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Vážení spoluobčané,
v květnovém úvodníku se s vámi podělím o informace týkající se investičních akcí města v tomto roce.
Tou největší, jejíž dokončení plánujeme na konec září, je bezpochyby stavba
tělocvičny na svobodském stadionu.
Stavbu jsme zahájili na podzim minulého roku, kdy zhotovitel stihl provést
veškeré zemní práce včetně přípojek a
základů budovy. V prosinci, v očekávání
příchodu tuhé zimy, byly práce přerušeny s tím, že budou opět zahájeny dle
klimatických podmínek letos v dubnu.
Protože zima k nám byla v tomto ohledu
milosrdná, mohli jsme celý proces uspíšit a práce zahájit o měsíc dříve. V současnosti se dokončuje druhé nadzemní podlaží včetně schodiště, do konce
května bude dle výhledu celá budova
pod střechou. Co se týče financování,
doposud zde bylo proinvestováno přes
3 mil. Kč. Jak jsem již zmínil, budova
má být předána do užívání do konce
září tohoto roku, nyní pracujeme na výběru vnitřního vybavení budovy tak, aby
byla co nejdříve plně funkční a mohly se
zde odehrávat sportovní aktivity.
Další investiční akcí tohoto roku je rekostrukce topení v Domě s pečovatelskou službou. Zde byl již vybrán dodavatel, předáno staveniště a s vedením
DPS byly domluveny podrobnosti, týkající se provozu této instituce během samotné stavby tak, abychom co nejméně
omezili její normální chod. Dokončení
prací a předání díla je v plánu do konce
srpna.
Třetí investiční akcí je rekonstrukce budovy naší Mateřské školy, kde v současnosti probíhá zadávací řízení na výběr
zhotovitele. Předpokládaný termín plnění je zde červen až říjen 2014. Samotná
rekonstrukce povede k určitému omezení provozu školky, po tuto dobu budou
děti využívat prostory Základní školy. Po
dokončení celé akce se ale můžeme těšit na nové prostory, které budou využívány v souladu s platnou legislativou.

Také na Rýchorském sídlišti jsme nezaháleli. K parkovišti, které zde bylo vybudováno na podzim minulého
roku a je již pilně využíváno, přibylo vyasfaltované a oplocené sportovní hřiště, na které ještě přijde položit plastový
sportovní povrch. O sportovní aktivity
by zde tedy mělo být do budoucna také
postaráno a doufám, že hřiště si brzy
najde své fandy.
Co se týká průběhu prací na odstranění povodňových škod z června minulého roku, v lokalitě Maršovská finišují
práce na komunikaci, kde byly položeny asfalty a nyní probíhá pokládka
dláždění v její horní části. Na Novém
Světě, kde byl rozsah škod o něco větší,
byly dokončeny práce na odvodnění,
opěrných zdech a podloží pod komunikací, dokončení celé rekonstrukce s pokládkou asfaltového povrchu je v plánu
do konce května.
Poslední akcí, která se bude týkat povodní, je oprava mostu přes Černohorský potok u hotelu PROM. Tu bychom
rádi stihli zrealizovat také letos. Protože částka, která byla městu přiznána
z pojistného plnění, nepokryje celou
hodnotu rekonstrukce, rozhodli jsme se
zde využít nově otevřeného dotačního
titulu Ministerstva dopravy ČR na obnovu místních komunikací postižených
povodněmi roku 2013 a podat dodatečnou žádost o dotaci. Vše bude tedy
záležet na rychlosti příslušných úředníků
MD při rozhodování o přidělení finančních příspěvků jednotlivým žadatelům.
Abych jen nezatěžoval suchými informacemi o investicích a povodních, zvu
vás tímto všechny na pořádání Dne dětí,
který se tentokrát odehraje netradičně
v nově vybudovaném areálu „Krakonošovy Muchomůrky“, a to v sobotu
24.5.2014. Dětský den pořádá naše
město ve spolupráci s městem Janské
Lázně, chystáme pro vás a vaše děti
bohatý program a rádi bychom tuto
příležitost rovněž využili ke slavnostnímu
otevření tohoto úspěšného projektu.
		
		

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 květnu oslaví svá životní jubilea dámy Milada Dufková, Marie Hávková, Marie Staňková, Annemarie Rufrová, Marie Sedláková, Ludmila Sobotková
a pánové Miroslav Kelner, Petr Toman, Aleš Süsser a
Stanislav Feik.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

Květnové svátky na radnici
a v knihovně
Radnice bude po oba pátky, tj. 2.5.2014 a 9.5.2014
uzavřena. Náhradou budou prodlouženy úřední hodiny radnice po oba úterky 29.4.2014 a 6.5.2014,
a to do 17,00 hodin, tak jako v pondělí a ve středu,
a dále pak budou rozšířeny úřední hodiny v ranních
hodinách po všechny dny, a to již od 7,00 hodin.
Pondělí 28.4. a 5.5.2014
7,00 – 17,00
Úterý
29.4. a 6.5.2014
7,00 – 17,00
Středa 30.4. a 7.5.2014
7,00 – 17,00
Čtvrtek
1.5. a 8.5.2014
SVÁTEK – zavřeno
Pátek
2.5. a 9.5.2014
ZAVŘENO
Knihovna bude mít v těchto dvou týdnech přesunutou páteční půjčovní dobu na úterý 29.4.2014 a druhé úterý pak na 13.5.2014 ve stejném čase. V úterý
6.5.2014 bude knihovna uzavřena z důvodu školení
paní knihovnice.

