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Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku vás seznámím s výsledky anket, ve kterých jste měli v měsíci září možnost hlasovat
o budoucí podobě parku na Pietteho náměstí v Maršově a o rozmístění sportovišť na městském stadionu ve
Svobodě nad Úpou. Samotné hlasování probíhalo jak
na webových stranách města, tak ručním vyplňováním
předtištěných dotazníků. Výsledky webové ankety vidíte
v grafické podobě – viz obrázky níže.
Pokud jde o anketu týkající se parku na Pietteho náměstí, zde hlasovalo celkem 67 občanů, z toho 54 souhlasilo s rekonstrukcí i s návrhem podoby, 4 souhlasili
s rekonstrukcí, ale navrhovali změny podoby a 9 občanů s rekonstrukcí parku nesouhlasilo. Pokud tato čísla
převedeme do procent, návrh podoby parku odsouhlasilo 80,6 % hlasujících, pro změny v návrhu bylo
6,0 % a nesouhlas s návrhem projevilo 13,4 %. I přes
relativně nízký počet zúčastněných vyzněly výsledky této
ankety jednoznačně a my tedy budeme v přípravě nové
podoby parku pokračovat.
Anketa o budoucím rozmístění sportovišť na městském stadionu už tak jednoznačně nevyzněla, což se
dalo tak trochu předpokládat, protože se zde jedná
o poměrně důležitá rozhodnutí spojená s vysokými finančními investicemi. Mimo to, sportovců je v našem

městě mnoho a každý z nich má jistě své představy
o budoucí podobě tohoto areálu. Celkem zde hlasovalo 106 občanů, z toho souhlasilo s návrhem sportovišť bez výhrad 35 občanů, 61 nesouhlasilo s návrhem
rozmístění sportovišť či jejich skladbou a 10 hlasujících
nesouhlasilo s rekonstrukcí stadionu vůbec. Převedeno
do řeči procent, 33,0 % občanů bylo pro návrh bez výhrad, 57,5 % bylo pro návrh s výhradami a nesouhlas
s rekonstrukcí projevilo 9,5% hlasujících. Z uvedených
výsledků vyplývá, že nová sportoviště na městském stadionu si přeje dohromady drtivá většina hlasujících, ale
mnoho z nich má výhrady k jejich rozmístění a druhu.
Protože však málokdo v anketě specifikoval, jaké povahy mají tyto změny být, bude se tímto tématem znovu
zabývat zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání, tak, jak bylo avizováno při prvním projednávání tohoto návrhu v září. Případné dotazy a podněty
budou pak na místě s občany projednány a vysvětleny tak, abychom zde stvrdili konečnou podobu areálu
a mohli v zimních měsících začít s pracemi na projektu
prvního sportoviště, kterým bude, jak jsme již avizovali,
nová sportovní hala. Proto vás všechny znovu vyzývám
k účasti na tomto jednání, každá vaše připomínka je
pro nás důležitá a bude akceptována!
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se naší ankety
zúčastnili.
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

V říjnovém vydání novin jsme gratulovali říjnovým
jubilantům, ale bohužel jen těm z první půlky října.
Při zpracování blahopřání jsem zapomněla otočil list,
a tak se stalo, že radnice zapomněla v rámci novin
poblahopřát dámám Evě Umlaufové a Marii Imriškové a pánům Antonínovi Tichému
a Jaroslavu Vlčkovi. Moc se tímto všem jmenovaným omlouvám alespoň touto dodatečnou gratulací. Takže ještě jednou všem říjnovým gratulantům
přejeme do dalších let především zdraví.
Měsíc listopad (v rámci roku pak ještě srpen) je nejvíce nabitý jubilanty z řad našich seniorů. V měsíci
listopadu oslaví svá životní jubilea paní Milada Jakubíčková, Anděla Sedláčková, Žofia Ondrušová, Anna
Vašátková, Miluše Stejskalová, Alexandra Pejosová a
Julie Matysková, z pánů pak pan Rudolf Hofer a Ladislav Novák. Přejeme jim do dalších let především
hodně zdraví.

Ještě jedno ohlédnutí
za Rudolfovými slavnostmi

Přestože jsou již letošní Rudolfovy slavnosti za námi,
vracíme se k nim ještě jednou prostřednictvím děkovného emailu, který dorazil k nám na radnici a následné elektronické komunikace s jedním z účastníků
slavností:
Dobrý den, paní inženýrko,
ráda bych Vám napsala pár postřehů k proběhlým
oslavám, kterých jsem měla možnosti i v tomto roce
se zúčastnit.
Vašich oslav jsem se zúčastnila v uplynulých
letech střídavě jako řadový návštěvník, střídavě jako
pomocný prodejce a dvakrát jako samostatný vystavovatel, takže mohu posoudit pohledy z více úhlů. Pokud bylo nutné jednat s pořadateli, vždy jsem jednala
s panem Pavukem a ne jinak tomu bylo i letos. Krom
toho, že Vaše akce má trvale vysokou úroveň, dovolím si tvrdit, že rok od roku vyšší, je vidět, jak všichni
místní zainteresovaní se s nadšením na průběhu podílejí, od velmi pěkných vystoupení dětí (letos obzvlášť
zdařilé ukázky práce s mládeží) přes technické zabezpečení, až po hasiče prodávající klobásy. Věřte mi, i
možnost nezúčastněně sledovat ten ranní cvrkot před

začátkem akce také mnohé napoví. Ohlas slavností
je patrný i na mohutném a stále větším přílivu hostů,
klientů a organizovaných výprav nejen ze sousedních
lázní. Co mi ovšem nemohlo uniknout, byla všudepřítomnost zmiňovaného pana Pavuka - od začátku
do konce v plné aktivitě a v průřezu všech možných
funkcí od organizátora a pořadatelskou službu pro
stánkaře, hostesku a moderátora až po účinkujícího.
Alespoň tak jsem jeho aktivity vnímala já ze stánku
naproti pódiu. Přemýšlela jsem, kam svoje postřehy
napsat a napadlo mě, že jako tajemnice jistě budete
vědět, jak s mými postřehy a svým způsobem i poděkováním naložit.
Přeji Vám hodně takto zdařilých akcí a již dnes se
těším na Rudolfovy slavnosti 2012.
S pozdravem
Mgr. Zdena Rudolfová
bytem: Na Přelízce 200
504 01 Nový Bydžov
Odpověď tajemnice MěÚ:
Milá paní Rudolfová, velice děkuji za Vaše krásné poděkování.
Na rovinu musím přiznat, že bez pana Pavuka si
neumím naše slavnosti představit, resp. bez jeho nadšení a práce celého jeho týmu. Nicméně není na to
sám, jsme celý tým, který se už od března každý rok
pravidelně schází a slavnosti připravuje. Je pravdou,
že jeho osůbka je nejvíc vidět, ale spoustu práce odvede i naše technická četa, lidé z obce, hasiči atd.
„Šéfem“ celého týmu je moje osoba, která to tak trošku „řídí“, aby všechna kolečka do sebe zapadala,
takže Vaše poděkování velice potěšilo i mě.
Letos to byl již 8. ročník a byli jsme všichni tak utahaní, že jsme si řekli, že fakt už naposled, ať už to
dělá jiný „blbec“, ale díky Vám, si myslím, se dokážeme zase nastartovat.
Ještě jednou děkuji za Váš krásný postřeh, který
bych ráda uveřejnila v našich novinách (s Vaším dovolením samozřejmě), do říjnového číslo už to nestihnu (je po uzávěrce), ale v listopadových by se to mělo
objevit.
Krásné podzimní dny do Bydžova a zdravím.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
A ještě jedna reakce na odpověď:
Dobrý den,
a hezký den i Vám, neboť i takový jste mi nastartovala svou odpovědí.
Samozřejmě dávám svolení k publikování, a jsem
ráda, že moje intuice neselhala, když svůj dopis jsem
cílila na Vás. Ono je to všude obdobné a tajemnice
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na svém místě musí být minimálně jedním „drápkem“
chycená všude. :)))
Věřím, že akce je organizačně velmi, velmi náročná... však doba pro lid prostý též není snadná, a toto
jsou prozíravé příležitosti k upevnění soužití a pocitů
sounáležitosti v rovině horizontální i vertikální, což je
nakonec opět prospěšné všem... takže díky za slavnosti 2012, bude mi ctí být součástí.
Opatrujte se ve zdraví
Mgr. Zdena Rudolfová
Takže už nyní pomalu začínáme myslet na příští ročník – už devátý !! Jak ten čas letí. Pokud máte tip
či přání koho pozvat na příští rok, budeme jen rádi.
Výběr programu a jeho sestavení skutečně není jednoduché a není možné uspokojit všechny věkové
kategorie. Takže jakýkoliv nápad prosím posílejte na
email – iva.balcarova@musvoboda.cz nebo zavolejte na 731479260 či na 499871197, anebo i osobně u nás na radnici.

