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Vážení spoluobčané,
v únorovém vydání našich novin jsme připravili
malé ohlédnutí za kulturními a sportovními akcemi,
které pro vás město v minulém roce uspořádalo
Začneme ale o něco dříve, prosincem roku 2010,
kdy jsme poprvé zorganizovali slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu před budovou mateřské školky ve
Svobodě. Jako u každé akce, která je pořádána poprvé, jsme měli trochu obavy, jestli se sejde dostatek
lidí, kteří ocení program
připravený žáky školy a
školky, jestli bude pro
všechny stačit připravené pohoštění, zda nám
bude přát počasí atd.
Všechny tyto starosti
vzaly za své, sešlo se
nás požehnaně a celou
akci jsme s úspěchem
zopakovali před letošními Vánocemi, tentokrát
na Rýchorském sídlišti v
Maršově I.
V únoru 2011 následoval další počin, II. ročník reprezentačního plesu města v hotelu Prom. Můžeme
směle konstatovat, že tato akce se již stala tradicí.
Ten letošní, v pořadí třetí, je už nyní vyprodán, a my
všichni, kdo jsme si koupili lístky, se na 10. února,
kdy se letošní ples koná, moc těšíme.
Další akcí, kterou město pořádalo poprvé, byly
lyžařské závody
„O pohár města Svobody nad
Úpou“. V polovině března se v
lyžařském areálu
Duncan sešlo několik desítek závodníků obého pohlaví, aby poměřili
své síly v boji proti času na perfektně připravené trati
obřího slalomu. Na vítězi až tak nezáleželo, hlavním

cílem byla zábava ať již v průběhu závodu, nebo při
samotných oslavách po něm. Letos pro velký úspěch
tyto závody uspořádáme znovu, s tím, že navíc vypíšeme také kategorii dětí.
V dubnu jsme kromě hudebního večeru s tancem
v klubu Deprese pořádali také Pálení čarodějnic na
městském
stadionu,
kde
bylo
programově postaráno nejen
o naše děti
a zábava
se zde za
hudebního
doprovodu
protáhla do
pozdních nočních hodin.
V červnu si můžeme
odškrtnout každoroční Dětský den, který
jsme připravili ve spolupráci se Základní
školou, Hasiči, Policií
ČR, členy fotbalového
oddílu, Mysliveckým
sdružením
Rýchory,
agenturou VOSA a mnoha dalšími.

úvodník starosty

V půli července následovala Benátská noc, opět
za poměrně slušné návštěvy na městském stadionu
a opět za hudebního doprovodu a opět do pozdních nočních hodin. V srpnu následovalo Rozloučení
s prázdninami tamtéž. Od tohoto podniku s největší
pravděpodobností do budoucna odstoupíme, protože zde účast jak dětí, tak dospělých byla nevalná. Možná k tomu přispělo počasí – taková vedra v
tomto období jsou světlou výjimkou a mnoho z vás
trávilo čas raději u bazénu než na sportovištích. V
tomto měsíci jsme také ve spolupráci s vedením DPS
a společností Mega plus připravili pro naše seniory
výlet lanovkou na Černou horu. I když nám tentokrát
počasí nepřálo, výlet se nakonec ke všeobecné spokojenosti vydařil.

V září následoval již 8. ročník Rudolfových slavností. O této asi největší události v režii našeho města se
není třeba podrobně rozepisovat, již dávno se dostala do povědomí široké veřejnosti a sjíždějí se sem lidé
z dalekého okolí.
V říjnu jsme poprvé při příležitosti svátku Halloween, který v posledních letech získává i u nás popularitu, zorganizovali ve spolupráci s vedením základní školy dlabání dýní. Akce se odehrála za poměrně

2
slušné účasti dětí
i rodičů před
školními dílnami
a výsledky jejich
úsilí jsme mohli
všichni po několik následujících
večerů
ocenit
před budovou
radnice i před
domy všech zúčastněných.
V listopadu se v klubu Deprese odehrál hudební
večer za doprovodu skupiny Pěna a příchod měsíce
prosince jsme přivítali vypouštěním balónků, kde si
děti mohly vypsat svá vánoční přání a hromadně je i
s balónky poslat Ježíškovi. Poté jsme se již mohli těšit
na opětovné rozsvícení vánočního stromu, tentokrát