Rozpis zápasů SK MFC Svoboda jaro 2014

datum
5.4.2014

zápas

začátek

Volanov : Svoboda

16,30

12.4.2014 Svoboda : Malé Svatoňovice

16,30

20.4.2014

Lampertice : Svoboda

17,00

26.4.2014

Svoboda : Prosečné

17,00

1.5.2014

Svoboda : Úpice „B“

17,00

4.5.2014

Bohuslavice : Svoboda

17,00

8.5.2014

Svoboda : Pilníkov

14,00

10.5.2014

Svoboda : Černý Důl

17,00

18.5.2014

Hostinné „B“ : Svoboda

14,00

24.5.2014

Svoboda : Libotov

17,00

1.6.2014

Starý Rokytník : Svoboda

17,00

7.6.2014

Svoboda : Dolní Kalná „B“

17,00

14.6.2014

Bílá Třemešná : Svoboda

17,00

Taneční kroužek Sultánky dubnové soutěže
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informovala o výsledcích našeho kroužku. Děvčátka a slečny spolu s jejich vedoucí
- Irenou (která má dle mého názoru železné nervy a
nesmírnou vůli to s děvčaty někam dotáhnout...) měly
o víkendu 12. - 13. 4. nabitý program.
V sobotu 12. 4. brzy ráno jsme naložily vaky s kostýmy
a natěšené holčičky do aut a vyrazily do Dvora Králové na soutěž Dvorská Jednička. Již tradiční soutěž
byla letos bezvadně zorganizována, dopoledne bylo
vyčleněno pouze pro taneční skupiny břišních a orientálních tanců. Pro nás, pro maminky, to znamená
pohodově strávený den, kafíčko v blízké kavárničce,
pohodlné sezení s dobrým výhledem na soutěžní parket a pro naše milované holčičky dostatek prostoru
pro předvádění se. Soutěž byla rozdělena do věkových kategorií, my jsme se zúčastnily mladší, starší
kategorie i kategorie sólo a duo.
Mladší část kroužku má letos nové členky, které se díky
své píli mohly již letos účastnit soutěží. Je to o to těžší,
že soutěží s novým tancem a náročnější choreografií.
A v nových, překrásných kostýmech! Ve Dvoře soutěžily pouze s jedním tancem - se šátky a umístily se
na krásném třetím místě. Starší slečny měly početnější
soutěžní skupinu a obsadily 2. místo. Při jejich četných
záklonech nás, maminky v hledišti, bolelo v kříži.
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zprávy z města a z radnice
Noc s Andersenem v knihovně

Měly jsme zastoupení i v sólových tancích. Poprvé
ve Dvoře měla sólové vystoupení dlouholetá členka
- Káťa Bartoňová, která našla tu obrovskou odvahu
a šla sama na parket. Bohužel při náročné skladbě
ji vypadl „ text „. Káťa plakala, maminka Bohunka
plakala a nebyly samy. Bleskově přiskočila Irena z
hlediště a povzbuzovala Káťu, která nakonec tanec
dokončila s obrovským aplausem poroty i hlediště.
Nejedno oko nezůstalo dojetím suché. Lenka Maděrová s Denisou Celbovou se účastnila i soutěže ve
dvojicích, kde získaly ve velké konkurenci.2. místo.
Sobotní den se nám prostě vydařil!!!
Musíme být objektivní a spravedlivé, tudíž nezbývá nic
jen konstatovat, že neděle 13. již tak optimistická nebyla. Již ráno nebylo zcela vydařené, jedna maminka tak
trošku zaspala, bylo ošklivé počasí, rodiče i děti byly
unavené z předešlého dne, opět se vstávalo brzy a jelo
se až do Rychnova nad Kněžnou, na 21. ročník soutěže.
Cestou jedno auto mělo malou autonehodu, následoval rychlý přesun děvčat do ostatních aut, takže malé
zdržení, problém s parkováním u místa konání, seklo
se CD a celý den se konal v tomto duchu. Na našich
malých tanečnicích byla vidět únava, chyběla radost a
úsměv. A to bohužel i v samotných soutěžních tancích.
V obrovské budově Společenského centra po celý den
probíhaly soutěže různých tanečních skupin souběžně,
takže náročné na převlékání, hlídání dětí, přesuny, chyběla místa na sezení v hledišti. Ale i přes všechny nepříjemnosti malé tanečnice vybojovaly 2. a 3. místo, protože měly připraveny dva tance a velké slečny v široké
soutěžní skupině dokonce získaly místo 2.!
Víkend však hodnotíme kladně, vždyť jsme ho přece
aktivně strávily se svými ratolestmi a Ireně velmi, velmi děkujeme za její obětavost. Iri, díky!!!!!
maminky břišních tanečnic
P.S. Všem děkuji za soutěžní víkend, holkám za skvělé
výkony - jsem spokojena a všem rodičům - velké děkuji za ochotu ve všem!!
trenérka Irena Viničuk

Letos se v naší knihovně uskutečnila již desátá Noc s
Andersenem. Tato celostátní akce na podporu dětského čtenářství proběhla ze 4. na 5. dubna. Akci jsme
zahájili již tradičně u stromu Pohádkovníku u školní jídelny. Ukázku z nově vydané knihy O Vendulce a drakovi jsme si přečetli v cukrárně paní Uxové, kde děti
dostaly malé pohoštění. Po příchodu do knihovny se
už jen četlo a soutěžilo o poklad. Úkoly se týkaly hlavně letošního 10. výročí vstupu ČR do EU, ale také výročí narození spisovatele Františka Nepila. V noci nás
také navštívil duch H. Ch. Andersena. Patronem letošní noci byla pohádková postava – psí detektiv Vrťapka.
Chci poděkovat Mgr. Zině Rutarové, která každoročně pomáhá s touto akcí. Dále chci poděkovat paní
Aleně Uxové, která pro nás otevřela cukrárnu mimo
otvírací dobu.
Pavla Tůmová - knihovnice

Čtenářská rodina naší
knihovny
V průběhu propagační
kampaně Březen – měsíc
čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají
své nejlepší čtenáře, aby
je vyhlásily jako „Čtenáře
roku“. Cílem této aktivity
je posilovat společenský
význam a prestiž četby
a ocenit ty, kteří služby
knihoven nejvíce využívají. Podmínkou je, aby si
rodina půjčila nejvíce knih
v uplynulém roce a pravidelně navštěvovala knihovnu.
Čtenářskou rodinou roku se stává rodina Valkema.
Pavla Tůmová - knihovnice