Klub důchodců na výletech

Klub důchodců poslal na radnici následující poděkování, které opět citujeme:
Děkujeme Městu Svoboda nad Úpou, že nám
umožnilo v letošním roce uspořádat dva výlety.
Jeden výlet se uskutečnil v měsíci dubnu na zámek
Dobříš a na zámek Mníšek pod Brdy. Výlet se vydařil,
počasí nám přálo.
Druhý výlet se uskutečnil v září, a to do Prahy. Navštívili jsme Strahovský klášter, Pražský hrad, kde nám
neunikla výměna stráží doprovázená trubači. Z Pražského hradu jsme pěšky podnikli cestu přes Karlův
most na Staroměstské náměstí, Václavské náměstí.
Výlet po Praze jsme zakončili hodinovou projížďkou
lodí po Vltavě. Tento výlet se také moc vydařil, jenom
počasí nám trošku nepřálo.
Také chceme poděkovat panu Hedvičákovi st.
z Měšťanského domu, že nám bezplatně umožnil
v létě opékání špekáčků na přilehlé zahrádce a také
pomáhal při opékání.
To je vše z našich výletů a těšíme se, že nám město
Svoboda nad Úpou i v příštím roce umožní poznávat
krásy naší vlasti.
Děkujeme
Za Klub důchodců Svoboda nad Úpou
Helena Bernardová a Jana Erbenová
Město děkuje za poděkování a věřím, že při přípravě
rozpočtu na příští rok zastupitelé na naše starší spoluobčany – seniory nezapomenou.

zprávy z města a z radnice
Kulturní akce města
na konci roku 2011

V letošním roce město uspořádalo spoustu akcí, některé jsou již tradicí (například Rudolfovy slavnosti, čarodějnice, Dětský den, městský ples, výlet s důchodci
z Domu s pečovatelskou službou, Noc s Andersenem
či rozloučení s prázdninami), některé se letos konaly
poprvé a město v nich hodlá pokračovat (Benátská
noc, lyžařské závody, country večer v Depresi).
Na konec roku pro vás město připravilo několik dalších akcí, některé již byly loni a některé budou mít letos premiéru. Takže na co se můžete ještě letos těšit?
Dlabání dýní v rámci oslav Halloweenu
dne 31.10.2011
Také nevíte, co to vlastně ten Halloween je? Na internetu dnes člověk nalezne skoro vše, takže trocha
osvěty (zdroj: http://www.ireceptar.cz/kalendar/halloween-2011/):
„Znáte historii Halloweenu? Vzpomínku na zesnulé
v podobě světla vloženého do vydlabané zeleniny přivezli do Ameriky Irové a odtud se po čase rozšířila po
evropském kontinentu. Irové ve své vlasti vyřezávali do
vydlabané řepy nebo brambory strašidelné obličeje,
které kladli se svíčkou na okenní římsy, aby od domu
během noci Všech svatých odehnali duchy zemřelých
příbuzných. S tímtéž záměrem si oblékali strašidelné
kostýmy.
V daleké Americe pak místo chybějící řepy začali využívat jinou příhodnou zeleninu. Dýně jim k tomu
posloužily natolik dobře, že se zvyk
v upravené podobě vrátil do Evropy
a rozšířil se do mnoha dalších zemí.
Také v Česku si vyřezávání dýní a sem tam i šití strašidelných halloweenských kostýmů získává čím dál tím
víc příznivců. Nejvíc se líbí dětem, a tak přibývá pořadatelů nejrůznějších říjnových, ale ještě i listopadových
akcí.“
Vedení základní školy dostalo nabídku od pana
Plecháče na dovoz dýní zdarma, takže uspořádalo
společně s městem v pondělí odpoledne 31.10.2011
od 14 hodin v prostorách kolem školy pro všechny
zájemce dlabání dýní. Rozsvícení vyrobených halloweenských dýní pak proběhlo následně na několika
místech ve městě.
Plakát na tuto akci, který se objevil po městě před
akcí, byl z dílny dětí ze ZŠ. Ředitel školy dětem v jedné třídě v rámci hodiny informatiky vyhlásil soutěž
o nejlepší návrh plakátu. Všechny návrhy byly zaslány
emailem tajemnici MěÚ a na radnici pak proběhlo
kolektivní vyhodnocení. Výhercem této malé soutěže
se staly slečny Petra Hrobařová a Alena Mocková.
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Večer se skupinou PĚNA
se uskuteční v pátek 18. listopadu od 20 hodin v klubu Deprese - plakát na akci najdete dále v novinách.
Rozsvícení vánočního stromu
Vloni proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v zahradě mateřské školky ve Svobodě. Letos
město zakoupilo ještě jednu sadu vánočního osvětlení na strom. A aby to Maršovákům nebylo líto, v letošním roce město ozdobí a slavnostně rozsvítí vánoční smrk před dlouhým panelákem na Rýchorském
sídlišti. Kdy? Ve čtvrtek na první prosincový
den od 16 hodin, tj. 1.12.2011. Plakát s programem na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
najdete dále v novinách.
Mikulášská besídka pro děti
Na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu časově naváže Mikulášská besídka pro děti, která se letos uskuteční
v hotelu PROM, protože přesun dětí
od vánočního stromu do Svobody by byl organizačně i časově složitý, město zvolilo tuto variantu. Takže
ve čtvrtek 1.12.2011 od cca 17,30 hodin Mikulášská besídka.
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi se
uskuteční v pátek 9. 12. 2011 v 15:15 u základní
školy, kdy v jednu chvíli všichni najednou na pokyn z
radia Impuls, vypustí k obloze balónky s přáními Ježíškovi. Bude se v nich přát nejbližším lidem, rodičům,
kamarádům, a možná všem lidem na světě. Přát se
bude kromě mnoha darů hlavně hezký, veselý život,
štěstí i lásku. Sraz všech v 14,45 hodin u školy. Plakát
na akci bude zveřejněn v příštím vydání novin.
Jedná se o akci agentury Agency Je5 je agenturou,
která se dlouhodobě zabývá problematikou oživování
našich tradic a lidových zvyků. Více informací najdete
na webových stránkách agentury zde http://www.ceskyjezisek.cz/pokus-o-rekord-vypousteni-balonku-2011.
Silvestr na Duncanu
Poslední letošní akcí a také novinkou v rámci kulturního dění ve městě bude letos Silvestr v lyžařském
areálu Duncan. Akce je již ve fázi příprav, ale už dnes
víme, že akci doprovodí slovem a hudbou Pavel Dvořák st., oslava začne kolem 19. hodiny a příchod
Nového roku oslavíme půlnočním přípitkem v režii
města. Plakát na akci určitě najdete v prosincovém
vydání novin, na webu města a na plakátovacích plochách po městě.
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Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 5.11.2011 se koná poslední svoz nebezpečného odpadu v roce 2011. Sběrnými místy jsou:
Svoboda nad Úpou náměstí (9-10 hodin), v Maršově
u Rýchorky (10-11 hodin) a v Maršově II u Šobků
(11-11,30 hodin).