na Rýchorském sídlišti a s ním spojenou Mikulášskou
nadílku v hotelu Prom, kde se o naši omladinu náležitě postarali Mikuláš s čerty.
Nu, a se starým rokem jsme se půlnočním přípitkem rozloučili na Silvestra v lyžařském areálu Duncan
za hudebního doprovodu Pavla Dvořáka staršího.
Tolik tedy k našemu celoročnímu snažení na poli
kultury a sportu. Myslím, že v této oblasti je o naše
občany komfortně postaráno. Nezbývá, než poděkovat všem, kteří se na těchto akcích jakýmkoliv způsobem podíleli, bez jejich pomoci bychom se neobešli. Nebudu zde všechny jmenovat, seznam by to
byl dlouhý a já bych velmi nerad na někoho z nich
zapomněl.
Přeji nám všem v příštích měsících mnoho dalších
kulturních a sportovních zážitků.
				
				

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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zprávy z města a z radnice

Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea dámy Marie
Levková a Vlasta Topková a pánové Jan Ambrožy, Jiří
Černý, Jan Holan a Jaroslav Drábek. Přejeme jim do
dalších let především hodně zdraví.

INZERCE

Pronajmu byt 2+1 a 2+k.k v rodinném domku se
zahradou na Sluneční stráni, Svoboda n/Ú. Tel.
605 297 941.

Přerušení dodávky elektřiny
– Maršov II

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že v úterý
dne 14.2.2012 v době od 8,00 - 10,00 hodin
bude přerušena dodávky elektrické energie v lokalitě
Maršov II (od čp. 17 - dům paní Trechové po konec
katastru Maršov II).

Svoz nebezpečného odpadu

Nejbližším svozovým termínem je sobota 3. března 2012.
Svoz nebezpečného odpadu je zajištěn 6 x ročně, a
to vždy první sobotu v lichém měsíci – dalšími termíny
v roce 2012 tedy jsou soboty 5.5.2012, 7.7.2012,
1.9.2012 a 3.11.2012.
Sběrná místa: Svoboda nad Úpou náměstí (9-10 hodin), v Maršově u Rýchorky (10-11 hodin) a v Maršově II u Šobků (11-11,30 hodin).

Věkové složení obyvatelstva
našeho města

Paní Jana Hryzlíková získala z programu evidence
obyvatel aktuální věkové složení obyvatel našeho
města.

Věkové složení obyvatel města Svobody nad Úpou
věk
ženy
muži
celkem
do 6 let
50
71
121
6-18
109
79
188
18-30
129
146
275
30-40
145
190
335
40-50
128
112
240
50-60
164
144
308
60-70
178
177
355
70-80
96
72
168
80-90
39
21
60
90-100
7
1
8
100+
0
0
0
celkem
1045
1013
2058

Sociální reforma I a pozice
sociálního pracovníka na MěÚ
Kdo sleduje dění v sociální oblasti v naší republice
tak mu určitě neunikla první fáze sociální reformy.
Tato reforma se dotkla i naší radnice. Do konce loňského roku se u nás na radnici vyplácely tzv. dávky
pomoci v hmotné nouzi pro celou spádovou oblast
v rámci pověřeného obecního úřadu (tzn., že náš
úřad vyplácel dávky klientům z Pece pod Sněžkou,
Janských Lázní, Malé Úpy, Horního Maršova a samozřejmě ze Svobody). Kromě vyplácení těchto dávek se
prováděla i samotná sociální práce, která zahrnuje
širokou škálu činností práce s klientem pomocí sociálních metod, na kterou pracovníci dávkových systémů neměli příliš času a dle názoru Ministerstva práce
a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) byla tato sociální
práce opomíjena. Od ledna 2012 došlo tedy k přesunu výplat sociálních dávek na Úřady práce a samotná sociální práce na radnicích zůstala.
Jak jsme to řešili u nás na radnici?
Vzhledem k tomu, že na pozici sociálního referenta
pracoval pouze jeden člověk (paní Blanka Glossová), měli jsme dvě možnosti. Buď si onoho člověka
ponechat, nebo jej převést na Úřad práce, kde bude
pokračovat ve výplatě sociálních dávek. Samotná
pozice sociálního pracovníka je však striktně vymezena zákonem o sociálních službách, který nařizuje,
že sociální pracovník musí mít vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu zaměřeném na sociální práci,
sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči,
sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