Pravidla pro poskytování
finančních příspěvků
v roce 2014
Rada města schválila na své 72. schůzi dne
23.4.2014:
a) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
na sociální služby a aktivity v roce 2014, včetně
formuláře žádosti.
b) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města

zápis z usnesení rm
na sportovní a kulturní aktivity v roce 2014, včetně
formuláře žádosti.
Celé znění pravidel včetně formulářů žádostí najdete
na webu města v sekci aktuality: http://www.musvoboda.cz/aktuality/1170-finanni-pispvky-2014
nebo jsou k dispozici na radnici u tajemnice MěÚ.
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v pátek 23. května 2014 ve 14,00 hodin a občané
mohou přijít volit až do 22. hodiny večerní. V sobotu
pak voliči budou mít možnost volit v čase od 08,00 do
14,00 hodin.
U voleb jsou voliči povinni se prokázat dokladem o
totožnosti, tj. nezapomeňte si vzít sebou platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Prosba o pomoc
Dne 23.4.2014 se mi ztratil
zlatý prsten ve Svobodě nad
Úpou v okolí bankomatu
nebo bývalé budovy České
spořitelny. Prsten je masivní
ze žlutého zlata ve tvaru spirálky s malým kamínkem.
Prsten je rodinná památka, případný nálezce bude
odměněn. Kontaktní telefon 777 178 943. Přiložený
obrázek je pouze orientační. Děkuji za pomoc.
Eva Moravcová

Volby do Evropského
parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční volby
do Evropského parlamentu. Pro občany z katastrů Maršova I a Maršova II bude připravena volební místnost
tradičně v hotelu PROM a pro občany ze svobodského katastru bude
volební
místnost
v jídelně Domu s
pečovatelskou službou. Volební místnosti se otevřou

Nabídka prodeje
městských bytů
Město Svoboda nad Úpou na základě usnesení č.
RM/1086/70/2014 písm. c) a d) ze dne 26.3.2014
nabízí k prodeji další dva byty z městského bytového
fondu v domě č.p. 510 v ulici 5. května. Fotografie
bytů jsou na webu města nebo na radnici, sjednání prohlídky a další informace lze získat u Mgr. Petra Schöna na hospodářsko - správním odboru MÚ
nebo u tajemnice MěÚ Ing. Ivany Balcarové.
Byt č. 510/2 se nachází v 1.NP a má dispozici 4+1,
celková podlahová plocha je 133 m2 (volný bude od
6/2014). Minimální cena, kterou zájemce musí nabídnout je 1.070.000,-Kč.
Byt č. 510/8 se nachází v 4.NP a má dispozici 1+1,
celková podlahová plocha je 56 m2 (volný bude také
od 6/2014). Minimální cena, kterou zájemce musí
nabídnout je 410.000,-Kč.

Výpis usnesení z 70. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 26.03.2014
USNESENÍ č. RM/1073/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
použití nového Ceníku nájmu a pachtu pozemků, které jsou ve
vlastnictví města pouze na nové smluvní vztahy a u stávajících
platných nájemních smluv na pozemky nebude provedena revize
dle nového ceníku.
USNESENÍ č. RM/1074/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pokácení vysokého jehličnanu u budovy mateřské školky (tzv. vánoční strom), a to z důvodu bezpečnosti dětí ve školce, z důvodu
zajištění bezpečnosti budovy školky, z důvodu umístění plynovodní
přípojky na zahradě školky v blízkosti stromu a s ohledem na často
zhoršené povětrnostní podmínky, kdy silné větry již nejsou výjimkou.
V neposlední řadě budovu školky čeká letos rozsáhlá rekonstrukce
a i to je jedním z důvodů pro odstranění sice překrásného, ale
naprosto nevhodně vysazeného stromu v minulosti v bezprostřední

