte- e) správní rozhodnutí stavebního úřadu č.j.
SVO/2138/2011 - Souhlas se změnou v užíváru.
ní stavby - Prodejna potravin v č.p. 537 (žadatel
USNESENÍ č. RM/242/15/2011
Huong Nguyen thi).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost nájemníků domu čp. 471 o zpevnění cesty f) správní rozhodnutí stavebního úřadu č.j.
(pokračování za domem pana Kněze směrem k býva- SVO/2139/2011 - Územní rozhodnutí o umístění
lé svíčkárně) stejnou technologií jako v případě části stavby - likvidace odpadních vod z objektu č.p. 9
kolem domu pana Kněze.
na st.p.č. 41 v k.ú. Maršov II (žadatel Eva Říhová)
s tím, že v souvislosti s tímto bodem byly vyřešeny
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
komunikační kanály v rámci MěÚ ohledně předávání
b) stavebního technika Ing. Hanuše, aby prověřil, za korespondence mezi stavebním úřadem, městem a
jakých podmínek lze umístit dopravní značku s ome- stavební komisí.
zením vjezdu aut do této lokality pouze do 1,5 tuny s
dotčenými orgány státní správy.
g) správní rozhodnutí stavebního úřadu č.j.
SVO/2123/2011 - Územní rozhodnutí o umístění
USNESENÍ č. RM/243/15/2011
stavby - Vrtaná studna a vodovodní potrubí pro novoRada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
stavbu dvojdomu v Maršově I (žadatelé Kalyn Vitalyi
oznámení paní Anny Motalové (zástupce investora a Svitlana Anton).
- manželé Jiráskovi, Kutná Hora), avšak oznámení,
adresované Radě města, nemá žádnou právní váhu z USNESENÍ č. RM/245/15/2011
hlediska stavebního zákona.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodloužení nájemní smlouvy s paní Kateřinou
USNESENÍ č. RM/244/15/2011
Valentovou na byt v čp. 302 o jeden rok, tj. do
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
30.6.2012.
a) správní rozhodnutí stavebního úřadu č.j.
SVO/1844/2011 - Územní souhlas s umístěním stav- b) prodloužení nájemní smlouvy s panem Jiby VS 96 - Teplovodní přípojka pro p.p.č. 159/10, řím Jonem na byt v čp. 510 o jeden rok, tj. do
Maršov I - Kalyn Anton
31.7.2012.
b) správní rozhodnutí stavebního úřadu č.j.
SVO/1845/2011 - Územní souhlas s umístěním stavby VS 97 - Teplovodní přípojka pro čp. 64, Maršov
II - Sedláčková (chata Damián)
c) správní rozhodnutí stavebního úřadu č.j.
SVO/1847/2011 - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
- změna využití území na části pozemku st. p.č. 293
v k.u. Maršov I (žadatel pan Miroslav Procházka) s
tím, že jednání se zúčastní dne 12.7.2011 starosta
města.
d) správní rozhodnutí stavebního úřadu č.j.
SVO/1860/2011 - Oznámení zahájení územního
řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba RD na pozemku p.p.č. 147/4, 147/5,
147/6 a 940 v k.ú. Svoboda nad Úpou (žadatelé
manželé Rolencovi) s tím, že jednání se zúčastní dne
12.7.2011 starosta města a uplatní event. námitky v
souladu s podepsaným prohlášením manželů Rolencových ve věci přístupu k domu čp. 510 a k pozemkům za domem.

