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Vážení spoluobčané,
jak jsem v minulém úvodníku popisoval, v rámci
dotačních peněz, které jsme získali
ve vazbě s naším vstupem do Společenství Euroregionu Glacensis z programu česko-polské přeshraniční spolupráce, pořádalo naše město ve spolupráci
se sborem dobrovolných hasičů dne 18.5.2013 mezinárodní soutěž „O pohár starosty města Svoboda
nad Úpou“. Akce, která se odehrála v zázemí hotelu
Prom v Maršově I, se zúčastnily jednotky SDH z okolních obcí plus jednotky dorostu a dospělých hasičů
od našich severních sousedů z polských Pisarzowic.
Týden nato naši hasiči na oplátku navštívili své kolegy na polské straně hranic a zúčastnili se podobné
soutěže v Janiszowě a již zmíněných Pisarzowicích.
Obě akce, jejichž uspořádání bylo podmínkou pro
přidělení dotačních prostředků na vybavení hasičů a
zhotovení projektové
dokumentace
na
budoucí
výstavbu
nové hasičské zbrojnice,
proběhly na

výbornou
a věřím, že
spolupráce
s našimi polskými sousedy tímto
nekončí.
O získání dalších dotačních titulů jsme se pokoušeli i v rámci Programu podpory a obnovy venkova, který každoročně vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj,
a to na rekonstrukci dětského hřiště na Rýchorském
sídlišti. S podanou žádostí jsme tentokrát bohužel pro

přetlak žadatelů neuspěli, ale jelikož je hřiště dlouhodobě ve špatném stavu a v rozpočtu města pro tento
rok jsou na jeho rekonstrukci vyčleněny finanční prostředky, rozhodli jsme se tento projekt realizovat i bez
dotačních peněz. Nyní vypisujeme poptávkové řízení
na dodavatele herních prvků, realizace celé akce by
měla být ukončena začátkem letních prázdnin. Součástí nového vybavení hřiště budou dvě pružinové
houpačky, jedna houpačka vahadlová, jedna
lezecká sestava se skluzavkou, rámová houpačka se dvěma sedáky a
lavičky. Současně opravíme plot a branky okolo.

Orientační vzhled
herních
prvků viz
přiložené
foto.
S jarními měsíci se také naplno rozeběhla „parkurová sezona“ v jezdeckém areálu U Pejosů, první
jezdecké hobby závody proběhly minulý víkend (podrobnosti a výsledky dále v novinách), další, tentokrát
krajské závody se uskuteční v sobotu 22.6.2013. Určitě stojí za to tuto akci navštívit, za koníčky nemusíme vždy až do Pardubic.
Tolik tedy k minulým i nadcházejícím událostem v
našem městě, přeji vám všem příjemné prožití léta,
když už na nás jaro tak trochu zapomnělo.
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 měsíci červnu oslaví svá životní jubilea dámy Jana
Filipová, Ursula Kahounová a pan František Koudelka.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

Čerpací stanice Benzina

Společnost Benzina, s.r.o. oznamuje, že od
20.05.2013 zahajuje rekonstrukci čerpací stanice
Benzina ve Svobodě nad Úpou. Zprovoznění čerpací
stanice se předpokládá 22.7.2013 odpoledne.

Uzavření ordinace
MUDr. Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové od 27.6. do 19.7.2013 bude uzavřena z důvodu
dovolené. Zástup zajišťuje MUDr. Divišová, ordinace
Mladé Buky.

Trutnovský PIVOFEST
oslaví 10 let
Jubilejní desátý ročník oblíbených slavností piva ovládne letos centrum Trutnova v sobotu
8. června. Vedle tradiční přehlídky pivovarů, mezi kterými
nebudou chybět například Krakonoš, Primátor, Černá Hora,
Tambor, Svijany, Rebel a řada
dalších, se mohou návštěvníci
letos v premiéře těšit také na několik minipivovarů.
Chybět nebude ani tradiční přehlídka automobilových veteránů a pestrý hudební program. Tomu budou letos dominovat Arakain, Kamil Střihavka a No
name.