blízkosti domu. V parku u hlavního parkoviště na náměstí před čp.
451 bude vytipován nový strom, na který bude instalováno vánoční osvětlení a výzdoba s tím, že prostor na případné slavnostní
rozsvícení vánočního stromu na velkém parkovišti je vyhovující.
USNESENÍ č. RM/1075/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
novou správní radu sociálního fondu Města Svobody nad Úpou
ve složení Marta Vlčková, Jana Trejbalová a Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/1076/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
a) členy komise pro otevírání obálek na podlimitní veřejnou zakázku vedenou v rámci zjednodušeného podlimitní ho řízení s
názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě
nad Úpou“, které proběhne dne 9.4.2014 od 16,00 hodin, a to
Ing. Josefa Hůrku, Mgr. Petra Schöna a Ing. Ivanu Balcarovou a
jejich náhradníky – Ing. Jiřího Špetlu a Mgr. Petra Týfu.
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b) členy hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku vedenou v rámci zjednodušeného podlimitní ho řízení s názvem „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou“, a to
Mgr. Jana Hainiše, Ing. Václava Jiránka, Jiřího Rajsnera, Bohuslava
Krčmáře a Mgr. Petra Týfu a jejich náhradníky – Ing. Jiřího Špetlu,
Ing. Josefa Hůrku, Ing. Ivanu Balcarovou a Janu Hanušovou.
USNESENÍ č. RM/1077/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných
nabídek, který je součástí spisové dokumentace související s poptávkovým řízením na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce
kotelny a rozvodů tepla v objektu Domu s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou v ulici Kostelní 526“.
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) o výběru nejvhodnější nabídky, a to od uchazeče Dvořák
– Karlík s.r.o., se sídlem Dudychova 298, 53401 Holice, IČ
28825870 ve výši 2.097.101,-Kč bez DPH s tím, že k této ceně
bude ve smlouvě o dílo uplatněna snížená sazba DPH, protože
akce splňuje podmínky pro uplatnění snížené sazby daně (§ 48a
zákona o DPH) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o
díla s tímto vybraným uchazečem.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) financování akce „Rekonstrukce kotelny a rozvodů tepla v
objektu Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou v
ulici Kostelní 526“, a to tak, že celková hodnota díla ve výši
2.411.667,-Kč včetně DPH bude uhrazena zřizovatelem z prostředků vyhrazených ve schváleném rozpočtu města na rok 2014
ve výši 3 mil. Kč a nebude využit rezervní fond příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1078/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky v rámci poptávkového řízení
na stavební práce na havarijní událost velkého rozsahu na akci
„Oprava havárie opěrné zdi, Svoboda nad Úpou – Stará alej“
včetně závazného návrhu Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu), doplněného o ustanovení o omezení vozidel provádějících
havarijní opravu pouze do 3,5 tuny.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) výběr dvou firem, kterým bude zaslána zadávací dokumentace
dle usnesení v bodě a) tohoto usnesení, a to:
- W – STAV s.r.o., se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí, IČ 60111534
- KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 26004852
USNESENÍ č. RM/1079/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na
stavební práce na veřejnou zakázku malého rozsahu v předpokládané hodnotě 300.000,-Kč včetně DPH na akci „Zhotovení podkladu pod sportovní povrch hřiště na Rýchorském sídlišti“ včetně
závazného návrhu Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) výběr tří firem, kterým bude zaslána zadávací dokumentace
dle usnesení v bodě a) tohoto usnesení v souladu se Směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014
ze dne 6.3.2014 , a to:
- KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 26004852
- EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha,
IČ 45274924
- STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., se sídlem Zahradní
75, 541 01 Trutnov, IČ 64255352.
USNESENÍ č. RM/1080/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Provozní řád areálu „Krakonošova Muchomůrka“ (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1081/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) s realizací stavby Jánský potok v km 0,400 – 4,400 a se vstupem na pozemky města p.p.č. 256/1, 266/1, 307, 688, 737,
52/1, 52/2, 679/1, 35/7 a 679/9, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou dle žádosti zástupce investora společnosti TERRA – PO-
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ZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
b) s realizací stavby Černohorský potok v km 0,100 – 2,400 a se
vstupem na pozemky města p.p.č. 290/1, 295/1, 296/3, 44, 98/2,
288/7, 288/1, 265/1 a 549/3, vše v k.ú. Maršov I dle žádosti zástupce investora společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
USNESENÍ č. RM/1082/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Domovního řádu (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do
něj budou zapracovány všechny drobné úpravy dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/1083/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za
rok 2013 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 137.770,31 Kč dle návrhu (viz
příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
sestavenou ke dni 31.12.2013.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) plán příjmů a výdajů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2014 (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1084/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2013 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve výši 156.964,50 Kč dle
návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2013.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) plán příjmů a výdajů příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Svoboda nad
Úpou na rok 2014 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1085/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pořízení nové úřední desky před radnicí o rozměru 1000mm x
1950mm a ze tří cenových nabídek vybírá cenovou nabídku od
společnosti Forplast s.r.o. za cenu ve výši 15.350,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/1086/70/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu a Mgr. Petra Schöna, aby vyzvali neprodleně po jednání rady manžele Mazurovi k jednání za účelem písemného potvrzení svého zájmu a předložení konkrétního způsobu financování na byt č. 6 v bytovém domě čp. 510. Pokud oboje nebude
doloženo, rada doporučuje starostovi svolat mimořádné jednání
zastupitelstva za účelem revokace usnesení o prodeji bytu manželům Mazurovým.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) prodloužení nájmu bytu č. 1 paní Kateřině Valentové a bytu č.
6 manželům Pätzoldovým na dobu určitou do 30.9.2014. Tímto
rada neschválila žádost manželů Pätzoldových o prodloužení nájmu bytu č. 6 na dobu neurčitou.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
c) výpověď pana Pavla Šobka z nájmu bytu č. 2 v bytové domě
čp. 510 a to k 30.4.2014 s tím, že na prodej tohoto volného
bytu bude zveřejněn záměr prodeje formou zveřejnění na úřední
desce, formou inzerce na webu města a prostřednictvím realitních kanceláří.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
d) zveřejnění záměru prodeje bytu č. 8 v bytovém domě čp. 510
(bude volný od 1.6.2014, protože pan Jon již nemá zájem o
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou) formou zveřejnění na
úřední desce, formou inzerce na webu města a prostřednictvím
realitních kanceláří.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
e) ve věci bytu č. 9 v bytovém domě čp. 510 ((jedná se o byt v podkroví, který je pravidelně přidělován zaměstnancům Obvodního oddělení policie ČR po dobu jejich služebního poměru ve Svobodě nad
Úpou) nabídnout jej k prodeji současnému nájemci panu Šestákovi.

zápis z usnesení rm

6

Výpis usnesení z 71. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 09.04.2014
USNESENÍ č. RM/1087/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
otevírání obálek na opravu havárie opěrné zdi ve Staré aleji do
příštího jednání rady, protože na základě rozhodnutí o nařízení
nutných zabezpečovacích prací státní správy, tj. stavebního úřadu
ve Svobodě nad Úpou, je účastníkem řízení i paní Zapadlová,
která proti rozhodnutí podala odvolání, o kterém státní správa,
tj. stavební úřad stále nerozhodl a neposoudil, zda odvolání splňuje náležitosti odvolání, anebo je rozhodnutí pravomocné a pro
účastníky řízení tedy závazné a pro státní správu vykonatelné.
USNESENÍ č. RM/1088/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od společnosti KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, Svoboda nad Úpou, IČ 26004852 ve výši 302.199,-Kč včetně DPH
na zhotovení podkladu pod sportovní povrch hřiště na Rýchorském sídlišti.
USNESENÍ č. RM/1089/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
vydání pravidel pro poskytování finančních příspěvků v roce 2014
s tím, že do příštího jednání rady bude připraven návrh pravidel, a
to zvlášť pro sociální aktivity, resp. služby a zvlášť pak na sportovní
a kulturní aktivity. Hlavním cílem poskytnutí příspěvku na sport
či kulturu by měla být podmínka skupinového organizovaného
sportu či kulturní aktivity, jehož cílovou skupinou je mládež, resp.
péče o mládež. Příspěvek by měl být poskytnut organizovaným
sportovním či kulturním organizacím nebo skupinám, nikoliv jednotlivcům, jejichž množství mělo v minulosti stoupající tendenci.
USNESENÍ č. RM/1090/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od společnosti KALIN spol. s r.o. ve výši 9.922,-Kč
včetně DPH za pokácení stromu na pozemku p.p.č 26 v k.ú.
Maršov II (strom se nachází na pozemku města - břeh pod bývalým KPÚ, žádost o pokácení si podali vlastníci objektu manželé
Sedláčkovi).
USNESENÍ č. RM/1091/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) své usnesení č. RM/1054/68/2014 ze dne 19.2.2014.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o stavbu přeložky kabelového
vedení NN přes mostní objekt, Svoboda nad Úpou, k.ú. Maršov I, p.p.č.601/1 (Justův mlýn u hotelu PROM). Odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy činí cca
123.800,-Kč.
c) návrhy Smluv o podmínkách provedení stavby s vlastníky dotčených pozemků v rámci této akce, a to na:
- p.p.č. 610 a st.p.č. 132/1 (p. Miroslav Procházka a Jana Tomešová)
- p.p.č. 265/2 a st.p.č. 9 (p. Martin Procházka a p. Miroslav
Procházka)
- p.p.č. 264 a st.p.č. 7 (manželé Štěpán a Alena Vlčkovi)
- p.p.č. 601/1 (/Správa KRNAP)
s tím, že kupní cena případného odkupu bude určena znaleckým
posudkem, u Správy KRNAP pak věcným břemenem nebo prodejem, resp. odkupem za cenu dle znaleckého posudku, dokončení
díla bude ujednáno na rok 2015.
USNESENÍ č. RM/1092/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) provádění výkonu činnosti technického dozoru investora panem Jiřím Rajsnerem – stavebním technikem města (stavební
technik města disponuje oprávněním, resp. autorizací – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby) v rámci své pracovní
náplně na těchto akcích:
- rekonstrukce topení v DPS,