USNESENÍ č. RM/246/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh ke zveřejnění na nabídku pronájmu bytu č.6 v
bytovém domě na Sluneční stráni čp. 302 (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/247/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Dohody o uznání závazku a jeho postupném
pravidelném splácení dle splátkového kalendáře (viz
příloha originálu zápisu) s panem Janem Sedlákem
(nedoplatek z vyúčtování energií a služeb za rok
2010).
USNESENÍ č. RM/248/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Vovkanycha o povolení splátek dlužného
nájemného, protože na pana Vovkanyche byla dne
20. 8. 2010 pro předmětnou pohledávku (dluh p.
Vovkanyche činí včetně úroků, nákladů nalézacího
řízení a nákladů exekuce nyní min. cca 300.000,Kč) nařízena exekuce a jejím provedením byl pověřen
exekutor JUDr. Souček z Náchoda, který již koná a
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USNESENÍ č. RM/255/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
materiál (viz příloha originálu zápisu), zpracovaný
USNESENÍ č. RM/249/15/2011
Ing. Hanušem a p. Krčmářem, který řeší návrh úprav
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a oprav stávajících kontejnerových stání po městě,
bodové vyhodnocení žádostí o přidělení bytu v DPS, s tím, že rada pověřuje Ing. Hanuše, aby zpracokteré bylo zpracováno dle platného dokumentu „Pra- val slepé rozpočty, připravil výběrové řízení (zaslání
vidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou slepých rozpočtů třem firmám) a výsledek zpracoval
službou“ a které bude podkladem pro přidělování tak, aby potřebné finanční prostředky byly předměbytů v DPS v budoucnosti.
tem rozpočtového opatření nejbližšího zastupitelstva a realizace akce mohla být uskutečněna do
USNESENÍ č. RM/250/15/2011
15.10.2011.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh ředitelky DPS na vyřazení majetku - konvek- USNESENÍ č. RM/256/15/2011
tomat Eloma MD 6-11 (majetek města svěřený do Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
správy) a plynový sporák (majetek získaný vlastní právníka města Mgr. Čermáka, aby prověřil a upravil
činností) s tím, že rada pověřuje ředitelku DPS pří- návrhy smluv a dodatků, které souvisí s pořízením hapadným možným prodejem vyřazeného majteku na sičské cisterny (viz přílohy originálu zápisu) v souladu
náhradní díly.
s již přijatým usnesením o maximální účasti města do
nabídka splácet 2.000,- Kč/měs. je pro město naprosto nepřijatelná.

USNESENÍ č. RM/251/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh odpisového plánu účetních odpisů (viz příloha originálu zápisu) na nově pořízený majetek
vlastní činností příspěvkovou organizaci Dům s
pečovatelskou službou - konvektomat s podstavcem.
USNESENÍ č. RM/252/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
protokoly o kontrolních zjištěních, prováděných v
rámci veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu)
a Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/253/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu (viz
příloha originálu zápisu) s SHŠ Rigel (zástupce p. Jiří
Pavuk) v rámci Rudolfových slavností dne 17.9.2011
na částku 113.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
USNESENÍ č. RM/254/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání Pravidel města Svobody nad Úpou k
pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu RD včetně návrhů Smlouvy o nájmu pozemku
a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě vzhledem k nekompletnosti všech členů rady na tomto jednání.

výše 1,5 mil. Kč a s termínem do 31.7.2011 tak, aby
bylo možné celou záležitost projednat na zářijovém
zasedání zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/257/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání dokumentu Koncept naplňování okruhů volebních programů vzhledem k nekompletnosti
všech členů rady na tomto jednání.

USNESENÍ č. RM/252/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
stanovisko ředitele ZŠ (viz příloha originálu zápisu) ve
věci stížnosti paní Patricie Plecháčové na ředitele ZŠ
pro pochybení ve věci neoprávněného vydání dítěte
ze školní družiny s tím, že rada pověřuje starostu, aby
svolal schůzku všech stran konfliktu dle návrhu ředitele ZŠ.
USNESENÍ č. RM/252/15/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
sdělení paní Mileny Runštukové (bývalý nájemce
části pozemku p.p.č. 636 v k.ú. Maršov I) o jednání s novým možným majitelem novinového stánku s
tím, že paní Runštukové bude odeslána odpověď,
že:
1) od 4.5.2011 nemá právní vztah k pozemku, protože nájemní vztah skončil dnem 3.5.2011 a tudíž ji
město vyzve k vyklizení pozemku do 30.6.2011,
2) si může požádat opětovně o nájem části pozemku,
kdy nájem bude doměřen zpětně.