Termín splatnosti poplatků
za „odpady“ se blíží
Dne 30.6.2013 je dle Obecně závazné vyhlášky č.
3/2012 splatný místní poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2013, lidově řečeno „poplatek za
popelnice“. Po tomto datu bude provedena kontrola,
zda všichni poplatníci, kteří měli zaplatit, jej také skutečně zaplatili (k datu 14.5.2013 má tento poplatek
již uhrazeno cca 36% poplatníků). Ne všichni si uvědomují, že pokud někdo dluží na tzv. místních poplatcích (což je kromě poplatku za odvoz komunálních odpadů také např. poplatek ze psů, za lázeňský
nebo rekreační pobyt atd.), správce tohoto poplatku
(kterým je v těchto případech Městský úřad Svoboda
nad Úpou) je v postavení tzv. správce daně a má při
případném vymáhání stejné pravomoci jako finanční
úřad. Může tedy provádět exekuci na mzdu, na účet
u peněžního ústavu, na cenné papíry, zabavovat věci
movité (např. automobil), a v případě opravdu velkých nedoplatků může být prodána v dražbě i dlužníkova nemovitost.
Dobré je také připomenout, že tyto místní poplatky
jsou celé příjmem obce, nejsou tedy odváděny jiným
orgánům nebo jinak přerozdělovány. V letošním roce
je ve Svobodě nad Úpou plánováno dle rozpočtu
vybrat na poplatku za odvoz komunálního odpadu
přibližně 950.000,-Kč, což není nijak malá částka,
proto je také výběru tohoto poplatku věnována velká
pozornost.
Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na městském
úřadě (druhé patro, kancelář hospodářsko-správního
odboru) nebo bezhotovostním převodem na účty č.
1303700359/0800 nebo č.183523479/0300, var.
symbol sdělí správce poplatku (Mgr. Schön tel. 499 871
145, mail petr.schon@musvoboda.cz), do zprávy pro
příjemce je vhodné uvést jméno, za koho je placeno.
Mgr. Petr Schön
správce poplatku

Sultánky opět slaví úspěch
Dne 25.5.2013 se taneční skupina Sultánky zúčastnily soutěže v Týništi nad Orlicí . Sultánky, mladší
skupina, se bohužel neumístily,jejich skupina byla
však namíchaná s mažoretkami a scénickým tancem.I přesto holčičky byly moc šikovné a tanec se jim
velice vyvedl.
Raks Sultánky,starší děvčata,se zúčastnila s dvěma
tanci.Se skupinovým tancem „Drum solo“ získaly
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3.místo a s tancem s hedvábnými vějíři se umístily na
1.místě.
Moc holkám gratulujeme a přejeme do dalšího tancování hlavně pevné nervy.
za skupinu - Irina Vinichuk

zprávy z města a z radnice
Ani Světlušky nezahálely, musely se potrápit se
složitější choreografií a těžšími technickými prvky, ale
zvládly to perfektně a úspěch se dostavil. Z Týniště
nad Orlicí si holčičky přivezly zlatou medaili. Konkurence byla opravdu veliká, v jejich kategorii soutěžilo 6 týmů. Pochvalu si zaslouží i za krásné 5 místo v
Rychnově nad Kněžnou, kde se utkaly s deseti dalšími
skupinami.
Závodní sezóna je u konce a s ní se loučí s mažoretkovým sportem i jeho zakladatelka- trenérka Alena
Kážová. „Je mi to líto, ale vzhledem k pracovní vytíženosti se tomuto krásnému sportu již nemohu nadále
věnovat. Štafetu předávám své kolegyni Monice Dudové a naší schovance Petře Hrobařové a věřím, že
se jim i nadále povede výborně.“

Jezdecké hobby závody

Mažoretky sbírají medaile!!!!
Z letošních soutěží si děvčata přivezla hned 3 medaile, zlato, stříbro a bronz!!!
Letošní sezóna bohužel nezačala zrovna příznivě, Rebelky odchodem děvčat na střední školy velice prořídly a v týmu jich zbylo pouhých 9, to jim bohužel
neumožnilo odstartovat na mistrovství republiky. Děvčata to ale nevzdala a v letošním roce se představila
se svou „Světelnou show“ na hudbu Piráti z Karibiku.
Ze soutěží si za tuto ojedinělou choreografii přivezla
hned 2 medaile, stříbro a bronz!! Úspěch sklidila i na plese v Janských Lázních na Kolonádě a v
hotelu Prom na plese města Svoboda nad Úpou.