-

havarijní oprava zdi ve Staré aleji,
oprava hřbitovní zdi ve Svobodě,
oprava komunikace Maršovská po povodni,
oprava komunikace Nový svět po povodni,
zhotovení podkladu pod sportovní povrch hřiště na Rýchorském sídlišti.
b) provádění výkonu činnosti technického dozoru investora panem Jiřím Rajsnerem při letošní rekonstrukci MŠ ve Svobodě
(akce za cca mil. Kč bez DPH) za částku 6.000,-Kč měsíčně na
dohodu o provedení práce (tj. cca 24.000,-Kč při předpokladu,
že akce potrvá podle odhadu 4 měsíce).
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
c) rozhodnutí ve věci výkonu TDI při rekonstrukci mostu u hotelu
PROM do příštího jednání rady a ve věci výkonu činnosti BOZP
bude do příštího jednání rady prověřeno, na které akce je třeba
činnost BOZP zajistit.
USNESENÍ č. RM/1093/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle zákresu v žádosti v příloze originálu zápisu za účelem vytvoření odstavné parkovací plochy pro osobní
auta.
USNESENÍ č. RM/1094/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 32 m2 manželům Ireně a Janu Michelovým za
nájemné ve výši 2,-Kč/1m2/ročně dle položky 18 Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou ze dne 10.3.2014 na dobu neurčitou s tříměsiční
výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/1095/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu, resp. pachtu pozemku p.p.č. 15/4
v k.ú. Maršov I o výměře 584 m2.
USNESENÍ č. RM/1096/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.p.č. 343 a části p.p.č.
366, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a dále zveřejnění záměru
výpůjčky části pozemku p.p.č. 366 v k.ú. Svoboda nad Úpou
s povinností budoucího vypůjčitele starat se bezplatně o prvky
projektu Krakonošova Muchomůrka.
USNESENÍ č. RM/1097/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zkušební pronájem mobilní toalety na autobusovém nádraží na
letní sezonu od 15.6.2014 do 15.9.2014 s tím, že starosta osloví
všechny provozovatele autobusové a vlakové dopravy s žádostí o
příspěvek na celoroční pronájem, který dle nejlevnější nabídky od
čtyř poskytovatelů služeb (pronájem mobilní toalety s týdenním
servisem) činí cca 33.000,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/1098/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
žádost fotbalového oddílu o zakoupení 2 ks přenosných bezpečných branek na kopanou o velikosti 7,32m x 2,44m v cenové
relaci do 90.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu na tento
nákup nejsou vyčleněny finanční prostředky a výdaj úzce souvisí s poskytováním finančních příspěvků sportovním organizacím,
rada přijala následující usnesení:
USNESENÍ č. RM/1099/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou trvá
na svém původním usnesení ve věci výměny čerpadla topení v
bytovém domě čp. 302. Rada svým usnesením schválila výměnu
čerpadla za stejný typ (cena výměny 16.000,-Kč), které je v domě
již instalováno a druhé záložní čerpadlo by mělo být dle názoru
rady stejného typu, aby mohlo dojít k rychlé náhradě v případě

7

zápis z usnesení rm

poruchy prvního čerpadla. Cenový rozdíl mezi oběma typy činí
12.000,-Kč, což je podle názoru rady rozdíl značný (viz zápis).
Co se týká hlučnosti čerpadla tak zcela odpovídá normě, jinak by
výrobce nemohl čerpadlo vyrábět a nabízet.
USNESENÍ č. RM/1100/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
čp. 549 v Tyršově ulici a květinářstvím. Dle sdělení starosty a
stavebního technika byla cesta již několikrát opravena štěrkem a
zhutněna, ale stále se zde tvoří prohlubně, které jsou při deštích
plné vody. Ing. Jiránek navrhl udělat v cestě sondu a zjistit z čeho
se skládá ložisko obecní cesty a výsledek předložit do příští rady
k projednání.
USNESENÍ č. RM/1101/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ohledně bezbariérového přístupu radnice (viz zápis)
s tím, že rada se jednoznačně přiklání k variantě šikmé schodišťové plošiny v prostoru schodiště ovšem za podmínky prověření
způsobu financování, zejména z dotačních titulů. Rada tedy pověřuje starostu, aby do příštího jednání prověřil možnosti způsobu
financování.
USNESENÍ č. RM/1102/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh parkových úprav v souladu s článkem VI. odst. 4 nájemní
smlouvy se společností AMULET Care s.r.o. ze dne 30.10.2013
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1103/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou paní Mileně Dudkové, a to z důvodu věku, snížené soběstačnosti a na
základě doporučení ošetřujícího lékaře. Pokud paní Dudková
odmítne přidělení bytu, nabídnout jej prvnímu žadateli v Pořadníku a dále postupovat po dle Pořadníku žadatelů pro přidělení
bytu v DPS.
USNESENÍ č. RM/1104/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek na zakázku „Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu), které mělo proběhnout 9.4.2014 od 16,00 hodin.

Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
stejné složení komise pro otevírání obálek a složení hodnotící
komise jako při prvním zrušeném výběrovém řízení.
Rada města Svobody nad Úpou ruší
b) Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce
zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení §
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve
Svobodě nad Úpou“ ze dne 10.3.2014 na základě doporučení
komise pro otevírání obálek.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) nové znění Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební
práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy
MŠ ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že výzva bude zaslána všem uchazečům, kteří podali nabídky a
které jim byli vráceny a zároveň bude zaslána všem uchazečům,
kteří byli osloveni v prvním výběrovém řízení a neposlali omluvu
z výběrového řízení.
USNESENÍ č. RM/1105/71/2014
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
Zastupitelstvu města návrh na zřízení mobilních přechodových
ostrůvků v Maršově II na základě předběžného jednání s Ing.
Javůrkem z DI Policie ČR. Zřízení přechodových ostrůvků je jediným předpokladem pro zachování rychlosti 50km/hod v této
části města. V minulosti byla městu doručena petice téměř všech
občanů lokality Maršov II za zachování 50 km rychlosti, a to z
důvodu bezpečnosti chodců při přecházení a dále z důvodu, že
v centru Maršova II je chodník pouze na jedné straně a auta
zde jezdí bezohledně rychle. Policie ČR však paradoxně požaduje
vrácení dopravních značek s 70 km rychlostí. Na jednání rady
bylo konstatováno, že jakmile bude ve městě fungovat Městská
policie, tak měření rychlosti v této části města bude jedním z jejich
prvních úkolů. Společně s návrhem budou zastupitelstvu předloženy cenové návrhy od tří dodavatelů a dále požadavky od
silničního správního úřadu v Trutnově.

Výpis usnesení z 72. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 23.04.2014
USNESENÍ č. RM/1106/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o podaném odvolání paní Vladimíry Zapadlové ve věci
nařízených nutných zabezpečovacích prací na opravě opěrné zdi
ve Staré aleji (ta je ve společném vlastnictví města a paní Zapadlové) a stodoly u čp. 463 (je ve vlastnictví pouze paní Zapadlové), které stavební úřad společně s celým spisem předal dne
16.4.2014 odvolacímu správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí státní
správy, tj. stavebního úřadu není díky odvolání paní Zapadlové
pravomocné, nemůže město bohužel provést opravu opěrné zdi
a musí počkat na vyřízení odvolání.
USNESENÍ č. RM/1107/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh poptávkového řízení - Výzva veřejného zadavatele k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě
nad Úpou - Sluneční stráň - 1. etapa“ včetně návrhu závazného
vzoru Smlouvy o dílo (vše přílohou originálu zápisu) s tím, že do
Smlouvy o dílo bude doplněna v článku VII. odstavec 7 první
věta, která bude znít takto: „Pokud bude zhotovitel chtít uzavřít
komunikaci, ať už úplně nebo částečně, je povinen tuto věc předem projednat s objednatelem, a to formou písemné dohody. Na
základě této písemné dohody .........“ a dále pokračovat v textu
odstavce beze změn.