Výherci soutěží
z Týdne knihoven

V naší knihovně se uskutečnilo v rámci tohoto týdne
několik soutěží:
 Soutěž pro dospělé – paní Hana Hermanová vyhrála poukázku na nákup knih v hodnotě
300,-Kč a slečně Karolína Uxová poukázku na
nákup knih v hodnotě 200,-Kč
 Soutěž pro děti – slečna Nela Pavuková vyhrála věcnou cenu v podobě krasohledu a všechny
ostatní děti dostaly za účast sladkou odměnu

Změna úředních hodin
na radnici

V pátek 18.11.2011 bude radnice včetně knihovny
uzavřena z důvodu čerpání dovolených, protože ve
čtvrtek 17.11.2011 je svátek. Náhradní úřední hodiny na radnici budou prodlouženy takto:
- Pondělí 14.11.2011 do 18,00 hodin
- Úterý 15.11.2011 do 17,00 hodin
- Středa 16.11.2011 do 18,00 hodin
Knihovna bude mít v pondělí a ve středu otevřeno
normálně a mimořádně pak v úterý (namísto pátku)
od 8 – 12 hodin.

Nové elektronické občanské
průkazy na MěÚ v Trutnově

Od 1. 1. 2012 dochází ke změně v oblasti vydávání
občanských průkazů. Od tohoto data budou vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, a to pouze na Městském úřadě v Trutnově.
Nový občanský průkaz bude mít velikost kreditní karty
a za příplatek bude vybaven i kontaktním elektronickým čipem. Je nutné zdůraznit, že v žádném případě
nejde o plošnou výměnu občanských průkazů. Občan bude moci požádat o nový typ občanského průkazu v případech, kdy stávajícímu dokladu
skončí platnost.
V souvislosti se zabezpečením vydávání nového typu
občanského průkazu bude nucen Městský úřad Trutnov provést stavební úpravy na úseku občanských
průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.
Tyto stavební úpravy budou prováděny v termínu od
16. 11. 2011 do 22. 11. 2011. V těchto dnech dojde
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výpis z usnesení RM

i k nezbytným úpravám v technické oblasti na těchto
pracovištích. Z těchto důvodů bude na těchto úsecích
omezen provoz, přičemž oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů bude dne 18. 11. 2011
pro veřejnost uzavřeno.
Další nezbytná technologická odstávka v souvislosti
se zabezpečením nového systému proběhne na úseku občanských průkazů v termínu od 14. 12. 2011
do 2. 1. 2012 a na úseku cestovních pasů od
19. 12. 2011 do 2. 1. 2012. Ve výše uvedených termínech nebude možné přijímat žádosti o občanské
průkazy a cestovní pasy. Současně nebude možný od
23. 12. 2011 do 2. 1. 2012 i výdej těchto dokladů.
Žádost o stávající občanský průkaz je možné podat
nejpozději do 14. 12. 2011 a žádost o e-pas je možné podat nejpozději do 19. 12. 2011.
Žádáme širokou veřejnost o pochopení dané situace. Jakékoliv případné dotazy vám rádi zodpoví
pracovníci úseku občanských průkazů, cestovních
dokladů a evidence obyvatel na Městském úřadě
v Trutnově – osobně nebo telefonicky (občanské průkazy 499 803 220, 499 803 115, cestovní doklady 499 803 326, 499 803 224, evidence obyvatel
499 803 212, 499 803 215).
Podle posledních informací, vzhledem k tomu, že

nové občanské průkazy budou vybaveny moderními
technologickými prvky, bude možné o OP požádat
pouze Trutnově, protože zde bude jediné pracoviště,
které bude vybavené potřebnou technologií, na více
pracovišť v rámci regionu stát nemá peníze – takže
další krok státu k oddálení služeb státní správy od
občana co nejdál !!!

TERMÍNY KURZŮ PEDIG
– Svoboda n/Úpou

4. listopadu 2011 – školka (16:30hod.) – pedig
11. listopadu 2011 – knihovna (16:30) – pedig
2. prosince 2011 – školka (16:30hod.) – pedig
9. prosince 2011 – školka (16:30hod.) – perníčky
Více na: www.kosiky.estranky.cz
www.kosiky.geoprace.cz
SkiResort ČERNÁ HORA přijme
pokladní na zimní lyžařskou
sezónu pro denní provoz do střediska Janské Lázně.

Kontakt:
Jana Zelenková 499 875 152, jana@megaplus.cz

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 21.09.2011
USNESENÍ č. RM/339/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
stanovisko projektanta Ing. Ivana Šíra k provedeným
pracím na mostě „Jana Nepomuckého“ (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že město požaduje
společnou prohlídku mostu na místě, tj. za účasti
stavebního technika, Ing. Jiránka a Ing. Šíra, protože
ze stanoviska nevyplývají skutečnosti, které město
chtělo stanoviskem doložit.
USNESENÍ č. RM/340/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prořez lip nad sousoším na parkovišti před čp. 451
tak, aby se obnažil celý kmen a celé sousoší a větve
nezasahovaly do dopravního značení a křižovatka se
prosvětlila a dále nátěr plotu kolem sousoší v nejkratším možném termínu.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) stavebního technika Ing. Hanuše, aby připravil cenovou kalkulaci na montáž zpomalovacího prahu na

komunikaci mezi domy čp. 451 a čp. 452 po získání
souhlasného stanoviska dopravního inspektorátu Policie ČR a vlastníka komunikace, což je SÚS Královéhradeckého kraje a na umístění dopravních značek
k přechodu pro chodce před Národním domem bez
blikacích prvků se zeleným okrajem.
USNESENÍ č. RM/341/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Hynka zpracováním kupní smlouvy na nákup
smykového nakladače N50 s příslušenstvím s tím, že
zároveň rada pověřuje starostu podpisem této kupní
smlouvy bez dalšího schvalovacího procesu v radě.
USNESENÍ č. RM/342/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Smlouvy o poskytování právních služeb ve
věci uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla „Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“ (viz příloha
originálu zápisu).