25. 5. se v jezdeckém areálu ve Svobodě nad Úpou
uskutečnily první ze série hobby závodů v letošním
roce. Parkurových i drezurních závodů se zúčastnili
jezdkyně všech věkových kategorií. Předvedly pěkné
výkony, za které je diváci odměnili potleskem. Další
závody v areálu ve Svobodě nad Úpou budou 22. 6.
a 29. 6. 2013

Výsledky hobby závodů 25. 5. 2013
Drezura Z1
1. Lenka Pelíšková – Rambo 3 – JO Dvůr Králové nad
Labem
2. Adéla Juhászová – Cyra – TJ Krakonoš
3. Karolína Fiedlerová – Sam – TJ Krakonoš
4. Adéla Špetlová – Dáda – TJ Krakonoš
5. Kateřina Gregorová – Alpa Millennium – JK Donarova Samota

výpis z usnesení Rm
Parkur do 60 cm
1. Tereza Linková – Bušek – JK Zlatá Olešnice
2. Monika Balcarová - Alpa Millennium – JK Donarova Samota
3. Karolína Fiedlerová – Sam – TJ Krakonoš
4. Lenka Pelíšková – Valtary – JO Dvůr Králové nad
Labem
5. Kateřina Gregorová – Alpa Millennium – JK Donarova Samota
Parkur do 70 cm
1. Pavlína Droškociová – Šimon – zámek Rudník
2. Zdena Nehodová – Lady – zámek Rudník
3. Eliška Vaňková – Shirley – JK Donarova Samota
4. Šárka Prouzová – Myška – JK Donarova Samota
5. Monika Balcarová – Alpa Millennium – JK Donarova Samota

4
Parkur do 80 cm
1. Irena Haviárová – Mimóza – stáj Žacléř
2. Naděžda Ságnerová – Granada – TJ Krakonoš
3. Lenka Pelíšková –Rambo 3 – JO Dvůr Králové nad
Labem
4. Irena Haviárová – Megbet – stáj Žacléř
5. Barbora Havlová – Dickenson – TJ Krakonoš
Parkur do 100 cm
1. Irena Haviárová – Mimóza – stáj Žacléř
2. Lenka Pelíšková –Rambo 3 – JO Dvůr Králové nad
Labem
3. Irena Haviárová – Megbet – stáj Žacléř
4. Naděžda Ságnerová – Granada – TJ Krakonoš
5. Jana Zrůstová – Suky – stáj Martínek

Výpis usnesení z 53. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 24.04.2013
USNESENÍ č. RM/846/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) písemnou rezignaci člena zastupitelstva města pana RNDr. Radko
Táslera, kterou předal starostovi dne 15.4.2013.
Rada města Svobody nad Úpou předala
b) osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města prvnímu náhradníkovy volební strany č.2 – Věci veřejné panu Pavlu Dvořákovi st., který
přijal mandát člena zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/847/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st.p.č. 161/1 o výměře
1120 m2 (v případě udělení souhlasu vlastníka pozemku s umístěním budovy záznamem v KN se bude jednat dle nového GP č. 658271/2012 o st.p..č. 651 o výměře 127 m2 a část p.p.č. 954 o výměře
993 m2) a dále části pozemku p.p.č. 774/1 o výměře 101 m2, vše v
k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/848/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady dle stavu k 19.4.2013 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že po provedené kontrole nesplněných usnesení
byly komentáře zaznamenány do modulu evidence usnesení.
USNESENÍ č. RM/849/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
aby v rámci zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na výstavbu
tělocvičny byla využita smlouva o dílo, která byla zpracována na rekonstrukci školní jídelny s tím, že tajemnice připraví její základní návrh,
který zašle Mgr. Hynkovi a Ing.Jiránkovi k dopracování.
USNESENÍ č. RM/850/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Galádem (viz příloha originálu
zápisu) na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topení
v Domě s pečovatelskou službou.
USNESENÍ č. RM/851/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební
práce na akci s pracovním názvem „3 v 1“ (bourání šatlavy, fasáda
zadní části radnice, parkování před ZŠ) včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tato výzva bude odeslána
předem vybraným zájemcům, a to panu Ladislavu Ábelovi - stavební