INFORMACE PRO PODNIKATELE

10

Informace pro podnikatele
k nakládání s odpady
Na základě četných dotazů a značné vlny nepokoje
ve městě v souvislosti s kontrolní činností městského
úřadu ve věci nakládání odpadů podnikatelskými subjekty, které mají na území našeho města provozovnu,
jsme zpracovali tento informační materiál.
Především je třeba konstatovat, že obce jsou oprávněny vykonávat kontrolní činnost dle § 80 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Dalšími kontrolními orgány jsou Česká inspekce životního
prostředí, krajský úřad příslušného kraje, obecní úřad
s rozšířenou působností (MěÚ Trutnov) a samozřejmě
obecní úřad. K tomu, aby obecní systém nakládání
s odpady fungoval, mají obce i vynucovací nástroje.
Mezi ty základní patří:
- obecní úřad může kontrolovat, zda firmy a organizace na území obce mají zajištěno využití nebo
odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Pokud tomu tak není, může udělit pokutu do
300 tisíc korun (například, když firmy a organizace
využívají systém obce bez uzavřené smlouvy).
Jednou z velmi důležitých kompetencí obcí je tedy
možnost samostatně kontrolovat, zda podnikatelé nezneužívají systém obce pro nakládání s komunálním
odpadem. Nikoli ojedinělým jevem je, že podnikající
subjekty „využívají“ nebo lépe řečeno zneužívají například barevných kontejnerů. Ty jsou určeny pro sběr
využitelných složek z odpadů od občanů, tedy od fyzických osob nepodnikajících. Podnikající subjekty rovněž mají povinnost třídit odpady, avšak na své, nikoli
obecní náklady. Argument některých podnikatelů, že
nebudou platit za tříděný odpad a vše nám nahází do
směsného je naprosto mylný a umožňuje právě uplatnit sankci ze strany obce, protože třídění odpadů je
povinností dle výše zmiňovaného zákona o odpadech
zejména pro původce odpadů, kterými podnikatelé
jsou – viz § 16 odst. 1 (výčet povinností není úplný):
Původce odpadů je povinen:
a) zařazovat a shromažďovat odpady podle druhů
a kategorií,
b) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit,
předat osobě oprávněné k jejich převzetí,

c) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů,
d) vést průběžnou evidenci,
e) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů,
na vyžádání předložit dokumentaci, související
s nakládáním s odpady,
f) platit poplatky za ukládání odpadů.
Podnikatelé mohou využívat systému obce pouze
v případě, že mají uzavřenu smlouvu a za tuto službu pak logicky obci platí. A na tento fakt pamatuje
i platná obecně závazná vyhláška města č. 4/2010,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.
Rada města tedy v souladu se zákonem i s vyhláškou schválila návrh smlouvy a ceník pro podnikatelské
subjekty:
- ubytovací provozovna (50,-Kč/lůžko/rok)
- stravovací provozovna (50,-Kč/židle-místo/rok
- ubytovací a stravovací zařízení v jednom objektu
(30,-Kč/lůžko + 40,-Kč/místo)
- ostatní provozovny (50,-Kč/m2)
Tyto ceny v sobě zahrnují jak směsný komunální odpad (směsným komunálním odpadem je ta část komunálního odpadu, která zbude po vytřídění nebezpečného, objemného odpadu, plastů, skla, papíru a lepenky), tak tříděný odpad. S ohledem na nízké ceny
a jednoduchost město nebude uzavírat smlouvy pouze
jen na něco.
Nicméně je třeba si uvědomit, že podle platné OZV
a zákona o odpadech je komunálním odpadem i objemný a nebezpečný odpad.
Takže vážení podnikatelé, v cenách, které vám město nabízí (nikoli diktuje, jak se někteří mylně
domnívají) máte zahrnutý svoz směsného odpadu,
tříděného odpadu, objemného odpadu (zajišťuje město 1x ročně) a nebezpečného odpadu (6 x ročně opět
zajišťuje město), můžete využívat systém po obci, tj.
kontejnery na tříděný odpad kdekoliv ve městě, kontejnery na směsný odpad, pokud je vaše provozovna
v lokalitě, kde není možný svoz popelnic. Jinak můžete
svou popelnici se směsným odpadem z podnikatelské
činnosti přistavit v den svozu na svozové místo.
Ještě stále máte pocit, že nabídka města je likvidační !!!!! Nezlobte se na mě, jsem také malý podnikatel,
mám v domě, kde s rodinou bydlím, malý apartmán se
šesti lůžky. Obsazenost není kdovíjaká – naprosto souhlasím, ale přesto ráda zaplatím městu 300,-Kč ročně
a budu bez starostí, odpad společně s tím domácím,
samozřejmě vytříděný odvezu na svozové stanoviště.
Stejně to tak dělám a klidně se k tomu přiznám, proto
jsem ráda, že mi město takovou nabídku umožnilo.
Myslím, že takovou lukrativní cenovou nabídku by mi
firma Transport nenabídla. Podle dostupných informací z Transportu mají všichni podnikatelé prý pouze ře-
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výpis z usnesení ZM