výpis z usnesení RM
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby oslovil skupinu vybraných znalců s tím, že vystaví objednávku tomu, kdo bude schopen nejrychleji reagovat v dané věci.
USNESENÍ č. RM/343/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou projednala
oznámení ředitelky DPS o vystěhování pana Miroslava Novotného z DPS z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného s tím, že město vydá písemné potvrzení o tom, že mu bude poskytnuto přístřeší (místo,
kde si bude moci uložit a zamknout věci z bytu) a potvrzení o možném náhradním ubytování na ubytovně
města.
USNESENÍ č. RM/344/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
upravený návrh oznámení o vyhlášení výběrového řízení na nájem nebytových prostor - restaurace v budově čp. 222 na stadionu ve Svobodě nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu včetně úprav) od 1.11.2011.
USNESENÍ č. RM/345/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost pana Jozefa Búše o dořešení parkování před
objektem Rýchorka a o možném úklidu sněhu s tím,
že na období od 1.11. - 31.3 každého roku budou
na hlavní komunikaci instalovány dopravní značky
zákazu stání v nočních hodinách od 23:00 - 6:00
a ve věci úklidu sněhu není problém zajistit úklid
ploch před Rýchorkou pro podnikatelské účely po
dohodě na základě objednávky a následné úhrady
úklidu sněhu od pana Búše (město v rámci své činnosti zde bude uklízet pouze chodník pro občany).
USNESENÍ č. RM/346/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
urbanistickou studii Nový svět, kterou zpracovali Ing.
arch. Roman Žatecký a Ing. arch. Pavel Tomek (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že starosta společně s
Mgr. Hynkem připraví do listopadových novin Svoboda forum (a také do místních novin v okolních obcích)
dotazník s osvětou, protože k tomu, aby město mohlo pokračovat v přípravě lokality v rámci územního
řízení a event. zainvestovat finance do sítí, potřebuje zpětnou vazbu od občanů v podobě jejich zájmu
o výstavbu rodinných domů v této lokalitě.
USNESENÍ č. RM/347/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
a) Zastupitelstvu města schválit prodej části p.
p.č. 157/2,části p.p.č. 157/1 a části p.p.č. 158,
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou a nákup 1/2 podílu
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pozemků p.p.č. 369/21 a p.p.č. 443/8, oba v k.ú.
Maršov II dle návrhu rady (viz tento zápis).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 157/2
o výměře cca 68 m2, části p.p.č. 157/1 o výměře
cca 109 m2 a části p.p.č. 158 o výměře cca 23m2
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/348/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem (do doby prodeje) části pozemku p.p.č.
335/12, o výměře 25 m2 (jedná se o díl „e“ včleněný do nově vznikající st.p.č. 643 na základě GP
č.596-181/2010 - dále jen „GP“) a části pozemku
p.p.č. 697/1 o výměře 4 m2 (jedná se o díl „b“ včleněný do nově vznikající st.p.č. 643 dle GP), vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou za nájemné ve výši 50,-Kč/1 m2/
rok a st.p.č. 637 o výměře 8 m2 za nájemné ve výši
0,2 Kč/1 m2/rok, minimálně však 100,-Kč ročně
panu Josefu Peprníčkovi, Lázeňská 266, Svoboda
nad Úpou s tím, že nájemné bude zaplaceno na 1 rok
dopředu a účinnost smlouvy bude od 1.10.2011.
b) pronájem (do doby prodeje) části pozemku p.p.č.
335/12 o výměře 25 m2 (jedná se o díl „d“ včleněný
do nově vznikající st.p.č. 642 na základě GP) a části p.p.č. 697/1 o výměře 2 m2 (jedná se o díl „a“
včleněný do nově vznikající st.p.č. 642 na základě
GP), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou panu Ing. Milanu Oravcovi, Horská 244, Svoboda nad Úpou za
nájemné ve výši 50,-Kč/1 m2/rok s tím, že nájemné
bude zaplaceno na 1 rok dopředu a účinnost smlouvy bude od 1.10.2011.
c) pronájem (do doby prodeje) části pozemku p.p.č.
335/11 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 51 m2
(jedná se o nově vznikající st.p.č. 608 na základě
GP č.451-499/2001) panu Ing. Marku Řehákovi,
Horská 187, Svoboda nad Úpou za nájemné ve výši
50,-Kč/1 m2/rok s tím, že nájemné bude zaplaceno na 1 rok dopředu a účinnost smlouvy bude od
1.10.2011.
d) pronájem (do doby prodeje) části pozemku p.p.č.
335/11 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 25 m2
(jedná se o nově vznikající st.p.č. 607 na základě GP
č.451-499/2001) manželům Raimundovi a Blance
Glossovým , Horská 168, Svoboda nad Úpou za
nájemné ve výši 50,-Kč/1 m2/rok s tím, že nájemné
bude zaplaceno na 1 rok dopředu a účinnost smlouvy bude od 1.10.2011.