b) schvaluje výběr pěti firem, kterým bude zaslána Výzva uvedená
v bodu a) tohoto usnesení (Výzva bude také zveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek), a to v
souladu se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/553/2014 ze dne 6.3.2014. Výzva tedy bude zaslána společnostem Kalin, spol. s r.o., KTstav s.r.o., LTM Krkonoše, s.r.o.,
STAVIR s.r.o. a STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy a náhradníky hodnotící komise na veřejnou zakázku
malého rozsahu dle písmene a) tohoto usnesení, která provede
také dne 12.5.2014 od 14,00 otevírání obálek, a to Ing. Jiřího
Špetlu, Ing. Václava Jiránka, pana Martina Vláška, pana Jiřího
Rajsnera, Ing. Věru Javůrkovou a jejich náhradníky - pana Jiřího
Vlčka a Mgr. Jana Hainiše.
USNESENÍ č. RM/1108/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenové nabídky od firmy Štěpánský a Fišer na výměnu zkorodovaných stožárů veřejného osvětlení za vlakovým nádražím u
čp. 535 a čp. 171. Obě cenové nabídky jsou totožné a výměna
jednoho stožáru je v nabídkách vyčíslena na 19.377,-Kč včetně
DPH.
USNESENÍ č. RM/1109/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) aby stavební dozor při rekonstrukci mostu u hotelu PROM pro-
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váděl stavební technik města pan Rajsner s tím, že výkon činnosti
TDI zaštítí bezplatně Ing. Šír.
b) nabídku Ing. Šíra na zajištění autorského dozoru při rekonstrukci mostu u hotelu PROM, a to za cenu ve výši 450,-Kč / 1
hodinu.
c) zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při rekonstrukci
mateřské školky a při rekonstrukci topení v Domě s pečovatelskou
službou a na tyto dvě investiční akce města tedy poptat nabídky
do příštího jednání rady.
USNESENÍ č. RM/1110/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výsledek šetření stavu ložiska obecní cesty vedle domu čp. 549
v Tyršově ulici, kdy na základě provedené sondy bylo zjištěno, že
komunikace nemá žádnou konstrukční vrstvu.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) komplexní opravu cca 30 m úseku podél domu pana Kněze
čp. 549 (předpokládaná cena cca 55.000,-Kč s použitím asfaltového recyklátu a s jednovrstvým asfaltovým nátěrem) s tím, že
do příštího jednání rady budou předloženy alespoň dvě cenové
nabídky v souladu se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) starostu, aby vstoupil znovu do jednání s paní Kučerovou za
účelem dojednání směny pozemků nebo případného zřízení věcného břemene a teprve po dokončené úpravě majetkoprávních
vztahů v lokalitě za radnicí se může město zabývat pokračující
opravou cesty v dalším úseku.
V současné době by oprava části cesty byla prováděna na cizím pozemku a dalším důvodem je skutečnost, že dle katastrální mapy je komunikace vedena pouze na části pozemku
podél domu pana Kněze, dále je lokalita v mapě vedena jako
zahrada.
USNESENÍ č. RM/1111/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
tajemnici MěÚ, aby do příštího jednání rady připravila návrh poptávkového řízení včetně návrhu kupní smlouvy k projednání na
dodávku vybavení tělocvičny dle pokynů uvedených v zápise.
USNESENÍ č. RM/1112/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
a) oslovit firmu AVZ servis, s.r.o. za účelem zpracování cenové
nabídky za zpracování projektové dokumentace na zřízení a dodávku šikmé schodišťové plošiny v budově radnice.
b) ve věci výměny zastaralého výtahu v objektu Domu s pečovatelskou službou oslovit stávajícího servisního technika firmy
OTIS za účelem zpracování cenové nabídky na rekonstrukci
stávajícího výtahu v Domě s pečovatelskou službou dle platné
legislativy.
USNESENÍ č. RM/1113/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost pana Zdeňka Tlachače o zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II, protože z mapového
podkladu v žádosti nelze zjistit přesnou situaci v terénu, a proto požaduje po žadateli, aby předložil geodetický podklad pro
rozsah věcného břemene s vazbou na přístup k objektu domu
manželů Štelzigových čp. 149.
USNESENÍ č. RM/1114/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost pana Pavla Šobka o prodloužení nájmu bytu č. 2 v domě
čp. 510 v ulici 5. května o jeden měsíc, tj. do 31.5.2014.
USNESENÍ č. RM/1115/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2014, včetně formuláře žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
b) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2014, včetně formuláře žádosti (viz příloha originálu
zápisu) - s tím, že bude provedena změna v článku II., písm. c)
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- číslo 30 bude nahrazeno číslem 15.
USNESENÍ č. RM/1116/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nabídku pojištění majetku města od 1.5.2014 od Kooperativa
pojišťovny, a.s. za cenu ve výši 164.102,-Kč na období jednoho
roku s tím, že rada požaduje snížit pojistnou částku pro živelní pojištění na ř. 2 v příloze č. 2 - Výměníková stanice z 2.100.000,-Kč
na částku 500.000,-Kč.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) paní Martu Vlčkovou, aby ve spolupráci s Ing. Hůrkou připravili do příštího jednání rady analýzu jednotlivých položek inventurního soupisu teplofikace a plynofikace (viz zápis), tj. o co
konkrétně se jedná, jaký je současný skutečný technický stav, kdo
majetek využívá, prověřit tyto investice města na stavebním úřadu
a doložit stavební povolení, či kolaudační rozhodnutí apod.
USNESENÍ č. RM/1117/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
místostarostu města pana Krčmáře, aby do příštího jednání rady
připravil mapový podklad nového návrhu dopravního značení
před domem čp. 116 a 117 na Rýchorském sídlišti.
USNESENÍ č. RM/1118/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
podání žádosti o poskytnutí investiční dotace na obnovu místních
komunikací postižených povodněmi v červnu 2013 z programu
Ministerstva dopravy ČR, a to na rekonstrukci mostu u hotelu
PROM a na rekonstrukci postižených chodníků povodněmi v roce
2013 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1119/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu číslo 22-0000/07/PS/2014,
která souvisí s rekonstrukcí mostu u hotelu PROM a který si předložila jako vlastní návrh Správa KRNAP (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1120/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
úpravu půjčovní doby v knihovně. Jedná se o opatření na zajištění bezpečnosti knihovnice v objektu radnice a samotného
objektu radnice, a to s ohledem na stále častější pohyb nežádoucích osob v prostorách chodby radnice a drobné krádeže. Návrh
úpravy půjčovní doby po dohodě s knihovnicí bude korespondovat s koncem úředních hodin radnice. Změna se týká pouze čtvrtka, kdy je knihovna otevřena až do 16,30, ale radnice pouze do
15,30 a nová půjčovní doba v knihovně tedy bude ve čtvrtek také
do 15,30 a o chybějící hodinu bude rozšířena půjčovní doba v
pátek, a to již od 08,00 (nyní až od 9,00).
USNESENÍ č. RM/1121/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje i pronájmu pozemku p.p.č. 825/1,
o výměře 1201 m2, druh zahrada, v k.ú. Svoboda nad Úpou.
b) zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 557, o výměře
444 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Svoboda nad
Úpou s tím, že město zadá současně zpracování znaleckého posudku v rovině tržní, tj. za cenu obvyklou.
USNESENÍ č. RM/1122/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
stanovisko ve věci žádosti společnosti AMULET logistic, a.s. o zařazení Centra spokojeného stáří - Alzheimer centrum ve Svobodě
nad Úpou do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Návrh stanoviska je předložen v žádosti v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/1123/72/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
ústní žádost pana Faistavra o demontáž přístřešku na pozemku
p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná se o pozemek,
který v roce 2011 město získalo nákupem od MUDr. Rybníčka
za účelem výstavby nové hasičské zbrojnice. Podle kupní smlouvy však město pozemek koupilo se všemi součástmi a příslušenstvími, tj. i s výše zmíněným přístřeškem, který v současnosti
využívá technická četa města (skladování posypového materiálu
pod přístřeškem).
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Za správnost vyhotovení: Kopalová Jana.
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Zašlá sláva