šen ve smlouvách směsný odpad.

i tuto skutečnost, že sice možná ušetříte na odpadech
jako podnikatelé, ale proto si možná my všichni občaUrčitě jste také zaslechli v médiích nebo objevili né připlatíme na místním poplatku za odpad.
v tisku, že naši zákonodárci pravděpodobně schválí
novelu zákona o místních poplatcích, která umožňuA ještě jednu prosbu mám, buďte prosím hodní na
je městům zvýšit odpadový poplatek až na 1.000,-Kč. paní Petržílkovou, která sice byla radou pověřena konVybrané finanční částky od podnikatelů sice nejsou trolní činností, ale i kdyby pověřena nebyla, kontrolní
místním poplatkem, ale příjmy rozhodně budou zahr- činnost vyplývá pro městský úřad ze zákona a opravnuty do odpadového systému a při stanovení poplat- du dělá jen svou práci. Na druhou stranu musím říct,
ku na další období mohou výrazně ovlivnit rozhodo- že se našlo i pár podnikatelů, kterým byla vysvětlena
vání zastupitelů nad výší místního poplatku, který se strategie města a cíl, a ti situaci pochopili a s městem
stanovuje na základě skutečně vynaložených nákladů uzavřou smlouvu, protože je opravdu výhodná.
na odpadový systém. Převážná většina vás podnikatelů
Ing. Ivana Balcarová
jste také svobodskými občany, takže mějte na paměti
tajemnice MěÚ

Výpis usnesení z 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 08.06.2011
USNESENÍ č. ZM/55/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 8.6.2011 doplněný o bod
21- Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok
2010 a bod 22 - Pozemek p.p.č. 874/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. ZM/56/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana RNDr. Radko Táslera a pana
Bohuslava Krčmáře.
USNESENÍ č. ZM/57/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou ze dne 27.4.2011 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/58/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na
vědomí
zprávu o činnosti Rady města a činnosti starosty za
období od 24.3.2011 do 31.5.2011 a dále zprávu
o plnění usnesení z 3. a 4. zasedání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/59/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
nabytí vlastnického práva formou Souhlasného prohlášení od ČR-Správy KRNAP (návrh viz příloha originálu zápisu), které se týká pozemkových parcel číslo
335/1, 335/11 a 335/12 a dále stavební parcely
číslo 637, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, které jsou
historickým majetkem města Svoboda nad Úpou a
pověřuje starostu města podpisem tohoto prohlášení.
USNESENÍ č. ZM/60/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pánů Josefa Pavlínka a Milana Pirožka o prodej části pozemku p.p.č. 185/1 v k.ú. Maršov II o
výměře 45 m2, protože se jedná se o lesní pozemek,
který má v současné době v nájmu ČR-Správa KR-