firma DÁN, a dále firmám KTstav s.r.o., Kalin, spol. s r.o., INFRASTAV
s.r.o. a W - STAV s.r.o.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
b) členy hodnotící komise, kteří provedou zároveň otevírání obálek, na
vyhodnocení podaných nabídek dle výzvy v bodě a) tohoto usnesení, a
to Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Václava Jiránka a Ing. Jana Hanuše a jejich
náhradníky - Ing. Josefa Hůrku a Ing. Ivanu Balcarovou.
USNESENÍ č. RM/852/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., a to za roční
pojistné ve výši 96.490,-Kč po započtení slev (obchodní sleva a roční
frekvence placení) s platností na 1 rok.
USNESENÍ č. RM/853/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
dopis od Ing. Karla Janečka (náměstek hejtmana Královéhradeckého
kraje a gestor pro oblast dopravy a silničního hospodářství) ze dne
10.4.2013 ohledně rekonstrukce spodní silnice do Janských Lázní (viz
příloha originálu zápisu). V tomto dopise je konstatováno, že díky rekonstrukci vrchní silnice jsou Janské Lázně pohodlně a bezpečně přístupné po této kvalitní komunikaci, dále že průjezd městem Janské Lázně je výrazně omezen a tato silnice není dle sdělení kraje jednoznačně
veřejně přístupnou komunikací a podmiňuje rekonstrukci spodní silnice
převzetím komunikace do vlastnictví měst Janské Lázně a Svobody nad
Úpou s ohledem na nedostatek finačních prostředků v krajské pokladně. Rada se tímto dopisem zabývala a zásadně s ním nesouhlasí, protože tato komunikace je hojně využívána pacienty z Janských Lázní na
invalidních vozíčcích, kteří navštěvují hojně Svobodu a využívají zde
služeb a kteří vrchní silnici nemohou využívat s ohledem na velkou
vzdálenost, členitost komunikace a hojnou dopravu směrem do Vrchlabí a Černého Dolu. Dále se rada ohradila proti dopisu s tím, že i zde
žijí občané kraje a vedení města využije všech možných nátlakových
prostředků (zejména média a urgence občanů směrem na kraj), kterými bude neustále upozorňovat na katastrofální stav spodní silnicedo
Janských Lázní, která je v rámci Královéhradeckého kraje zcela jistě
nejhorší komunikací.
USNESENÍ č. RM/854/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
dopis z České spořitelny, a.s. s nabídkou na koupi státních spořících
dluhopisů (dále jen „SSD“), jejichž emise se předpokládá v první polo-
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vině května 2013 (viz zápis) s tím, že tato nabídka bude zapracována
do programu květnového jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/855/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou, které proběhne 15.5.2013 od 18 hodin v hotelu PROM (viz
příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/856/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hanuše, aby do příštího jednání rady připravil slepé rozpočty, které
budou podkladem pro poptávkové řízení na zhotovitele na výstavbu
chodníku pod Waliskem. Dále požádal starostu a stavebního technika,
zda by bylo možné znovu prověřit na společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. zda ve Spojovací ulici budou realizovat rekonstrukci vodovodu či kanalizace a případně se začít zabývat pokračováním
chodníku pro pěší a cyklisty i zde.

Výpis usnesení z 54. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 22.05.2013
USNESENÍ č. RM/857/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh nájemní smlouvy s panem Šándorem Havránem včetně Dodatku
č. 1 k této nájemní smlouvě (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že v
návrhu nájemní smlouvy rada:
1) stanovila dobu nájmu v čl. IV na dobu určitou, a to na dobu 10 let
od 1.6.2013,
2) v čl. VII - Skončení nájmu ponechala výpovědní důvody v odst. 1 a
2 beze změny s tím, že výpověď ze strany města i bez uvedení důvodu,
např. s 1 roční výpovědní dobou nebude uplatněna,
3) v čl. IX - Inflační doložka - do smlouvy bude ve větě první doplněn
způsob výpočtu míry inflace - bude se jednat o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.
USNESENÍ č. RM/858/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 579/1, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Maršov I o výměře cca 10 m2 dle zákresu v
žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/859/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zvěřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 376/6, druh pozemku
zahrada, o výněře 746 m2, v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/860/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost paní Veroniky Punčochářové o pronájem jednoho parkovacího
místa na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože

v dané lokalitě nad trafostanicí již není žádné volné místo a pod trafostanicí by se dalším pronájmem parkovacího místa ztížilo vyhrnování
sněhu a provádění zimní údržby.
USNESENÍ č. RM/861/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Pavla Heřmana o pronájem pozemků v památkově chráněném území pod Správou KRNAP - přírodní památka Slunečná stráň,
a to p.p.č. 582, 594/3, 575/6 a 712/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou,
protože první tři pozemky byly na posledním veřejném zasedání zastupitelstva schváleny k prodeji Správě Krkonošského národního parku.
USNESENÍ č. RM/862/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání variant řešení ohledně pozemků v Černohorské ulici
kolem domu čp. 30 do další rady z důvodu omluvené absence Mgr.
Hynka.
USNESENÍ č. RM/863/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání záležitosti kolem pozemků s manželi Michelovými do příští rady, protože pan Michel se omluvil z důvodu nemoci a budou opět
pozváni na další jednání dne 5.6.2013 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/864/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ze znaleckých posudků na ocenění bytových jednotek v
domě čp. 302 na Sluneční stráni s tím, že znalecké posudky budou
aktualizovány tak, aby do ceny bytů byly započítány také okolní související pozemky včetně staveb na nich, které náleží k objektu. Jedná se o

inzerce
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pozemky p.p.č. 526/1 včetně asfaltové plochy, 526/2 a 526/4 a dále
o opěrnou zeď a přípojky na těchto pozemcích. Vzhledem k tomu, že
není zcela jisté, že opěrná zeď se nachází na pozemku města, požádal
Ing. Jiránek, aby opěrná zeď byla geodeticky zaměřena.
USNESENÍ č. RM/865/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo na rekonstrukci topení v DPS bez požadavku na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy, protože jeho zpracování
nebylo součástí poptávky.
USNESENÍ č. RM/866/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) opravy komunikací po městě - část komunikace na Rýchorském sídlišti
od paneláku čp. 116 - 117 ke křižovatce u hotelu PROM, opravu kanálu
a žlabu na Sluneční stráni a výtluku v Nádražní ulici a na Novém světě s
tím, že oprava na Rýchorském sídlišti nebude provedena v rozsahu nabídky, ale tak, že budou opraveny veškeré díry na této části komunikace.
inzerce
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Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) pověřuje Ing. Hanuše, aby do příští rady připravil další soupis nutných oprav komunikací s tím, že případně bude zapracován do návrhu
rozpočtového opatření na červnové zastupitelstvo požadavek na navýšení rozpočtu.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
c) žádost paní Evy Tlachačové o součinnost při údržbě cesty k čp. 154 s
tím, že město poskytne součinnost v podobě pracovních sil (pracovníci
technické čety města a v rámci veřejně prospěšných prací) a materiálu
(štěrk a drenáž na odvodnění).
USNESENÍ č. RM/867/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s udělením licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy pro
dopravce Ing. Roman Koula, č.p. 146, 542 21 Pec pod Sněžkou, IČ
11163801 na linku 690 974 Pec pod Sněžkou – Janské Lázně
USNESENÍ č. RM/868/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku s názvem „Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, k.ú.
Svoboda nad Úpou včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo na tuto
zakázku s několika změnami a doplněními (viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
b) členy komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku v písm. a)
tohoto usnesení, a to: Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Ivanu Balcarovou a Ing.
Josefa Hůrku (náhradník: Ing. Jan Hanuš).
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku v písm. a) tohoto usnesení, a to: Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Václava Jiránka, Ing. arch. Romana
Žateckého, Ing. Věru Javůrkovou a pana Jiřího Vlčka (náhradníci: Mgr.
Jan Hainiš, Mgr. Zdeněk Rolenec).
USNESENÍ č. RM/869/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) provedení prací na mostních objektech:
03-M-03-UP-Nepomuckého (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 13.000,-Kč včetně DPH),
06-M-02-NAHON-U Valentů (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 7.500,-Kč včetně DPH),
Rada města Svobody nad Úpou ruší
b) provedení prací na mostních objektech:
03-M-03-UP-Nepomuckého (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 13.000,-Kč včetně DPH),
06-M-02-NAHON-U Valentů (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 7.500,-Kč včetně DPH),
USNESENÍ č. RM/870/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na odstranění revizních závad dle provedených revizí
na objektech ve vlastnictví města (čp. 302, 510, čp. 473 a 474), a to
od Sdružení HABR Trutnov - Stanislav Sedláček, Šeříková 616, 541 02
Trutnov, IČ 111 08 576 ve výši118.868,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/871/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika města Ing. Hanuše, aby do příští rady připravil
aktualizaci varianty A návrhu realizace chodníku pod Waliskem tak,
aby byla provedena rekonstrukce celé plochy pod Waliskem a byla tato
část přizpůsobena i pro auta.
USNESENÍ č. RM/872/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na akci v rámci poptávkového řízení zahájeného odesláním Výzvy předem vybraným zájemcům vedené mimo režim zákona – veřejná
zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Městský úřad ve
Svobodě nad Úpou, stavební úpravy + řešení dopravy v klidu, Městský
úřad ve Svobodě nad Úpou - bourání objektu šatlavy na st.p.č. 110,
Základní škola ve Svobodě nad Úpou – řešení dopravy v klidu“ (pracovní název „3 v 1“ – viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) nabídku společnosti KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ260 04 852 na akci dle písm. a) tohoto usnesení
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za nabídkovou cenu ve výši 1.247.372,-Kč bez DPH (cena včetně DPH
1.509.320,-Kč).
USNESENÍ č. RM/873/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města schválit na červnovém zastupitelstvu připravený
návrh finančních příspěvků pro rok 2013 pro jednotlivé žadatele (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/874/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Tomáše Horáka o prodej pozemků p.p.č. 104/1 a části
pozemku p.p.č. 903 a nedoporučuje zastupitelstvu prodej těchto pozemků, protože po pozemcích vede obecní komunikace k bývalé svíčkárně a město má s danou lokalitou jiný záměr.
USNESENÍ č. RM/875/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
a) Zastupitelstvu města revokaci usnesení č. ZM/233/16/2013 písm.
f) a úpravu usnesení č. ZM/233/6/2013 písm. m) – změna celkové
kupní ceny.