zprávy z města a z radnice
Toto potřebné vzdělání však paní Glossová neměla,
a tak po téměř půlročním jednání s Úřadem práce
v Trutnově byla převedena pod tento úřad a klienti
z hmotné nouze budou i nadále s paní Glossovou v
kontaktu, protože má na starosti stejnou spádovou
oblast a ještě ji přibyla oblast Žacléřska.
U nás na radnici jsme tedy museli přistoupit k výběrovému řízení na obsazení pracovního místa sociálního pracovníka. Oznámení o výběrovém řízení
bylo standardně zveřejněno na úřední desce ve Svobodě před radnicí (včetně elektronické úřední desky
na webu města) od 21.12.2011 do 5.1.2012 podle
zákona o úřednících a v souladu s výše zmiňovaným
zákonem o sociálních službách. Uzávěrka přihlášek
byla 5.1.2012 v 15 hodin a a na pozici sociálního
pracovníka se přihlásila pouze jedna uchazečka, a to
Mgr. Kateřina Hynková. Výběrová komise ve složení
Ing. Jiří Špetla, Ing. Zuzana Škarková a paní Marta
Vlčková posoudila úplnost přihlášky, posoudila splnění požadovaných předpokladů uchazečky a doporučila tajemnici přijetí. Mgr. Hynková splnila všechny
předpoklady - má magisterské vzdělání v studijním
programu sociální politika a sociální práce, obor sociální práce a její pracovní historie je pouze v tomto oboru - pracovala na bývalém Okresním úřadu v
Trutnově jako kurátorka pro mládež, pak na Probační a mediační službě ČR, středisko Trutnov - vedoucí
střediska (probační úředník organizuje a zajišťuje výkon alternativních trestů a dále usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení
konfliktů spojených s trestnou činností).
Sociální reformou tedy zanikla na městských úřadech
pouze výplata sociálních dávek, ale nikoliv sociální
práce, tu musejí pověřené obce i nadále vykonávat
pro vymezenou spádovou oblast. A v čem spočívá
sociální práce? Z MPSV byl na všechny radnice rozeslán obsáhlý dokument s názvem Vymezení sociální
práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti od 1.1.2012. Nutno dodat, že sociální práce na radnicích je výkonem přenesené působnosti, tj. tuto činnost radnice vykonávají pro stát
a dostávají na ni příspěvek na výkon státní správy.
Tato činnost je tedy dána zákony (zákon o pomoci
v hmotné nouzi, zákon o Úřadu práce České republiky, zákon o sociálních službách) a obecní a městské
úřady ji musí zajistit. Z výše uvedeného dokumentu
nabízíme čtenářům jen stručný výtah, v čem spočívá
nové pojetí sociální práce na radnicích od 1.1.2012:
 zajištění základního i specializovaného poradenství v sociální oblasti,
 zabezpečení zprostředkování sociální služby nebo
kontaktu s poskytovateli sociálních služeb,
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 zabezpečení odborného sociálního poradenství
osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu se
společností,
 poskytnutí informací vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení,
 zabezpečení depistážní (vyhledávací) 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 jednotlivce, 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,
tj. poskytovatelé sociálních služeb, další obce, kraje a další instituce a orgány veřejné správy,
 sdílení Jednotného informačního systému práce
a sociálních věcí, v tomto systému budou vyplňovat formulář Standardizovaný záznam sociálního
pracovníka, který budou využívat pracovníci Úřadu práce při rozhodování o dávkách,
 budou oprávnění vstupovat do obydlí za účelem
sociálního místního šetření.
Paní Hynková byla přijata od 23.1.2012 na 0,75
úvazku s tím, že kromě výše popsané sociální práce
bude ještě zajišťovat:
- organizaci veřejné služby (organizace klientů
z Úřadu práce, kteří by měli odpracovat zadarmo
pro obec nějaké hodiny, aby dostali vyplaceny sociální dávky),
- organizaci veřejně prospěšných prací (zaměstnanci města přijatí vždy na půl roku v rámci projektu
z Úřadu práce, na jejichž mzdové výdaje dostáváme z Úřadu práce finanční prostředky na mzdy),
- organizaci obecně prospěšných prací (to jsou ti,
kteří dostanou nařízený soudem trest na odpracování hodin ve veřejném zájmu),
- opatrovnictví (město je opatrovníkem jedné klientky v Domě s pečovatelskou službou,
- činnosti spojené se sociálně-právní ochranou děti
dle zákona,
- dále povede evidenci a pořadník žádostí do DPS,
bude vyhodnocovat společně s ředitelkou a zástupcem města žádosti do DPS.
Takže tímto článkem jsme představili náplň činnosti
staronového pracovního místa na radnici a zároveň
tímto představuji Mgr. Kateřinu Hynkovou – sociální
pracovnici Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou,
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výpis z usnesení rm

která je připravena pomoci klientům ze spádové oblasti Východních Krkonoš řešit jejich tíživé sociální
problémy.
Kontakt na paní Hynkovou – telefon 499 871 105,
email: katerina.hynkova@musvoboda.cz