NAP a zároveň je tento pozemek zahrnut do souboru
lesních pozemků k prodeji ČR-Správě KRNAP v této
záležitosti probíhá jednání s ČR-Správou KRNAP.
USNESENÍ č. ZM/61/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Rady města na prodej pozemku p.p.č. 825/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1149 m2.
b) prodej pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře 1149 m2 za kupní cenu ve výši
400 Kč/1m2 pokud nově zpracovaným znaleckým
posudkem nebude stanovena cena vyšší a pokud
bude stanovena cena vyšší, tak za tuto cenu dle znaleckého posudku.
c) prodej pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 1149 m2 manželům Romaně a Martinu Mičánkovým, bytem 5. května 432, Svoboda
nad Úpou s tím, že lhůta pro uzavření kupní smlouvy
činí 3 měsíce ode dne tohoto zasedání.
USNESENÍ č. ZM/62/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Jiřího Primy o prodej pozemku p.p.č.
686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože se jedná o
přístupový pozemek k okolním pozemkům, ale nabízí
mu možnost zřízení věcného břemene k pozemku na
uložení kanalizační přípojky.
USNESENÍ č. ZM/63/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na
vědomí
oznámení o tom, že na pozemek p.p.č. 896/3 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, který je evidován v katastru
nemovitostí jako ostatní komunikace, bude v červenci
vyhlášena veřejná soutěž (dobrovolná dražba) s tím,
že o pozemek město neprojeví v rámci dražby nadále
zájem, protože se nejedná o prioritu města a pozemek
je strategickým pozemkem pro jiné subjekty v této
lokalitě, které zde vlastní okolní pozemky, objekty či
provozovny.

výpis z usnesení ZM
USNESENÍ č. ZM/64/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
a) usnesení Zastupitelstva města č. 100/20/10 písm.
v) ze dne 4.8.2010.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) přemístění technické čety města do areálu VSAARAL a přemístění hasičů JSDH Svoboda do areálu
VSA-ARAL k termínu od 1.9.2011 na dobu 10 let, s
tím, že se jedná o pronájem garáží do plochy 180
m2, výše pronájmu do 160 tis. Kč + valorizace nájmu
a úhrada energií.
USNESENÍ č. ZM/65/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nákup traktoru 4x4 v komunální úpravě včetně
příslušenství za cenu 1.380.000,-Kč včetně DPH od
společnosti AGROTIP-Široký s.r.o. Dolní Radechová
na základě vyhodnocení veřejné zakázky na nákup.
b) nákup traktorového návěsu třístranněsklopného
jednonápravového za cenu za cenu 156.000,-Kč
včetně DPH od společnosti AGROTIP-Široký s.r.o.
Dolní Radechová na základě vyhodnocení veřejné
zakázky na nákup.
c) znovuvypsání výběrového řízení na nákup stroje
typu „bobek“ s termínem do 30.9.2011 a pokusit se
tímto vybrat odpovídající stroj za účelem zimní údržby
chodníků pomocí vlastních zaměstnanců technické
čety města a pověřuje Radu města tímto úkolem.
USNESENÍ č. ZM/66/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
odpis nedobytných pohledávek v celkové hodnotě
197.868,-Kč na nájemném v bytech (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/67/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
a) žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
30.000,-Kč příspěvkové organizaci Základní škola,
Trutnov, Komenského 399 na dofinancování činnosti
pedagogického asistenta pro svobodského Šimona
Vydru, který je postižen Downovým syndromem a
navštěvuje tuto školu do příštího jednání zastupitelstva
s tím, že zastupitelstvo doporučuje přeřazení žáka
do bezplatné Speciální základní školy a Mateřské
školy, Trutnov, která sídlí v Trutnově 4 a specializuje
se na výchovu těchto dětí a nepožaduje platbu za
pedagogického asistenta, protože tato činnost je
prioritně hrazena státem a pověřuje Mgr. Hainiše
komunikací s vedením školy ZŠ Komenského ohledně
celé záležitosti v souladu se zohledněním potřeb
dítěte.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 32.000,-Kč
občanskému sdružení TJ Krakonoš - jezdecký oddíl
Svoboda nad Úpou na nákup nového koně pro děti
a rekonstrukci toalet v budově stájí.
c) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč
kroužku mažoretek, který působí při ZŠ Svoboda na
registraci týmu ve svazu mažoretek a na dopravu a
startovné na závody.
d) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35.000,-
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Kč občanskému sdružení SK Janské Lázně - lyžařský
oddíl na sportovní materiál a pronájem sportovních
zařízení pro děti.
e) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 66.000,-Kč
občanskému sdružení SK MFC Svoboda na sportovní
materiál pro děti, odměny a cestovné rozhodčích s tím,
že Rada města vyvolá jednání s vedením fotbalového
oddílu o jeho dalším fungování a financování a podá
zprávu do příštího jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/68/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č.2/2011 beze změn
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/69/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Jiřího Špetlu jako určeného zastupitele činnostmi
spojenými se změnou č. 2 Územního plánu Města
Svobody nad Úpou ve smyslu § 47 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.
USNESENÍ č. ZM/70/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na
vědomí
stížnosti občanů z okolí bývalé svíčkárny na provozovnu
Střechy Reno Trutnov s.r.o., které byly adresovány
České inspekci životního prostředí a živnostenskému
odboru MěÚ Trutnov a ukládá Radě města, aby dala
podnět příslušným orgánům státní správy k prošetření
předmětné záležitosti.
USNESENÍ č. ZM/71/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na
vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.3.2011
bez připomínek.
USNESENÍ č. ZM/72/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na
vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.4.2011
bez připomínek.
USNESENÍ č. ZM/73/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
další členy do kontrolního výboru, a to pana Miroslava
Hedvičáka a pana Martina Vláška.
USNESENÍ č. ZM/74/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2010
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za
rok 2010 (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, na
základě kterých přijímá opatření, potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků (přijatá opatření jsou
přílohou originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/75/5/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
bez omezujících podmínek č.29/512/2011 včetně
doložky (viz příloha originálu zápisu) na převod
pozemku p.p.č 874/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře 1m2 od České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