Antonín Tichý

Většina tradičních svobodských hospod má
svou slávu dávno za sebou. Některé časem zanikly, jiné měly krátké trvání nebo přežívají jen díky
entuziasmu majitelů a občasnému přílivu turistů.
Stálí návštěvníci, věrní jednomu podniku, jsou už
dnes téměř zapomenutým pojmem. Tradice největší stolní společnosti „Ecke Freiheit“ s domovským právem nejprve v místě svého vzniku v hotelu
Pošta s příslovečným číslem 1, a pak dlouhá léta
v Kühnelově hostinci u kostela, skončila s vystěhováním původních obyvatel po II. světové válce.
S nimi odešel i věhlas Klugova piva z Rudníku,
čepovaného Heinrichem Rosipalem v Radnici. Se
zbouráním starobylé Dřevěnky v Maršově I. vzal
zase za své i tamější vyhlášený stůl „štamgastů“.
Pravidelné dopolední nedělní dýchánky amatérských zájemců o historii vytlačila z Národního
domu (název Styl svého času neprošel) jeho přeměna na nonstop hernu. Ani přestěhování debat,
koučovaných ing. Jaroslavem Morávkem přezdívaným „Papiňák“, ke „špinavé bábě“ do Jitřenky
(přestavěné později na nikdy neotevřený Ski hotel)
nemělo dlouhé trvání. Současné denní sedánky
několika vytrvalců v restauraci Helena postrádají
tu někdejší tvůrčí pospolitost a zápal. Stejně jako
schůzky odrostlých svazarmovců v hospůdce U
Karla IV. už dávno nejsou o radioamatérismu. Ale
třeba se mi to, coby velmi sporadickému návštěvníkovi, jen tak jeví. Každopádně pamatuji doby,
kdy to v hospodách hučelo jako v úle a vůbec
nemusel hrát hlavní roli alkohol. Už ta první, do
které jsem se přistěhoval jako pětiletý kluk, byla
dějištěm všech podstatných událostí na malé vesnici, kde nebyl ani obchod natož kino. Hospoda
ve Stříteži u Trutnova po válce měla výhodu, že
zůstala ve vykořeněné vesnici jediná. Zato ve Svobodě bylo vždycky pohostinských podniků jako
naseto a majitelé nebo provozovatelé se v konkurenčním boji o zákazníka museli setsakra snažit. A
to i v době národních podniků Restaurace a jídelny nebo Krkonošské hotely. Koncem padesátých
let to nás mladé táhlo víc do Janských Lázní, kde
třeba číšník ze staré školy a zároveň vedoucí Václav Rezek v Bílém kříži nabízel jednomu každému
z hostů dokonalou iluzi, že je tam s celým podnikem jen a jen pro něj. Nedělní řízek přes celý talíř
v Národním domě ve Svobodě za šéfování pánů
Šimka, Hausera nebo Stránského bylo také veli-

kánské lákadlo. Je nepsaným zákonem, že chce-li restauratér, aby se k němu hosté vraceli, musí
nabídnout něco ojedinělého, co jinde nemají.
Atmosféru, příjemné prostředí, vynikající pokrmy,
maxi porce, pivo jako křen (jako míval třeba svého času ve Sportu pan Falta), nízké ceny, perfektní
obsluhu - a nejlépe všechno dohromady. Asi není
náhoda, že se například do hospody Na Kopečku
v Horním Maršově sjíždějí strávníci z daleka ještě po letech. Filozofie, která zavládla s nástupem
raného kapitalismu po roce 1990 především na
hřebenech Krkonoš, to je „oškubat hosta hned –
když se nevrátí, přijdou jiní“, se konečně jeví jako
neefektivní. Zákazník začíná být opět vážen jako
nedostatkové zboží, i když si dá jen čaj nebo malé
pivo. Rád vzpomínám na svá bohatýrská léta před
vojnou, když jsem se s partou kamarádů vracíval
v časném nedělním ránu z noční taneční šichty
v Jánkách přes svobodské nádraží, kde v každé
roční době a za každého počasí čekaly (vedle
páchnoucí Dehtochemy) tři stoprocentní jistoty.
Pan Adamec s neodmyslitelným čibukem už měl
za okýnkem kiosku v nádražní restauraci pečlivě
vyrovnanou pyramidu čerstvých slaných rohlíků,
kterých jsem k 10 dkg šunkového salámu k snídani schroupal vždycky minimálně pět. V nádražní prodejně Tabáku seděl od svítání do stmívání
sedm dní v týdnu invalidní pan Kobrle, jen proto,
aby mi mohl prodat oblíbený Dikobraz a otevřené dveře protějšího hotelu Sport zcela vyplňoval
svou hřmotnou postavou v kdysi snad bílém pracovním plášti rozesmátý pan vedoucí Švec, jako
živá reklama na místní levnou kuchyni. Anebo po
letech, když se v nehostinných prostorách sokolovny scházela u Miloše už dopoledne při kulečníku na několikahodinovou „sváču“ veselá parta
s volnější pracovní morálkou, nejen z blízkých papíren. Současné putování svobodskými podniky,
pokud jsou otevřené a nemají na vývěsním štítě
výmluvné „For sale“ je stejně tristní, jako procházka liduprázdnou hlavní ulicí. Mé „město duchů“
ale možná žije v jiném čase a na jiných místech,
než kam vedou mé obvyklé kroky. Pár náhodných
historických snímků dávných svobodských šenků,
lokálů, putyk, náleven, hostinců, bufetů, restaurací, hospod, krčem, výčepů, pivnic, nocleháren či
hotelů a jejich návštěvníků snad nikoho neurazí.
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Provoz v hotelu Pošta skončil v roce 1917. * Zaniklá restaurace U nádraží měla už v polovině minulého století svá lepší
léta za sebou.

Celkový pohled na město s Kühnelovou hospodou ve výřezu. * Vybraná pánská společnost v klubové místnosti „Ecke Freiheit“.

Předválečná idyla před hospodou U pošty na náměstí. * Dřevěnku kreslil mnohokrát její stálý host, malíř Jindřich Vacín.
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V Nádražní restauraci vládla paní Adamcová. V kiosku pomáhala Maruška Rumpíková z Trutnova. * Na skleničku se
stavila Manča Kolísková s kamarádkou Slavěnou Burešovou a pánové Josef Jiránek a NN (všechno vygůglovat nejde).

Nádražní restaurace a „útulné“prostory sokolovny objektivem mladého Bohdana Holomíčka.

Svobodské „Unter den Linden“ (Národní dům) kdysi. * „Do Nároďáku nebo do Jánek?“ -časté dilema. Pepa Čermák,
Arnošt Fišer a nějaký stranger z Buků (1960).