III. reprezentační ples města
Svobody nad Úpou

V pátek 10. února 2012 od 19 hodin se těšíme na
návštěvníky již 3. městského plesu v hotelu PROM.
Vstupenky na ples byly vyprodané během jednoho

týdne a nyní na radnici finišujeme na přípravě celého
plesu.

Usnesení v novinách

Výsledek ankety, zda zveřejňovat usnesení rady a zastupitelstva v novinách či ne, vyzněl celkem jednoznačně, a to přáním občanů i nadále je zveřejňovat.
Nicméně abychom ušetřili místo v novinách, pokusíme se s grafikem zveřejňovaná usnesení minimalizovat tak, aby zabrala co nejméně místa a přitom byla
čitelná.

Výpis usnesení z 27. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 11.01.2012
USNESENÍ č. RM/462/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu města, aby se za město, které je účastníkem řízení,
vzdal práva odvolání ve věci kolaudačního rozhodnutí ze dne
3.1.2012, č.j. SVO/4047/2011-Hů, kterým se povoluje užívání
stavby „Stavba „2 x 19 bytových jednotek Svoboda nad Úpou
- ul. Lázeňská“.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru prodeje souboru pozemků p.p.č. 318/5
o výměře 2022 m2, st.p.č. 640 o výměře 387 m2 a st.p.č. 641
o výměře 388 m2, a dále části pozemku p.p.č. 307 o výměře
391 m2, části pozemku p.p.č. 318/2 o výměře 880 m2, části
pozemku p.p.č. 318/3 o výměře 118 m2, části pozemku p.p.č.
693/5 o výměře 95 m2 (podle geometrického plánu pro vyznačení budov a rozdělení pozemku pro prodej č. 587-1/2010
se jedná o nově vznikající parcelu p.p.č. 318/12 o výměře
1485 m2 po právních účincích vkladu GP na Katastru nemovitostí), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou s ohledem na skutečnost,
že z podnětu stavebníka (společnost GENOVA VBD, a.s.) byly
v Katastru nemovitostí zapsány částečně změny dle GP č. 5871/2010 a tím vznikly nové stavební parcely pod rozestavěnými
domy vyčleněním z původní parcely p.p.č 318/5, u které se
tímto změnila výměra.
USNESENÍ č. RM/463/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 489/4 o výměře
674 m2 a 489/5 o výměře 224 m2, oba v k.ú. Maršov I.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) doporučuje Zastupitelstvu města podmínit prodej pozemků
uvedených v bodě a) tohoto usnesení nákupem části pozemku
st.p.č. 96/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (zakresleno v mapce v
příloze originálu zápisu) za účelem získání přístupu k pozemku
města p.p.č. 611/2 v k.ú. Maršov I a pověřuje starostu města
projednat tuto záležitost se zástupcem Společenství vlastníků BJ
v Černohorské ulici.
USNESENÍ č. RM/464/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
a) Zastupitelstvu města nákup pozemku p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s ohledem na skutečnost v jakém stavu cesta je,

protože získáním vlastnictví k pozemku by městu vznikly miliónové náklady na opravu cesty.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu pozemku p.p.č. 469
o výměře 561 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Pravidel města
Svobody nad Úpou k pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu rodinných domů.
USNESENÍ č. RM/465/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti Společenství vlastníků bytových jednotek
Lázeňská 314 a 315 na odkoupení pozemků p.p.č. 318/1 a
318/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou vzhledem k tomu, že město
dosud nemá odpovědi subjektů, které projevily v minulosti o
dané pozemky zájem, a pověřuje starostu, aby dopisy s nabídkou pozemků těmto subjektům zaslal co nejdříve.
USNESENÍ č. RM/466/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost paní Evy Tlachačové o prodej pozemku p.p.č. 207/6 o
výměře 16237 m2 v k.ú. Maršov II dokud město nezíská stanovisko PF ČR ohledně případné směny za pozemek p.p.č. 782/5
v k.ú. Svoboda nad Úpou vedle čerpací stanice Benzina za účelem možné výstavby technického zázemí města a pověřuje tímto
starostu urgovat na PF ČR vydání tohoto stanoviska.
USNESENÍ č. RM/467/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 52/3 o výměře cca 70 m2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou panu Janu Dudkovi za účelem uložení
palivového dřeva na dobu určitou do 30.6.2012 za nájemné ve
výši 0,20 Kč/1 m2/rok, minimálně však 100,-Kč a pověřuje paní
Danu Petržílkovou sepsáním nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/468/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Ing. Jiránka ve věci žádosti o prominutí nájemného za rok
2012 za lesní pozemky Správě KRNAP (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/469/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou ruší
usnesení Rady města č. RM/459/26/2011 písm. b).