13NABÍDKA PRONÁJMU BYTU

Nabídka pronájmu bytu č.6
v ulici Sluneční stráň 302 ve Svobodě nad Úpou

Rada města na své 15. schůzi dne 15.6.2011 schválila pod číslem usnesení RM/246/15/2011
zveřejnění nabídky pronájmu bytu č.6 v ulici Sluneční stráň čp. 302 ve Svobodě nad Úpou.
Jedná se o pronájem bytu o velikosti 3+1 a celkové výměře 63,56 m2 v I. kategorii
od 1. září 2011
Minimální měsíční nájemné:

4.200,-Kč
(bez záloh na energie a služby, které činí cca 2.500,-Kč)

Podmínkou uzavření smlouvy na dobu určitou 6 měsíců (po uplynutí této doby, kdy bude
zjištěno, že nájemce řádně platí nájem za byt dle nájemní smlouvy, bude sepsána smlouva na
dobu neurčitou, nebo prodloužena např. o 1 rok) pro vítěze výběrového řízení bude složení
kauce ve výši jednonásobku navrženého smluvního měsíčního nájemného před jejím
podpisem. Nabídnuté nájemné se bude každoročně valorizovat o oficiálně stanovenou míru
inflace, vždy k 1. červenci, stanovenou MF ČR. Minimální výše nájmu však nesmí klesnout
pod minimální měsíční nájemné. V případě, že o výše uvedený byt se přihlásí uchazeč, který
má v pronájmu jiný městský byt, bude jeho povinností vrátit tento byt městu, jinak nebude
zařazen mezi uchazeče.
Podmínky účasti:
- věk min. 18 let
- není a nebyl v posledních dvou letech dlužníkem města
Způsob podání nabídky a její náležitosti:
Nabídku uchazeč podá formou žádosti, která je přílohou této výzvy a je možné si ji
vyzvednout na MěÚ nebo stáhnout z webových stránek města www.musvoboda.cz
Náležitosti nabídky:
- jméno, příjmení a přesná adresa trvalého bydliště
- počet členů rodiny, žijících se zájemcem ve společné domácnosti (s uvedením
nezletilých dětí)
- údaj o stávajících bytových poměrech zájemce
- výši nabízeného nájmu z bytu
- údaj o tom, zda je zájemce majitelem či spolumajitelem jiného bytu či domu s byty
Žádosti budou přijímány v zalepené obálce s označením
„Nájem bytu – Sluneční stráň 302, byt č.6“
do 11.7.2011 do 17,00 hodin do podatelny MěÚ ve Svobodě nad Úpou
Prohlídka bytu bude umožněna po domluvě s panem Ing. Janem Hanušem
(tel. 499 871 145, email: jan.hanus@musvoboda.cz ).
Otevírání obálek a jejich vyhodnocení proběhne dne
13.7.2011 v 18,00 hodin na MěÚ Svoboda nad Úpou na schůzi Rady města
Bližší informace na MěÚ ve Svobodě nad Úpou:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
tel. 499 871 197, email: iva.balcarova@musvoboda.cz