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 387/1, druh pozemku
lesní pozemek, o výměře 11 831 m2, v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/876/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci poptávkového řízení na akci „Rekonstrukce dětského hřiště na Rýchorském
sídlišti“ (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/877/54/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby vstoupil do jednání s Městskou policií Trutnov a
vyjednal podmínky případné spolupráce na základě veřejnoprávní
smlouvy a připravil podkladový materiál pro zastupitelstvo. Dále rada
pověřuje starostu, aby připravil a zveřejnil anketu mezi občany Svobody nad Úpou na přijetí vyhlášky o tzv. nedělním klidu (tj. zákaz sekání
motorovými sekačkami, řezání pilami apod.).

Výpis usnesení z 16. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 15.05.2013
USNESENÍ č. ZM/226/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
složení slibu nového člena Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
pana Pavla Dvořáka.
USNESENÍ č. ZM/227/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou dne 15.5.2013.
USNESENÍ č. ZM/228/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání
pana Pavla Čekaňáka a pana Ing. Václava Jiránka.
USNESENÍ č. ZM/229/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou ze dne 13.3.2013 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/230/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 13.3.2013 do 14.5.2013
a dále zprávu o plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/231/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku p.p.č. 808/14, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 262 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
manželům Kristianovi a Jaroslavě Hassmannovým, Sluneční stráň 198,
542 24 Svoboda nad Úpou.
b) prodej pozemku dle bodu a) tohoto usnesení za celkovou cenu ve
výši 2.620,-Kč + poměrné náklady za geometrické oddělení ve výši
2.877,-Kč + kolek v hodnotě 1.000,-Kč za návrh na vklad do Katastru
nemovitostí.
c) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku dle
bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 30.6.2013.
USNESENÍ č. ZM/232/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) směnu pozemku ve vlastnictví města p.p.č. 207/6, druh pozemku
trvalý travní porost, o výměře 16237 m2 v k.ú. Maršov II za pozemek ve
vlastnictví Státního pozemkového úřadu p.p.č. 782/5, druh pozemku
orná půda, o výměře 851 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
b) návrh znění Směnné smlouvy č. 2 001 S 12/54 (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je směna pozemků dle bodu a) tohoto

