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Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání městských novin naváži na minulé
číslo Svobodského fora a poinformuji vás o vývoji prací
na odstraňování povodňových škod. Na přelomu měsíců května a června byla městu do užívání předána
nejvíce postižená lokalita Nový Svět, kde mimo nové
vozovky včetně odvodnění vyrostl masivní vtokový objekt přilehlého potoka, opěrné zdi a palisády, které v
případě velké vody ochrání objekty ležící pod úrovní
komunikace. V letních měsících nás čeká oprava poslední lokality, a to mostu přes Černohorský potok u
hotelu Prom. Nyní probíhá výběr zhotovitele celé akce,
čekáme také na pravomocné stavební povolení, od jehož vydání se bude odvíjet samotný termín zahájení
stavby.
Využili
jsme
také dotačního
titulu Ministerstva
dopravy,
které
vypsalo
novou
doplňující výzvu k
podávání žádostí
na odstranění povodňových škod
z června 2013,

a podali jsme žádost o přidělení finančních prostředků na opravu poškozených chodníků naproti Pietteho
náměstí, dále chdníků podél komunikace na Pec pod
Sněžkou naproti Rýchorskému sídlišti (deponie skládkového materiálu vyžívaná při povodňových opravách)
a komunikace okolo Pietteho náměstí ( u bývalé školy).
Uvidíme, do jaké míry bude v tomto směru Ministerstvo
dopravy vstřícné, případná realizace oprav po přidělení finančních příspěvků je plánována na příští rok.
Reagujeme také na požadavky občanů, týkající se likvidace bioodpadu v našem městě. Vstoupili jsme do
jednání s firmou Transport Trutnov, s.r.o., která je naším
smluvním partnerem ve věci likvidace komunálního
odpadu a od měsíce srpna zavedeme systém shromažďování a odvozu bioodpadu z katastru města. V plánu
je pořízení sběrných nádob k tomuto účelu určených a
jejich svoz ve čtrnáctidenním intervalu. Celá věc je nyní
v řešení, konečnou podobu dáme včas na vědomí.
Od července začíná v našem městě opět působit
Městská policie Trutnov, jejíž nasazení schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 21.3.2014. Strážníky
Městské policie bude především kontrolováno dodržování obecně závazných vyhlášek, tj. OZV omezující
provoz výherních automatů, OZV o stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů, OZV o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství, dodržování
pravidel nočního klidu, atd. Dále
bude strážníky Městské policie
prováděna přednášková činnost
v rámci prevence kriminality, dopravní výchovy, užívání návykových
látek. Tato činnost se bude týkat
především žáků základní školy, či
seniorů, pokud bude z jejich strany
zájem. Zahájení spolupráce s Městskou policií vidíme jako krok, který
se týká řádného fungování města, v
žádném případě se nebude jednat
o restrikce vůči občanům. Hledáme jen nástroj, který bude fungovat
tam, kde město nyní nemá šanci
svými prostředky uspět.
Přeji vám všem příjemné prožití
nastávajícího léta.
		
		

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea dámy Jiřina Kricnarová, Anna Ševcová, Tomai Derlevová,
Hana Zuzánková, Marie Novotná a pánové Václav
Toman a Emil Štěpánský.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové
a letní režim ordinace

Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 27.6. do 18.7. uzavřena z důvodu dovolené. Zástup zajišťuje jako obvykle MUDr. Dagmar
Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel. 499 873 114,
mobil 603 734 842. Ordinační hodiny MUDr. Divišové 8 – 12, kromě středy, kdy jsou ordinační hodiny
od 12 – 16 hodin.
Letní režim ordinace MUDr. Jarmily Oravcové po
dovolené, tj. od 21.7.2014:
PO – ST (7 – 14),
ČT (7 – 10 v ordinaci, 10 – 11,30 v DPS),
PÁ (7 – 12).

Přerušení dodávky elektřiny

Ve středu dne 16.7.2014 bude přerušena dodávka
elektřiny v lokalitě Sluneční stráň – nad vlakovým nádražím, a to v době od 11:30 – 15:00 hodin.

Odstávka dodávky tepla a teplé
vody ze sítí CZT

Společnost ČET Teplárenská, a.s. oznamuje všem
svým zákazníkům, že od soboty dne 5.7.2014 (od
00,00 hodin) do neděle dne 13.7.2014 (do 22,00
hodin) připravuje pravidelnou odstávku centrálního
zásobování teplem a teplou vodou.

Prázdniny v knihovně

Městská knihovna bude v době letních prázdnin uzavřena od 7.7.2014 – 8.8.2014, a to z důvodu revize
fondu a čerpání dovolené paní knihovnice. Paní knihovnice přeje všem čtenářům krásné prázdniny a my
přejeme paní knihovnici hezkou dovolenou.