výpis z usnesení rm
USNESENÍ č. RM/470/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
provedenou revizi nájemních smluv na pozemky (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje pí Petržílkovou, aby provedla
vyznačené změny v nájemních smlouvách formou dodatku nebo
ve znění nové nájemní smlouvy v souladu s platným ceníkem
města, s plátcovstvím města k DPH, s platným Cenovým věstníkem nebo v souladu se skutečným užíváním pozemku s termínem do 31.3.2012. Pokud někdo z nájemců nebude souhlasit
se změnou podmínek nájmu, pověřuje rada pí Petržílkovou, aby
tyto dosavadní nájemní smlouvy neprodleně vypověděla.
USNESENÍ č. RM/471/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků p.p.č. 123/1 a
p.p.č. 130/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle zákresu v
příloze originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Hynka, aby připravil pro radu návrh nájemní smlouvy se
společností GRAS SPOL s.r.o. dle společně dojednaných podmínek na tomto jednání rady do 15.2.2012.
USNESENÍ č. RM/472/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou kalkulaci za práce pro cizí subjekty strojem Neumeier
N50 (tzv. „bobek“), a to ve výši 200,-Kč bez DPH/za každou i
započatou čtvrthodinu + základní sazba DPH.
USNESENÍ č. RM/473/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
přehled o posílení kontejnerových stání po městě (viz příloha
originálu zápisu). Celkem byla jednotlivá stání posílena o 12 ks
různých kontejnerů na tříděný odpad.
USNESENÍ č. RM/474/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o stanovisko
ve věci udělení licence na provozování zvláštní linkové osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce MISservice, s.r.o. na linku
690 977 Pec pod Sněžkou - Trutnov bez námitek.
USNESENÍ č. RM/475/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost pana Josefa Búše o rozsvícení lamp veřejného osvětlení
od křižovatky na Janské Lázně na Pietteho náměstí k Rýchorce
vzhledem k tomu, že objekt Rýchorky byl již několikrát předmětem vloupání, včetně fyzického napadení a vandalismu s tím,
že žádost bude během ledna prověřena v rámci revize osvětlení
celého města.
USNESENÍ č. RM/476/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby, který zpracoval ČR-Úřad práce ČR (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
organizace a výkon veřejné služby bude započat dne 1.2.2012
a ostatní záležitosti k doplnění ve smlouvě zajistí tajemnice.
USNESENÍ č. RM/477/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh rekonstrukce II. NP MěÚ - přesun kanceláře starosty
(viz příloha originálu zápisu a viz zápis) s tím, že rada schvaluje zadání zpracování jednostupňové projektové dokumentace
včetně opravy fasády na zadní straně radnice od zpracovatele
návrhu.
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Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Hůrku, aby ve spolupráci se stavebním technikem města
připravili podklady, resp. žádost pro vydání demoličního rozhodnutí na objekt bývalé „šatlavy“ vzadu za radnicí.
USNESENÍ č. RM/478/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 36 po pí Heinzlové paní Běle Horákové od 1.2.2012 v souladu s aktuálním Pořadníkem žádostí
o přidělení bytu v DPS. V případě, že paní Horáková odmítne,
nabídnout uvolněný byt dalším žadatelům dle pořadí ve výše
uvedeném pořadníku.
USNESENÍ č. RM/479/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
kompenzační cenovou nabídku společnosti TRANSPORT Trutnov s.r.o. na svoz podnikatelského odpadu ve výši 3109,-Kč
bez DPH s podmínkou, že hotel SPORT a firma REVIS zachovají smlouvu na svoz směsného odpadu s Transportem, protože bylo zjištěno, že tyto subjekty mají samostatný (pronajatý od
Transportu) velký kontejner na směsný odpad, což město neumí
zajistit, a proto těmto dvěma velkým subjektům město nabídne
pouze svoz tříděného odpadu za stejné ceny s ohledem na velikost podnikatelského subjektu a množství odpadu.
USNESENÍ č. RM/480/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nabídku ČSOB a.s. na zhodnocení volných finančních prostředků města do výše 30 mil. Kč na stávajícím spořícím účtu
města (limitní pásmo od 15 mil. Kč do 30 mil. Kč) za zvýhodněnou úrokovou sazbu na 1 rok dle nabídky banky s tím, že
město přesune volné finanční prostředky do výše 30 mil. Kč na
tento spořící účet tak, aby v maximální možné míře využilo tuto
speciální nabídku banky na jeden rok.
b) uložení zbývajících volných finančních prostředků na termínovaný vklad u České spořitelny, a.s. s dobou uložení 1 rok dle
nabídky banky.
USNESENÍ č. RM/481/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) ustanovení obsluhy výměníku topení v čp. 302 z řad nájemců
bytového domu čp. 302 s tím, že mzdové náklady budou předmětem celkových nákladů na topení v objektu a budou rozúčtovány mezi všechny nájemce v rámci ročního vyúčtování energií
a služeb tak jako v bytovém domě čp. 510. Pokud se v řadách
nájemníků nenajde tato obsluha, najmout na tuto údržbu cizí
subjekt ovšem za stejných podmínek, tj. náklady budou rozúčtovány do ročního vyúčtování energií a služeb všem nájemníkům.
b) provedení revize elektrických rozvodů v suterénu a pověřuje
stavebního technika zajistit tuto revizi.
c) opravu, resp. výměnu elektroventilu u výměníku topení a
opravu, resp. výměnu termostatu u výměníku a pověřuje stavebního technika zajištěním.
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
d) požadavky na časový spínač v chodbě do sklepa a výměnu
nefunkčních vypínačů osvětlení vnitřního schodiště do předložení výsledku provedené elektrorevize.
USNESENÍ č. RM/482/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hanuše, aby pozval zástupce společnosti KING AIR, s.r.o.
na místní šetření, aby společně prověřili reálnou možnost získání
dotačního titulu na radar informačního měřícího panelu.
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USNESENÍ č. RM/483/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na jednostupňovou projektovou dokumentaci
včetně výkazu výměr a rozpočtu na akci „Rekonstrukce budovy školní jídelny ve Svobodě nad Úpou“ od společnosti TRIO-PROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem za nabízenou
cenu ve výši 198.000,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/484/27/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) aby byl doručen nájemci (panu Zdeňku Šafářovi) upozorňující dopis ve věci neplnění nájemní smlouvy na pozemek p.p.č.
414/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou ze dne 13.5.2011, který má
pronajatý pan Zdeněk Šafář, protože dle kontroly plnění ustanovení této nájemní smlouvy bylo zjištěno, že na objekt stále