7
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
e) Zastupitelstvu města schválit případný prodej všech
pozemků uvedených pod písmeny usnesení a) - d)
výše pouze v případě, že bude uzavřena nájemní
smlouva a uhrazeno nájemné na 1 rok dopředu, které bude v případě prodeje před uplynutím roční lhůty
vypořádáno podle počtu dní skutečného nájmu od
1.10.2011.
USNESENÍ č. RM/349/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem pozemku p.p.č. 900 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 86 m2 za účelem ostatní půda za nájemné ve výši 0,2 Kč/1m2/rok, minimálně 100,-Kč a
části pozemku p.p.č 52/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře cca 164 m2 za účelem zahrady za nájemné
ve výši 2,-Kč/1 m2/rok panu Petru Smolíkovi, náměstí
Svornosti 451, Svoboda nad Úpou s tím, že nájemné
bude zaplaceno na 1 rok dopředu a účinnost smlouvy bude od 1.10.2011.
USNESENÍ č. RM/350/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost paní Popelkové o pronájem části pozemků p.
p.č. 101/8 (umístěn bazén, bouda pro psa, dřevo
na topení) a p.p.č. 101/5 (sekání trávy), oba v k.ú.
Maršov I, protože město zveřejnilo záměr pronájmu
obou pozemků jako společného souboru pozemků
za účelem výstavby rodinného domu a k němu přilehlé zahrady a soubor pozemků je v současné době
nabízen žadatelům o výstavbu rodinného domu.
USNESENÍ č. RM/351/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) stanovisko manželů Mičánkových, že nemají zájem o prodej pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou za podmínek stanovených Zastupitelstvem
města na 5. zasedání ZM dne 8.6.2011 s tím, že
stejně již propadla lhůta pro uzavření kupní smlouvy,
která uplynula dne 8.9.2011.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu a prodeje pozemku
p.p.č. 825/3 o výměře 1149 m2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou za účelem výstavby rodinného domu dle schválených Pravidel města Svobody nad Úpou k pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu
rodinných domů.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) Ing. Hůrku, aby seznámil všechny žadatele z pořadníku žadatelů k pronájmu pozemků s následným
prodejem pro výstavbu rodinných domů o volném
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pozemku na výstavbu rodinného domu dle písm. b)
tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/352/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost manželů Jiráskových o pronájem pozemku p.
p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II za účelem vjezdu na jejich pozemek p.p.č. 64/1 po dobu výstavby rekreačního objektu na pozemku p.p.č. 69/1 s tím, že rada
trvá na svém usnesení č. RM/155/11/2011 ze dne
6.4.2011, kterým bylo schváleno zřízení věcného
břemene k pozemku p.p.č. 369/7 za účelem příjezdu
a přístupu k objektu čp. 22 na pozemku st.p.č. 69/1
a pozemku p.p.č. 64/1, vše v k.ú. Maršov II v rozsahu vyznačeném v mapce, která je přílohou zápisu 11.
schůze RM (cca 300 m2) za jednorázovou úhradu ve
výši 200,-Kč za 1 m2.
USNESENÍ č. RM/353/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) skutečnost, že město Svoboda nad Úpou se stane
od 1.1.2012 plátcem daně z přidané hodnoty.
b) informaci o povinném zavedení odpisování dlouhodobého majetku od 1.1.2012 v rámci účetní jednotky.
USNESENÍ č. RM/354/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pořadí zájemců o zakázky „Kontejnerová stání“:
1. KALIN spol. s r.o.
2. REPARE TRUTNOV s.r.o.
3. Luboš Serbousek, Trutnov
s tím, že zájemci musí doplnit chybějící požadované
dokumenty dle zadávacích podmínek do 30.9.2011
a pokud tak učiní, bude vybrán zájemce dle tohoto
pořadí.
USNESENÍ č. RM/355/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
výběr dodavatele na akci „Běžná údržba komunikací“ s tím, že Ing. Hanuš vyzve oba zájemce, aby do
30.9.2011 doplnili chybějící doklady a dále rada
pověřila Ing. Hanuše, aby do příští rady provedl analýzu všech cca 100 jednicových položek v nabízených
rozpočtech a teprve po provedené analýze se rada
na příštím jednání vrátí k výběru dodavatele.
USNESENÍ č. RM/356/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) podání výpovědí ke dni 30.9.2011 dodavatelům
energií (ČEZ Distribuce a.s. a RWE) na všechna odběrná místa města (kromě odběrných míst na veřejné
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osvětlení, která spravuje společnost Štěpánský & Fišer) včetně odběrných míst příspěvkových organizací
města.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Týfu zpracováním návrhu výběrového řízení
včetně zadávacích podmínek do příští rady na dodavatele energií od 1.1.2012 na objekty ve vlastnictví
města a objekty, které mají ve správě příspěvkové organizace tak, aby uzávěrka výběrového řízení, resp.
doručení nabídek proběhlo do 16.11.2011 a poté
bude provedeno vyhodnocení na nejbližším jednání
rady.
USNESENÍ č. RM/357/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu souboru pozemků:
- část pozemku p.p.č. 307 o výměře 391 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou,
- část pozemku p.p.č. 318/2 o výměře 880 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou,
- část pozemku p.p.č. 318/3 o výměře 118 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou,
- část pozemku p.p.č. 318/5 o výměře 2797 m2
v k.ú. Svoboda nad Úpou,
- část pozemku p.p.č. 693/5 o výměře 95 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou.
b) záměr prodeje souboru pozemků:
- část pozemku p.p.č. 318/5 o výměře 2797 m2
v k.ú. Svoboda nad Úpou (podle geometrického
planu pro vyznačení budov a rozdělení pozemku pro
prodej č. 587-1/2010 se jedná o část p.p.č. 318/5
o výměře 2022 m2, nově vznikající st.p.č. 640 o výměře 387 m2 a nově vznikající st.p.č. 641 o výměře
388 m2),
- část pozemku p.p.č. 307 o výměře 391 m2, část
pozemku p.p.č. 318/2 o výměře 880 m2, část pozemku p.p.č. 318/3 o výměře 118 m2, část pozemku
p.p.č. 693/5 o výměře 95 m2, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou (podle geometrického planu pro vyznačení budov a rozdělení pozemku pro prodej č. 5871/2010 se jedná o nově vznikající p.p.č. 318/12 o
výměře 1485 m2).
USNESENÍ č. RM/358/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
vyjádření stavební komise (dále jen „SK“) s umístěním stavby haly na uskladnění zemědělské techniky
na p.p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II u domu čp. 7 v ulici
Pod Rýchorami za těchto podmínek: opláštění stavby bude provedeno ze dřeva; požárně nebezpečný
prostor objektu nebude zasahovat na cizí pozemek;
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bude zajištěno, aby dešťová voda respektive sníh
ze střechy stavby nebyl sveden respektive nepadal
na cizí pozemek; bylo dodrženo stanovisko Povodí
Labe zn. PVZ/11/17940/Pg/0 ze dne 14.7.2011;
SK s navrženou architekturou vizualizace paní Říhové
nesouhlasí, protože stavba musí respektovat charakter okolní zástavby a to, že se jedná o území čistě
obytné, hala pro skladování musí být v souladu s architekturou domu a zapadat do území.
USNESENÍ č. RM/359/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
vyjádření SK nesouhlasit s projektovou dokumentací
na sjezd, protože je potřeba vyřešit odvod dešťových
vod ze silnice a z pozemku Jiráskových a upravit výškové poměry v místě na pozemku města, kde bude
v budoucnu cyklostezka.
USNESENÍ č. RM/360/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
vyjádření SK souhlasit se studií Výstavba MVE na Černohorském potoce, o které požádala společnost P-AQUA s.r.o., za podmínky vyřešení majetkoprávních
vztahů včetně příjezdu.
USNESENÍ č. RM/361/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
vyjádření SK vydat souhlasné stanovisko ohledně žádosti o vyjádření k záměru stavby RD pana Tomáška,
o které požádal Ing. Máslo, bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/362/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
následující vyjádření SK ve věci žádosti o vyjádření k
PD na čp. 422 bez připomínek:
- stavební komise doporučuje RM souhlasit s umístěním kanalizační přípojky, vyřešit věcné břemeno na
kanalizační přípojku (Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení VB) a též na
všechny stávající přípojky (Smlouva o zřízení VB),
- stavební komise doporučuje RM souhlasit s provedením sjezdu, odtokové poměry upravit tak,
aby voda netekla na pozemek města (Smlouva
o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě
o zřízení VB).
USNESENÍ č. RM/363/21/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
kladné vyjádření stavební komise ohledně žádosti
o vyjádření k terénním úpravám na pozemku pana
Blažka a souhlasí s ním.
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Lokalita pro výstavbu rodinných
domů na Novém Světě
V minulém čísle našich novin jsme občany informovali o připravované lokalitě pro výstavbu rodinných domů na Novém Světě v katastru Maršov I, která se jeví z hlediska napojení inženýrských sítí jako nejvhodnější. Přichází zde v úvahu
výstavba sedmi izolovaných rodinných domů, jejichž rozmístění vidíte na přiložené studii. Odhadované celkové náklady
na vybudování technické infrastruktury, to znamená vodovodu, kanalizace, přívodu elektrické energie a přístupových
komunikací se pohybují okolo 3,5 milionu korun. To znamená, že pokud tyto náklady rozpočítáme, činí finanční zatížení
odhadem 500.000 Kč na jeden rodinný dům. K této částce bude ještě nutné připočíst samotnou kupní cenu pozemku,
která se v současné době pohybuje ve výši cca 400 Kč/m2. Rozhodnutí o prodeji pozemků a stanovení výše kupní ceny
je pravomocí Zastupitelstva města.
K tomu, aby se město mohlo rozhodnout, zda pokračovat v přípravě lokality, formou získání územního rozhodnutí
(popř. stavebního povolení) na výstavbu vodovodu, kanalizace, přívodu elektrické energie a přístupových komunikací
a či případně zainventovat finance do vybudování této technické infrastruktury, potřebuje znát názor občanů, v podobě
vyjádření jejich adresného zájmu o výstavbu rodinných domů v této lokalitě.
Proto jsme připravili krátký dotazník k dané tématice.
1) Mám zájem o pozemek na stavbu RD na Novém Světě dle uvedených podmínek