usnesení a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy ve lhůtě
nejpozději do 31.5.2013.
USNESENÍ č. ZM/233/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost pana Rolanda Grundmanna o koupi pozemků p.p.č. 575/6,
594/3 a 582, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože cílem města je
prodat pozemky jako celek a prodejem toho celku město docílí toho,
že se zbaví pozemků, které jsou velice problematické z hlediska jejich
údržby.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) prodej pozemku p.p.č. 44/2 v k.ú. Maršov I, druh pozemku lesní
pozemek, o výměře 9908 m2 Správě Krkonošského národního parku
Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455 za
kupní cenu ve výši 182.341,-Kč.
c) prodej části pozemku p.p.č. 182/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku lesní pozemek, o výměře 4636 m2 (dle GP č. 674-1/2013
z 31.1.2013 - viz příloha originálu zápisu, na základě kterého jsou
zahájeny v KN formou záznamu změny - řízení č.j. Z-4810/2013, se
jedná o p.p.č. 182/1 o nové výměře 2395 m2 a nově vzniklou p.p.č.
p.p.č. 182/4 o výměře 2241 m2) Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455
za kupní cenu ve výši 27.029,-Kč.
d) prodej pozemku p.p.č. 335/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 19499 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 326.147,-Kč.
e) prodej pozemku p.p.č. 341/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 765 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 19.315,-Kč.
f) prodej pozemku p.p.č. 387/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 11831 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 302.390,-Kč.
g) prodej pozemku p.p.č. 395/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 690 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 28.684,-Kč.
h) prodej pozemku p.p.č. 395/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 68 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
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00088455 za kupní cenu ve výši 2.824,-Kč.
i) prodej pozemku p.p.č. 395/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 37 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 216,-Kč.
j) prodej pozemku p.p.č. 575/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 1836 m2 Správě Krkonošského
národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,
IČ 00088455 za kupní cenu ve výši 18.360,-Kč.
k) prodej pozemku p.p.č. 582 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
trvalý travní porost, o výměře 1999 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 19.990,-Kč.
l) prodej pozemku p.p.č. 594/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 3144 m2 Správě Krkonošského
národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,
IČ 00088455 za kupní cenu ve výši 23.413,-Kč.
m) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej souboru pozemků za celkovou kupní cenu ve výši 950.709,-Kč dle bodu b), c), d),
e), f), g), h), i), j), k), l) tohoto usnesení do 31.12.2013.
USNESENÍ č. ZM/234/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh mandátní smlouvy mezi Městem Svoboda nad Úpou a společností Flexum Trade a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem
je vyřídit a získat pro město finanční podporu (dotaci) na realizaci stavby
„Novostavba tělocvičny na p.p.č. 847, k.ú. Svoboda nad Úpou“.
b) v případě neuzavření mandátní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
nebo v případě neposkytnutí dotace (finanční podpory), přijetí investičního úvěru na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny na p.p.č. 847, k.ú.
Svoboda nad Úpou“ ve výši 15 mil. Kč, který bude zajištěn rozpočtovými
příjmy, s předpokládaným čerpáním úvěru od října 2013 do června
2014 a s předpokládaným pravidelným splácením úvěru od července
2014.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
c) Radu města, aby provedla neprodleně po výběru zhotovitele na stavební práce na akci „Novostavba tělocvičny na p.p.č. 847, k.ú. Svoboda nad Úpou“ výběrové řízení na poskytovatele úvěru s parametry
dle bodu b) tohoto usnesení, a to v případě, že nebude uzavřena mandátní smlouva dle bodu a) tohoto usnesení a městu nebude poskytnuta
dotace na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny na p.p.č. 847, k.ú.
Svoboda nad Úpou“.
USNESENÍ č. ZM/235/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města Ing. Jiřího Špetlu k nákupu státní spořících dluhopisů
(dále jen „SSD“), které jsou emitovány v rámci jarní emise SSD (upisovací období 13.5.2013 – 31.5.2013, datum emise 12.6.2013), a
to ve výši 10 mil. Kč s maximální splatností 1,5 roku (tzv. diskontovaný
dluhopis).
USNESENÍ č. ZM/236/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2012 - Město Svoboda nad
Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/237/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou deleguje
pana Bohuslava Krčmáře jako zástupce Města Svobody nad Úpou na
Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 28.5.2013.
USNESENÍ č. ZM/238/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zápis č. 3 z jednání kontrolního výboru Města Svobody nad Úpou ze dne
25.3.2013 bez připomínek.
USNESENÍ č. ZM/239/16/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č.2/2013 (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že byla provedena oprava ve výdajích (viz zápis) a objem celkových
příjmů činí 207.800,-Kč, objem celkových výdajů činí 13.475.800,-Kč
a financování rozdílu činí 13.268.000,-Kč.
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Rybářský kroužek MO ČSR horní maršov
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V neděli 12.května 2013 jsme se zúčastnili dětských rybářských závodů v Dolcích u Trutnova pořádaných
partnerským kroužkem Eldorádo Trutnov.
Na závody dorazilo celkem 95 mladých závodníků z rybářských kroužků z celého východočeského regionu včetně
šesti dětí z našeho kroužku - Jakuba Slováčka, Michala
Slováčka, Nikol Vaňkové, Kryštofa Kaňky, Marka Hedvičáka, Honzy Hamáčka.
Za deštivého počasí jsme si nevedli vůbec špatně, v pokročilých byl nejlepší z našich Jakub Slováček na 13. místě
(z 59). A hlavně v začátečnících se povedl super výsledek
Markovi Hedvičákovi, když skončil na krásném 4. místě (z
25) GRATULUJI!!
Noví členové našeho kroužku Marek Hedvičák, Kryštof
Kaňka a Honza Hamáček byli po závodech pasováni za
členy rybářského cechu.
Všem šesti mladým rybářům našeho kroužku děkuji za příkladnou reprezentaci!! Poděkování patří i rodičům, že na
závody s dětmi v ne zrovna příznivém počasí dorazili a vydrželi až do konce!!!
Aktuální fotky ze závodů na novém webu našeho kroužku
www.rybymarsov.webnode.cz
Radek Slováček rybářský kroužek MO ČRS Horní Maršov
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Antonín Tichý