není vydán kolaudační souhlas a tudíž město upozorní nájemce,
že je zřejmé, že předmět nájmu užívá, ale že nemá vydaný na
objekt kolaudační souhlas a tudíž porušuje ustanovení nájemní
smlouvy v článku III. odst. 2 (soulad s příslušným kolaudačním
souhlasem) a vyzývá ho k nápravě do 15.2.2012. V případě,
že tuto povinnost nájemce nesplní, upozorní město nájemce na
možnost výpovědi nájemní smlouvy podle čl. VII, odst.2 písm.
ca) a s tím spojené pokuty ve výši 50.000,-Kč dle čl. VIII. nájemní smlouvy.
b) podání podnětu státní správě, tj. stavebnímu úřadu, že objekt
na pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I je využíván v rozporu
se stavebním zákonem, tzn. na objekt není stále vydán kolaudační souhlas.

Výpis usnesení z 28. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 25.01.2012
USNESENÍ č. RM/485/28/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zadání vypracování studie na jednoúčelovou tělocvičnu ryze
sportovního charakteru s investičními náklady do 25 mil. Kč
včetně DPH a s dohodnutými venkovními rozměry tělocvičny o
délce 25m x šířce 19m x výšce 9m + zázemí v podobě šaten a
sociálního zařízení v areálu městského stadionu.
USNESENÍ č. RM/486/28/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
měsíční sazbu za umístění reklamní cedule nad 1 m2 na sloupu
veřejného osvětlení ve výši 250,-Kč bez DPH (ročně 3000,-Kč
bez DPH).
USNESENÍ č. RM/487/28/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) stavebního technika Ing. Hanuše, aby připravil soupis všech
mostů a mostků, které se nacházejí na území města, tento soupis porovnal s majetkovou evidencí a do soupisu doplnil vlastníky pozemků před a za mosty.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu a prodeje budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku st.p.č. 271 v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o kůlnu v Horské ulici naproti provozovně JAPIO, spol. s r.o.) a pověřuje starostu, aby písemně
oznámil záměr města vedení společnosti JAPIO, spol. s r.o. a
vyzval je k jednání o prodeji objektu, resp. k vyklizení objektu.
c) zakoupení 1 ks mobilního monitorovacího zařízení na kontejnerová stání po městě.
USNESENÍ č. RM/488/28/2012
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města uzavření kupní smlouvy na pozemky p.p.č.
318/5 o výměře 2022 m2, st.p.č. 640 o výměře 387 m2, st.p.č.
641 o výměře 388 m2 a p.p.č. 318/12 o výměře 1485 m2 (tento pozemek vznikne po právních účincích vkladu dle GP č.5871/2010 a skládá se z části p.p.č. 307 o výměře 391 m2, části
p.p.č. 318/2 o výměře 880 m2, části pozemku p.p.č. 318/3 o
výměře 118 m2 a části p.p.č. 693/5 o výměře 95 m2) za cenových podmínek, která jsou ujednané v čl. III, odst. 2 Smlouvy o

budoucí kupní smlouvě ze dne 11.4.2011 včetně Dodatku č. 1
k této smlouvě ze dne 25.11.2011.
USNESENÍ č. RM/489/28/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby vyžádal od zhotovitele (společnost TRIO-PROJEKT, spol. s r.o.) návrh Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce budovy školní jídelny u ZŠ ve Svobodě
nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) ve wordovém formátu a dále pověřuje Mgr. Hynka, aby pro město návrh smlouvy