NE
ANO

o
o

2) Mám zájem o pozemek na stavbu RD na Novém Světě za jiných podmínek

NE
ANO

o
o

Pokud ano – specifikujte jakých podmínek:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Jméno příjmení: ..................................................................................
Bydliště: ..........................................................................................................................
Mail:/telefon: .....................................................................................
Vyplnění dotazníku není závazné k případnému budoucímu uzavření kupní smlouvy.
Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 734 609 762.
Jednotlivé nově vymezené parcely jsou v situaci vyznačeny čísly 1-7, výměry těchto parcel jsou:
1 = 991 m2

2 = 600 m2

3 = 659 m2

4 = 1951 m2

5 = 609 m2

6 = 1191 m2

7 = 599 m2

LOKALITA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA NOVÉM SVĚTĚ
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PP 200

539,98
(538,13)

PE
542,92

(540,61)

90

547,86

PP 200

(546,13)

551,58

554,27

PP 200

(549,88)

(552,29)

PP 20
90

0
PE

(539,98)

5

PE 90

L 17

0

PP 20

548,04
(545,72)

PE 40

542,14

548,31

,34)

(546
1191 m2

(495 m2)

6

VŠ
550,42
(548,42)
609 m2

Pe 32

PP 200

7
PE

5

40

VŠ

555,24
(553,38)

Přípojka vody pro RD

559,74

1

(558,02)

5

L 17
PP

20

4

0

911 m2

565,84
(563,80)

600 m2
1951 m2

2

650 m2

3
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výpis z usnesení RM

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 12.10.2011
USNESENÍ č. RM/364/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
následující cenové nabídky pana Jaroslava Šrůtka,
Svoboda nad Úpou, IČ 60911077:
- na opravu objektu č.p. 510 (oprava střešního
okna) ve výši 1.750,-Kč bez DPH,
- na opravu objektu č.p. 302 (oprava střechy, komínů a žlabů) ve výši 43.700,-Kč bez DPH,
- na opravu dilatačních spár na objektu DPS ve výši
13.550,-Kč bez DPH (opravu si hradí příspěvková
organizace ze svých provozních prostředků)
- na opravu poškozeného hromosvodu na objektu
DPS ve výši 2.950,-Kč bez DPH (opravu si hradí
příspěvková organizace ze svých provozních prostředků).
USNESENÍ č. RM/365/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr dodavatele na akci „Kontejnerová stání“,
a to společnost Kalin, spol. s r.o., Praha 4, IČ
25607782, která nabídla cenu ve výši 230.040,Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/366/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr dodavatelů na jednotlivé dílčí akce na akci
„Údržba veřejné zeleně - podzim 2011“ (viz zápis),
kromě č.9 - hřbitov Maršov - 25 ks smrků (bude
provedeno na jaře 2012 vzhledem k nedostatku finančních prostředků v letošním rozpočtu a finanční
náročnosti celé akce - cca 300 tis. Kč).
USNESENÍ č. RM/367/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr dodavatele na likvidaci betonových patek u
bývalé truhlárny za objektem DPS, a to společnost
AQUAVIT, spol. s r.o., Trutnov, IČ 46506527 s nabízenou cenou ve výši 28.389,-Kč včetně DPH.
Vzhledem ke způsobu provedení ve vazbě na čas (co
možná nejkratší doba trvání likvidace s ohledem na
hluk z vrtacích souprav a blízkosti objektu Domu s
pečovatelskou službou) rada vybrala dražší nabídku,
protože rozdíl v nabízených cenách není velký a raději zohlednila rychlý způsob provedení (pomocí diamantových kotoučů s ručním dobouráním u kůlny) s
ohledem na obyvatele domu DPS.

USNESENÍ č. RM/368/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr dodavatele na akci „Běžná údržba komunikací“ na období pěti let, a to firmu pana Petra Šeby
- REKOM, Dvůr Králové nad Labem, IČ 47467851.
Výběr dodavatele byl proveden po provedené analýze všech jednicových položek ve vztahu k jednotkovým cenám a také ve vztahu k úkonům nejvíce
potřebným pro město s tím, že aktualizace cen bude
zakotvena ve smlouvě.
USNESENÍ č. RM/369/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku firmy Štěpánský & Fišer, Trutnov na
opravu poruchy kabelu v zemním vedení u autobusového nádraží ve výši 10.755,60 Kč včetně DPH
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/370/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nabídku paní Jarmily Kočové, Svoboda nad Úpou,
IČ 66825067, na nájem nebytových prostor - restaurace v budově na stadionu č.p. 222 ve Svobodě
nad Úpou ve výši nabízeného nájemného 4.000,Kč měsíčně. S paní Kočovou bude uzavřena nájemní
smlouva od 1.11.2011 na dobu neurčitou s podmínkami dle výběrového řízení a její nabídky.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) paní Martu Vlčkovou a Janu Trejbalovou zajištěním protokolárního předání objektu restaurace na
stadionu včetně zařízení, které je majetkem města
mezi stávajícím nájemcem, městem a novým nájemcem, dále zajištěním odečtů měřidel všech energií
a následného neprodleně provedeného vyúčtování
všech energií (el. energie, plyn, voda) a kontrolou
všech plateb stávajícího nájemce.
USNESENÍ č. RM/371/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) usnesení rady města č. RM/356/21/2011 písm. a)
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Týfu, aby připravil výběrové řízení se zadávacími podmínkami na výběr makléře, resp. poradce
pro výběr dodavatele energií tak, aby byla zajištěna rivalita mezi makléři za účelem co nejvýhodnější
ceny energií pro město.