Historie ražená do kovu, ať už ušlechtilého nebo
ne, někdy i litá a třeba i z jiného materiálu, je poučným záznamem dějů a událostí a vděčným objektem
majetnických choutek sběratelů. Konkrétních medailí
ze Svobody nad Úpou není na rozdávání, ani když k
nim přidáme různé účelové známky nebo plaketky.
Při systematickém sbírání by se jich jistě našlo mnohem víc než jen prostou probírkou zásuvek v několika svobodských domácnostech, ale ani náhodné
seskupení nepostrádá pestrost materiálů či výtvarné
invence. Nejstarší ukázka (hasiči zbystřete!) je mosazná medailka z 14. srpna 1887 ražená při příležitosti IV. krkonošských hasičských župních slavností
ve Svobodě nad Úpou k 20. výročí založení místního spolku dobrovolných hasičů s tradičním heslem
„Bohu na počest, bližním ku prospěchu“. Následují tři památky na podnikatelskou rodinu Piette - Rivage: Stříbrná svatební medaile mladičké Rosl Piette
a Clemense rytíře von Walzel - Wiesentreu s datem
sňatku a vkusným heraldickým spojením šlechtických
erbů obou rodin. Mosaznou mýtní známku firmy Piette už čtenáři znají z dřívějšího vydání SF. K čemu se
ale používala známka s monogramem Prosper Piette
Marschendorf a vyznačenou hodnotou ½ litru se můžeme jen dohadovat. Snad na odběr piva v závodní
kantýně. Svého času velmi aktivní oddíl stolního tenisu při tělovýchovné jednotě Tatran si nechal pro ně-

kolik ročníků Krkonošského poháru vyrobit nápadité
medaile v žacléřské porcelánce se stylizovaným městským znakem na rubu. To „zlatá“ jednostranná medaile lyžařského oddílu téže jednoty vyjadřuje svým
laciným lajdáckým provedením dokonale duchovní
prázdnotu konce 70. let. Aspoň to písmo mohli vycentrovat. Jediná známá svobodská medaile s Krakonošem je tak zvaná „Krkonošská stovka“ litá z cínu na
začátku našeho století jako soukromá památka na
oslavu narozenin. Krkonošské papírny ve Svobodě se
dříve jmenovaly Úpské a z té doby je hliníková jednostranná známka na nářadí. Věc ryze účelová, přesto
nepostrádající jistou předválečnou „štábní kulturu“.
Jak se měnily v čase třeba i obyčejné psí známky, by
mohli vyprávět nejen dlouholetí chovatelé chlupatých
miláčků. Také množící se hledači kovů nacházejí v
terénu místo očekávaných známek padlých vojáků
spíše ty poztrácené psí. I tyto „bezcenné plíšky“ se
dnes stávají objektem sběratelského zájmu - a není
se co divit, za minimálně 140 let jejich existence na
území republiky jich byly jistě vyraženy statisíce v těch
nejkurióznějších provedeních. Představuji dva kousky z dob Rakouska – Uherska před první světovou
válkou a dva z druhé poloviny 20. století. Moc by
mě zajímalo, maj-li čtenáři nějakou další svobodskou
medaili a zdali nedaj-li…
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