upravil a doplnil jej a poté bude tento doplněný návrh smlouvy
zaslán zhotoviteli k podpisu.
USNESENÍ č. RM/490/28/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
vypsání konkursu na ředitele Základní školy a mateřské školy
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v souvislosti s novelou školského zákona, která mění funkční období ředitelů škol.
USNESENÍ č. RM/491/28/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní, sportovní,
vzdělávací a sociální aktivity v roce 2012 včetně formuláře žádosti pro rok 2012 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/492/28/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh mandátní smlouvy ve věci vyřizování finanční podpory ze
Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Bezpečnostní
úpravy na silnici II/296 a II/297 ve Svobodě nad Úpou“ se
společností Flexum Trade a.s. se sídlem, Jeremiášova 870, Praha 5, IČ 28593090 (viz příloha originálu zápisu), protože tato
společnost byla úspěšná při získávání dotací v regionu (např.
přechod pro chodce v Mladých Bukách).
USNESENÍ č. RM/493/28/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil geodetické oddělení pozemků, které jsou historickým majetkem města kolem
domu čp. 302 dle pokynů Mgr. Hynka.

Střípky z dějin: Dvojky
Dvojky	
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Módní srovnávací dvojice fotografií, konfrontující historické záběry městské zástavby, panoramatické
snímky krajiny nebo jednotlivé krajinné či urbanistické
prvky se současným stavem, pokud možno z téhož místa pozorovatele, by se při dostatku dobového materiálu
daly i ze Svobody nad Úpou publikovat v nekonečném
seriálu. Když odhodíme staromilský sentiment, nemusí
dnešní stav odejít z porovnání vždy jako poražený. Pro
tentokrát zůstaneme jen u budov, které se dochovaly,
ať již v původní nebo pozměněné podobě. Pokud je
brutálním způsobem nepoznamenaly různé přestavby,
především „modernizace“ dveřních a okenních otvorů nebo odstranění zdobných architektonických prvků,
jedná se v posledních několika desetiletích většinou o
kosmetické úpravy fasád. Ukázkovým příkladem, že
lze i při dobrém úmyslu o zachování původního vzhledu docílit naprosto odlišných výsledků je sousedící
dvojice domů někdejšího Kovomatu s čp. 430 a 431.
Oba byly kdysi postaveny podnikatelskou rodinou
Fiebigerů, každý v architektonickém stylu poplatném
době jejich výstavby. Ten starší i při snaze zachovat co
nejvíc z historizující štukové výzdoby, byl v konečné fázi
doslova „zpackán“ dryáčnickou barevnou kombinací
sytých barev, obvyklou v jiných zeměpisných šířkách. O
to víc vyniká citlivá rekonstrukce sousední budovy, jejíž
majitel se s pokorou ke kvalitní architektuře z 20. let
minulého století nebál použít neobvyklou souhru šedé
a vínové omítky v nezvykle tmavém odstínu, včetně detailního dotažení na oknech i dveřích. Dům tak získal
zcela nový, decentní a nadčasový výraz. Také nedávno
renovovaná budova bývalé školy v Maršově I. dominující Pietteho náměstí si s původním vzhledem z konce
19. století nijak nezadá. Papírenský podnikatel Prosper
Piette Rivage ji jako soukromou školu pro děti z širokého okolí nechal postavit ve stylu malého zámečku