výpis z usnesení RM
USNESENÍ č. RM/379/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby začal vyjednávat ve věci návrhu města na možnost rekonstrukce spodní komunikace do Janských Lázní dle potřeb města (tj. zúžit profil komunikace tak, aby zde byl vybudován
chodník pro pěší či cyklisty od bytovek v Lázeňské
až po náměstí) s tím, že město nabídne kraji, že
si takto zrekonstruovanou komunikaci dle potřeb
města převezme poté do svého vlastnictví, ovšem
za předpokladu, že kromě chodníku ještě také kraj
vyřeší na své náklady nebezpečnou křižovatku při
výjezdu na hlavní silnici ve Svobodě při výjezdu od
spořitelny směrem na Pec či Trutnov (kde se staly již
dva smrtelné úrazy) formou kruhového objezdu. Na
rekonstrukci spodní silnice do Janských Lázní se v
současné době připravuje na kraji projektová dokumentace, a tudíž by bylo vhodné o celé situaci
zahájit s krajem vyjednávání.
USNESENÍ č. RM/380/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Václava Jiránka, aby zahájil vyjednávání s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR o možném
převodu pozemku p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I na
město (pozemek pod Waliskem a domem manželů Popelkových) za účelem vybudování stezky pro
pěší a cyklisty mezi Maršovem a Svobodou v budoucnu.
USNESENÍ č. RM/381/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby písemně oslovil majitele nemovitostí v k.ú. Maršov III (manželé Novotní, manželé
Perní a manželé Šustrovi), kteří mají své rodinné
domy na hranici s katastrem Maršov II a využívají
služeb, které pro své občany zajišťuje město Svoboda (zejména veřejné osvětlení, svoz odpadů,
údržba místních komunikací, zimní údržba, kterou
město Svoboda zajišťuje po křižovatku nad Hančilovými, což je převážná část v dané lokalitě) a podle logického uvážení by tyto nemovitosti spíše
měly patřit do Svobody, protože jejich vzdálenost
a osamocenost od Horního Maršova je poměrně
značná. Nicméně pro město je důležité znát jejich
stanovisko k této nabídce, před možným dalším vy-
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jednáváním s obcí Horní Maršov o změně katastrálních hranic.
USNESENÍ č. RM/382/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se směnou části pozemku p.p.č. 890 a části st.p.č.
108, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (současní vlastníci manželé Kučerovi) za část p.p.č. 104/6 (současným vlastníkem je město) s tím, že dle nákresu v
mapce v příloze zápisu město vybuduje na své náklady plot (strojové pletivo bez podezdívky). Směnou
pozemků by v lokalitě kolem bývalé svíčkárny došlo
k částečnému scelení pozemků za účelem možné výstavby.
USNESENÍ č. RM/383/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Příkazu k provedení inventarizace za rok 2011,
jmenování UIK a DIK (viz příloha originálu zápisu)
bez námitek.
USNESENÍ č. RM/384/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrhy geometrických plánů (viz přílohy originálu zápisu) s připomínkami dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/385/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost paní Evy Říhové o upuštění od vizualizace pro
umístění haly v Maršově II (viz příloha originálu zápisu) a trvá na svém usnesení č. RM/358/21/2011 ze
dne 21.9.2011.
USNESENÍ č. RM/386/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Ing. Hanuše na možnost zpoplatnění podnikatelských subjektů v případě jejich požadavku na
instalaci dopravního značení pro podnikatelské účely (dopravní značení před Rýchorkou na základě žádosti pana Búše). Vzhledem k tomu, že žadatelem
bylo město a v rozhodnutí silničního správního úřadu
je město zodpovědným subjektem za dopravní značení, nelze tuto možnost využít a dopravní značení
na zákaz stání v nočních hodinách před Rýchorkou
zajistí na své náklady město a odpovědnou osobou
je Ing. Hanuš.
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USNESENÍ č. RM/372/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 11.4.2011 (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že k podpisu tohoto dodatku starostou města
může dojít až po schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě
o budoucí kupní smlouvě ze dne 11.4.2011 Zastupitelstvem města na připravovaném 7. veřejném zasedání dne 18.10.2011.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke
smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 11.4.2011
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/373/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Víta Kubce o prodej pouze části pozemku p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že ale chápe jeho finanční
situaci a doporučí zastupitelstvu (bude doplněno do
programu 7. veřejného zasedání dne 18.10.2011),
aby schválilo splátkový kalendář na kupní cenu dle
platného usnesení zastupitelstva č. ZM/87/6/2011
ze dne 7.9.2011 na období tří let, s tím, že při podpisu smlouvy do 30.11.2011 bude požadována
třetina kupní ceny a v roce 2012 ke stejnému datu
další třetina a v roce 2013 ke stejnému datu zbývající třetina kupní ceny. Návrh na vklad nemovitosti do
Katastru nemovitostí bude podán po podpisu kupní smlouvy, tzn. vlastnické právo k pozemku bude
převedeno na pana Kubce ihned po podpisu kupní
smlouvy a v případě nedodržení splátkového kalendáře se bude jednat o pohledávku vůči dlužníkovi
a město bude event. pohledávku vymáhat přes exekuční žalobu.
USNESENÍ č. RM/374/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost manželů Burešových o prodej pozemků p.
p.č. 521/1 a 522/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou a
žádost paní Miluše Horáčkové o prodej pozemku p.
p.č.521/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že město nejprve zajistí návrh geometrického plánu v dané
lokalitě s vytyčením jednotlivých oplocení a připraví
pozemky k prodeji dle skutečnosti (nutno oslovit také
majitele domu čp. 419 v souvislosti s pozemkem p.
p.č. 521/2).

výpis z usnesení RM
USNESENÍ č. RM/375/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města a tajemnici MěÚ přípravou organizace a harmonogramu zimní údržby 2011/2012, jednáním se subjekty, kteří nabízejí výpomoc (podmínka
instalace GPS zařízení, výjezd na zimní údržbu pouze
na pokyn odpovědné osoby atd., to vše za účelem
minimalizace nákladů na zimní údržbu).
USNESENÍ č. RM/376/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu paní Dany Petržílkové o výsledku kontrolní
činnosti u podnikatelských subjektů s provozovnou
na území města Svoboda nad Úpou s tím, pověřuje
paní Petržílkovou, aby urychleně připravila smlouvy
s podnikatelskými subjekty dle seznamu.
USNESENÍ č. RM/377/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
zpracovatele Územního plánu města Svobody nad
Úpou Ing. arch. Žateckého, aby se seznámil s výzvou k uplatnění podnětů a požadavků na aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a připravil pro radu možné připomínky do
30.11.2011.
USNESENÍ č. RM/378/22/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
a) vzetí na vědomí Výroční zprávy školy 2010/2011,
kterou zřizovateli předložil Mgr. Hainiš s tím, že požaduje zprávu doplnit o následující informace:
- informace o provozu školní jídelny, která je součástí
školy a ve zprávě chybí jakékoliv informace o provozu,
o ekonomických údajích, o skladbě strávníků a zejména
o kvalitě stravování, které bylo za výroční období několikrát řešeno v rámci veřejných schůzek s rodiči,
- koncepce pravidelné údržby veřejné zeleně kolem
budov, které má ve správě příspěvková organizace,
- informace o zavedení elektronických plateb za stravování přes internet,
- informace o efektivním využívání školních dílen
a garáže u dílen.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Hainiše společně se stavebním technikem
města, aby zajistili opravu plotu kolem školní zahrady, kterou má ve správě příspěvková organizace Základní a mateřská škola a zajistil likvidaci náletových
dřevin vrostlých do plotu před školní jídelnou.

výpis z usnesení RM
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Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 18.10.2011
USNESENÍ č. ZM/96/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 18.10.2011 doplněný o bod
7 - Splátkový kalendář pro úhradu kupní ceny za pozemek p.p.č. 101/4 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. ZM/97/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Mgr. Jana Hainiše a pana
Mgr. Zdeňka Rolence.
USNESENÍ č. ZM/98/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou ze dne 7.9.2011 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/99/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej použitého vozidla Praga UV 80, výr. číslo
(VIN) TNP.U232ZP.VP000159, SPZ TUA 19-45, rok
výroby 1997 za cenu 80.000,-Kč společnosti HOVARD s.r.o., Svoboda nad Úpou, IČ 25257625.
b) prodej použitého vozidla Praga UV za podmínek
uvedených v bodě a) s tím, že lhůta pro uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny je stanovena do
31.10.2011.
c) podmínku, že v kupní smlouvě bude uvedeno, že
se jedná o prodej použitého vozidla včetně příslušenství a že prodávající neodpovídá za vady, které nebyly
vytknuty v době předání vozidla a příslušenství.