Zveřejněno na úřední desce:
od 16.6.2011 – 11.7.2011
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Antonín Tichý

Sběratelská havěť se dělí na bezpočet druhů a poddruhů. Poměrně silnou skupinou jsou sběratelé odznaků všech typů, ať už tyto většinou plechové otisky historie sbírají všeobecně, nebo se specializují na
přesně vymezený úzký okruh zájmu, jako jsou odznaky vojenské, sportovní, spolkové, heraldické a mnoho
a mnoho dalších. Taková patriotická sbírka s námětem Svobody nad Úpou napříč žánry by mohla být
velmi poučným dokladem nejen o vkusu doby jejich
vzniku, použitých materiálech a oblíbených činnostech našich předků, ale mnohdy i vzácnou kolekcí
uměleckých artefaktů. I když současná doba výrobě
nových odznaků nepřeje tak, jako minulá století, stále
ještě vzniká množství odznaků a odznáčků všech druhů a velikostí. Bohužel, tak jako ve všem, jsou jen „na
jedno použití“ a tomu odpovídá i jejich provedení.
Právě proto nás okouzlují honosné smaltované kusy
z 19. století i plecháče z kvalitního kovu ražené z nákladně ručně vyráběných raznic daleko víc, než umělohmotné barvené tisky zalité pryskyřicí z posledních
desetiletí. Ze sběratelského hlediska však mají všechny
své místo v kolekci svobodských památek. Pár reprodukovaných starších exemplářů různého provedení
reprezentují tři německé plecháče z roku 1928 shodou okolností na jubilea poměrně bohatého. Dobro-

volní hasiči vydali odznak k 60. výročí svého založení
22. 7. 1928. Odznaky k 1. župním slavnostem 1. 7.
téhož roku, kterých se kdysi v sokolovně na půdě našla plná krabice, nechali vyrobit mladí turneři. Další
ražený odznak, dokonce ve dvojí verzi ze žlutého a bílého kovu, připomíná 50. výročí založení německého
zpěváckého spolku Harmonie. Aby nepřišli zkrátka
ani Maršováci, přidávám odznak vydaný v roce 1927
k položení základního kamene maršovského kostela
sv. Josefa a další z roku 1930 k 60. výročí založení
továrních hasičů v Maršově I. Upomínka na návštěvu
tehdejšího ministra školství a kultury Zdeňka Nejedlého se Sněžkou a datem 12. 8. 1945 je dílem místní organizace KSČ. Hrdě vztyčený sokol s rozpjatými
křídly dominuje odznaku ze sokolského sletu v Krkonoších pořádaného ve dnech 12. – 14. 7. 1947 ve
Svobodě nad Úpou. Pražské družstvo Znak si v roce
1966 vzpomnělo na poctivé řemeslo a k 100. výročí místní výroby papíru připravilo trvanlivý odznáček
zdobený barevnými smalty. U vzniku líbivého odznaku
k 10. celostátním lyžařským přeborům mládeže v roce
1973 jsem se díky přátelství s oficiálním autorem výtvarného návrhu, kantorem Fery Landgrafem, motal
i já. Poslední ukázka je zcela moderní, ryze sběratelská záležitost – placka ze série erbů měst a obcí ČR.
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na městském stadionu ve Svobodě nad Úpou

15.7.2011 od 20 hodin

K poslechu a tanci hraje kapela LS Ledviny
Pořadatel: Město Svoboda nad Úpou