uprostřed rodícího se centra průmyslové aglomerace
v roce 1880. Po zrušení školy byla ne zrovna šťastně
přestavěna na apartmánové byty, kterých je dnes spíš
nadbytek, přestože by jí víc slušelo být sídlem nějaké
instituce. Rovněž vzhled někdejší sokolovny se opticky téměř nezměnil. Zatímco ale původní „Turnhalle“
postavená podle plánů vídeňského architekta Franze
Lanterbacha v letech 1896 – 1897 jako svého druhu
vzorová stavba kypěla společenským životem (tělocvična, taneční a divadelní sál, kino) působí dům, na jehož
obnovu míchal barvy nejspíš malíř s porušeným barvocitem, jen jako kašírovaná kulisa s prázdným vnitřkem.
Totální propadák jsou dvě následující dvojice. Více na
očích je budova současné pošty, která se na začátku
20. století pyšnila coby vyhlášený hotel stylovou secesní fasádou, zdobenou bohatými štukovými ornamenty.
Po radikální přestavbě na začátku sedmdesátých let je
to jen fádní šedá krabice bez jakéhokoliv architektonického výrazu. O čtvrt století dříve stihl podobný osud
starobylý hostinec U modré hvězdy v sousedství dnešní
restaurace Helena, který už jen málokdo pamatuje.
Snímek zapůjčený z archivu Muzea Podkrkonoší v Trutnově (stejně jako foto Turnhalle) je z 5. května 1909,
kdy podnik částečně vyhořel od údajně úmyslně založeného požáru hospodářských budov naproti. Porovnání s „modernizací“ ze začátku druhé poloviny minulého století, kdy byla hospoda přestavěna na nájemní
byty, je i tak dostatečně výmluvné. Šťastnější ruku měl
investor přestavby Lesnické školy a učiliště. Mnohokrát
přestavovaný hotel Císařské lázně, později ozdravovna pojištěnců a od roku 1961 lesnické učiliště byl z
valné části zbořen a do moderní výstavné budovy byla
citlivě včleněna jen nejnovější část bývalé jídelny. Při
procházce městem lze objevit řadu dalších námětů na
porovnávání.

Pietteho škola na pohlednici z poloviny minulého století a jako současná dominanta vznikajícího parku na Pietteho náměstí.
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Dvě tváře sokolovny. Vlevo krátce po otevření v roce 1897 a vpravo po obnově (2009).

Hotel Pošta na pohlednici ze začátku minulého století a Česká pošta poznamenaná socialistickým realismem.

Bývalá hospoda U modré hvězdy po požáru v roce 1906 a po přestavbě na byty (foto 2011).

Ozdravovna na válečné pohlednici a současný komplex Lesnické školy a učiliště.

NA ČERPACÍ STANICI LUCRACO TANKUJTE LEVNĚJI
Vážení zákazníci,
od začátku roku 2012 jsme pro Vás, naše
vážené zákazníky, připravili výhodný nákup
pohonných hmot. Nabízíme Vám Hotovostní
slevovou kartu DFC, se kterou můžete
bez jakýchkoliv závazků, povinných odběrů
či registrace tankovat se slevou pohonné
hmoty na čerpací stanici LUCRACO, ale
i v celé síti čerpacích stanic, které akceptují
karty DFC. Navštivte naši čerpací stanici a
informujte se u obsluhy jak snadný a výhodný
je nákup pohonných hmot se slevovou kartou
DFC. A ještě něco pro prvních 50 místních
zájemců - kartu DFC dostanete od nás jako
dárek zcela zdarma.

Těšíme se na Vás, kteří budete
na čerpací stanici LUCRACO
tankovat levněji s hotovostní
slevovou kartou DFC.