USNESENÍ č. ZM/100/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti GENOVA spol. s r.o. o změnu
budoucího kupujícího ve Smlouvě o budoucí kupní
smlouvě ze dne 11.4.2011, která se týká pozemků
v Lázeňské ulici, a to vše na společnost GENOVA
VBD, a.s., se sídlem Úpská 54, Svoboda nad Úpou,
IČ 25045300 formou Dodatku č. 1 k této smlouvě (návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě ze dne 11.4.2011 je přílohou originálu zápisu) s podmínkou, že podpis ze strany starosty bude
vázán na podmínku předložení smlouvy o budoucí
kupní smlouvě nebo samotné kupní smlouvy k rozestavěné stavbě bytových domů, ze které bude patrné,
že vlastnické právo k objektům přechází ze společnosti GENOVA spol. s r.o. na společnost GENOVA
VBD, a.s., a to s lhůtou do 15.11.2011.
USNESENÍ č. ZM/101/7/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
splátkový kalendář na kupní cenu pozemku p.p.č.
101/4 v k.ú. Maršov I panu Vítu Kubcovi dle platného usnesení zastupitelstva č. ZM/87/6/2011 ze
dne 7.9.2011 na období tří let, s tím, že při podpisu
smlouvy do 30.11.2011 bude zaplacena třetina kupní ceny a v roce 2012 ke stejnému datu další třetina a v roce 2013 ke stejnému datu zbývající třetina
kupní ceny, včetně zákonných úroků z prodlení dle
občanského zákoníku. Návrh na vklad nemovitosti do Katastru nemovitostí bude podán po podpisu
kupní smlouvy, tzn. vlastnické právo k pozemku bude
převedeno na pana Kubce ihned po podpisu kupní
smlouvy.

inzerce

9

pravidla pronájmu pozemků

PĚNA

skupina

HUDEBNÍ VEČER
k poslechu hraje

v Deprese Music Clubu

v pátek 18. 11. 2011 od 20 hod.

Město Svoboda nad Úpou pořádá

rudolfovy slavnosti 2011
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Autobusové nádraží ve Svobodě nad Úpou slaví druhé narozeniny

Letos na podzim, 19. listopadu, tomu budou dva roky, kdy byl slavnostně uveden do provozu nový autobusový terminál v našem městě. Celý projekt, který byl financován ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, byl započat na přelomu let 2007 a 2008 a trval tedy
i se stavbou terminálu necelé dva roky. S administrací projektu byl našemu městu nápomocen úřad Centra
evropského plánování z Hradce Králové.
S provozem nového terminálu se výrazně zlepšil komfort přepravovaných cestujících a výrazně se navýšil jejich
počet. Nové nádraží je využíváno nejen
běžnou autobusovou dopravou, ale staví
tu podle daného ročního období skibusy či
cyklobusy. Autobusové spoje jsou sem podle jízdních řádů pravidelně naváděny tak,
aby plynule navazovaly také na vlakovou
dopravu směrem na Trutnov.
Pokud se budeme chvíli pohybovat v řeči
čísel, společnost OREDO, což je organizátor regionální dopravy, nám dodala tyto
podklady:
V měsíci říjnu minulého roku na našem
autobusovém nádraží vystoupilo nebo nastoupilo přibližně celkem 8500 cestujících.
Za průměrný den se tedy jedná přibližně
o 274 cestující, což za 365 dní odpovídá
přibližně 100.000 cestujících, kteří terminál navštívili. K tomuto číslu je ale třeba připočíst celkem 89.000
drážních cestujících, takže konečné číslo je 190.000 cestujících za loňský rok.
To je již slušný počet na projekt, kterému zpočátku nebylo příliš přáno!
Nezbývá, než popřát hezké narozeniny a doufat, že nám v této podobě vydrží ještě spoustu dalších let.

Střípky z dějin: A to je ten pokrok...
A to je ten pokrok… 
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Antonín Tichý

Vtíravá melodie refrénu známé písně mi mnohokrát
naskočí v mysli, když si s téměř každodenní pravidelností
vykračuji ráno kolem deváté nejhlavnější svobodskou
ulicí, honosící se kdysi dokonce názvem třída. Bohužel
Stalinova, kterýžto název dlouho nevydržel a vsadím
poslední pětku, že mnozí spoluobčané ani netuší, že
se již řadu desetiletí jmenuje ulice 5. května. Obvykle
se tam sejdeme všichni čtyři, ale jsou chvíle, že jsem
mezi štrůdlem zaparkovaných automobilů jediný pěšák. Nebylo tomu tak vždycky, jak dokládá historická
pohlednice z dob starého mocnářství. A to byla prosím
I. světová válka. I když připouštím, že zalidněná ulice
byl známý a hojně používaný technický trik tehdejších
vydavatelů pohlednic. Proč však zacházet do tak dávné
minulosti. Když byla po dlouhé rekonstrukci otevřena
4. března 1981 rozšířená prodejna železářství a domácích potřeb (která mimochodem ve Svobodě dost

chybí) bylo i přes nepřízeň počasí na chodníku také
docela husto. Rozkřiklo se sice, že pro tento významný
den zajistil podnikavý pan vedoucí Šritr dokonce jeden
kufříkový šicí stroj Lucznik a dvě skládací kola, ale to
jistě nebyl hlavní důvod. Lidé se rádi sešli i při mnohem
všednější příležitosti. S mnoha vrstevníky, kteří dnes na
otázku „jak se máš?“ jen spustí čelist a zahuhňají, že
to stojí za… a lépe už bylo, jsem se v osmdesátých letech minulého století setkával o volných sobotách před
místní samoobsluhou při plodných debatách, zda přineseme drahým polovičkám k snídani do postele čerstvé „křupavé“ rohlíky nebo zase jen chleba. Dnes by
měli majitelé několika second handů, postávající před
svými krámky v liduprázdné ulici z podobného srocení
nejspíš bolehlav. Inu, už jsme zase o krok dál. V Kauflandu, v Lidlu, v Hypernově, Baumaxu, Bile.

Posláno 10. 11. 1915
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Právě otvíráme - 4. 3. 1981

Jedno běžné sobotní ráno v letech osmdesátých

inzerce

NABÍDKA PRO KAŽDÉHO
dovoluji si oslovit s nabídkou každého, kdo používá el. ruční nářadí. LUCRACO již tři roky dováží a prodává
uhlíky pro el.ruční nářadí a el. manipulační vozíky. Uhlíky vyrábí španělská firma ASEIN a výchozí materiál
je z Německa. Předností uhlíků ASEIN je nízká cena a 100% kvalita ověřená ve více než 30 zemích všech
kontinentů a tisíci kusů prodaných uhlíků v ČR a SR.
Veškeré informace o širokém sortimentu uhlíků ASEIN jsou na www.lucraco.cz, kde v e-shopu najdete uhlíky
podle značek, rozměrů a typu připojení včetně cen. Rádi Vám pošleme také tištěný katalog a ceník. Uhlíky jsou
vyráběny pro více než 50 výrobních značek el. nářadí, jsou ale často použitelné i pro nářadí méně známých či
velice levných typů el. nářadí.
Využijte největší nabídku uhlíků „pod jednou střechou“, ušetříte čas i peníze. Nakoupíte totiž uhlíky pro různé
značky na jednom místě se slevou až 25% pro stálé zákazníky.

Město Svoboda nad Úpou
Vás srdečně zve na

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

1. prosince 2011 od 16:00 hodin
(před dlouhým panelákem)

na Rýchorském sídlišti
Program:
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
Příchod Mikuláše a jeho doprovodu
Slavnostní rozsvícení nově ozdobeného vánočního stromu
Hudební doprovod Olin Kysela
Občerstvení pro všechny (svařené víno, grog a čaj, něco malého k zakousnutí)