Obecné informace
ke komunálním volbám

Volby do zastupitelstev obcí neboli komunální volby
byly vyhlášeny prezidentem republiky na pátek a sobotu 10. a 11. října 2014.
Maximální počet členů na kandidátní listině je 15.
Kandidátní listiny se budou podávat u registračního
úřadu, kterým je pro město Svoboda nad Úpou Městský úřad ve Svobodě nad Úpou (oprávněná osoba dle
§ 12 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí: Ing. Ivana Balcarová, tajemnice MěÚ, tel. 499 871 197, mobil 731 479 260,
email: iva.balcarova@musvoboda.cz). Kandidátní listiny musí být podány u registračního úřadu nejpozději
do 5.8.2014 do 15,30 hodin. V této lhůtě musí být
kandidátní listina doručena registračnímu úřadu, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě.
Kdo se může stát kandidátem na kandidátní litině?
Musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve
které do zastupitelstva obce kandiduje a v neposlední
řadě se musí jednat o státního občana České republiky. Dále samozřejmě nesmí být u kandidáta překážka výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu
odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním
úkonům a poslední podmínkou, která ale nebrání
zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je otázka neslučitelnosti funkcí
(podrobněji § 5 odst. 2,3,4 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí).
Ke kandidátní listině musí být dále připojeno vlastnoručně podepsané prohlášení všech kandidátů, že
souhlasí se svou kandidaturou. Vzor prohlášení kandidáta je k dispozici v příloze prováděcí vyhlášky k
volbám č.59/2002 Sb.
Jaká seskupení mohou v komunálních volbách kandidovat?
 politická strana nebo politické hnutí,
 koalice politických stran a politických hnutí, nebo
sdružení politických stran nebo politických hnutí a
nezávislých kandidátů,
 sdružení nezávislých kandidátů (neformální uskupení, které není nikde registrováno, je volební stranou
ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje) - nutno přiložit ke kandidátní listině petici (viz dále),
 nezávislý kandidát - nutno přiložit ke kandidátní
listině petici (viz dále).
Ke kandidátní listině je nutno tedy doložit v případě posledních dvou jmenovaných petici podepsanou
voliči podporujícími kandidaturu této volební strany.
Počet potřebných podpisů na peticích, které musí být
připojeny ke kandidátní listině u nezávislého kandi-
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dáta nebo u sdružení nezávislých kandidátů:
Svoboda nad Úpou – počet všech obyvatel k 1.1.2014 – 2096

nezávislý kandidát
sdružení nezávislých kandidátů

4%, nejméně 25

84

7%

147

Pozn. Počet obyvatel je uveden včetně cizinců – více informací na
http://www.mvcr.cz/clanek/udaj-o-poctu-cizincu-potrebny-pro-zjisteni-poctu-obyvatel-obce-sdeleni-pro-registracni-urady.aspx

Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., že
musí být splněna podmínka trvalého pobytu voliče v
obci. Vedle podpisu musí být uvedeno jeho jméno,
příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen
k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas
nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. V případě
petice není žádný vzor k dispozici.

Soutěž orientálních tanečnic
Mladá Boleslav

Tak jsme se zase po roce rozjeli na soutěž do Mladé
Boleslavi. Moc se nám nechtělo, odjížděli jsme brzy
ráno, velké obavy byly z konkurenčních týmů z celé
České republiky. K místu konání jsme přijeli mezi prvními, takže zkouška, oblékání, malování proběhla v
úplném poklidu. Trocha nervozity přišla před soutěží,
když týmům před námi vypadávala hudba, na podiu bylo málo místa, v zákulisí se tlačilo několik týmů
najednou. Nejprve tančila skupinka mladších dívek.
Přes velké obavy zatančily bez chybičky, dokonce se i
přes nervozitu usmívaly, což porota ocenila a vytančily si 2. místo. Radost trenérky, rodičů i dívek byla
veliká, ukápla i nějaká ta slzička.

Starší dívky se bohužel neumístily, ale tančily také
nádherně, velice se snažily, ale konkurence byla velká a porota jejich snahu neocenila. Dalším úspěchem naší skupiny bylo 2. místo dua Denisa Celbová
a Lenka Maděrová. Příští rok se budeme snažit ještě
více a porazíme i ostatní konkurentky.

Velice děkujeme všem rodičům, sponzorům, městu
Svoboda n/Úpou za finanční příspěvek, rodině Krejčových za vyrábění náušnic, rodině Michlových za
financování závojů, přátelům a fanouškům za podporu v našem snažení. Děkujeme také trenérce Iryně,
která má s námi velkou trpělivost a do detailů s námi
piluje každý taneční krok.
Všem ostatním přejeme krásné prázdniny, hodně sluníčka a těšte se na nás zase v příštím školním roce.
Skupina orientálních tanečnic SULTÁNKY

Reakce fotbalového oddílu
SK MFC Svoboda k zápisu
z 22. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného
dne 11.6.2014

Rádi bychom touto cestou oponovali některým vyjádřením, která zazněla při posledním zasedání městského zastupitelstva v diskuzi ohledně nákupu fotbalových branek.
V roce 2012 podalo SK MFC žádost o dodávku nových bezpečných branek, které by nahradily stávající
těžké ocelové. Hlavním důvodem podání žádosti byl
faktor bezpečnosti, neboť areál hřiště využívá základní škola i široká veřejnost (především děti) a nebezpečí úrazu (i smrtelného) je značné. Město, jakožto
vlastník a správce areálu, v rámci prevence a zajištění
bezpečí dětí záměr schválilo (detailně viz zápis z 11.
veřejného zasedání ze dne 20.6.2012). Následný
nákup branek, který probíhal v režii města, se bohužel nezdařil a vyčleněný finanční příspěvek propadl
nebo byl městem použit na jiné účely.
Nechápeme proto reakce a výroky některých radních, kteří po 2 letech změnili své názory na řešení již schválené záležitosti a namísto toho fotbalový
klub napadají a kritizují (např. nesmyslné částky na
podporu oddílu, které jdou na provoz „městského“
stadionu, veřejná nečinnost členů atd.).
SK MFC funguje jako ostatní zájmové organizace,
které však bez finanční pomoci nemohou sami činnost
provozovat. Vážíme si této přízně, chápeme omezené
možnosti městské pokladny a nechceme bezdůvodně
financemi plýtvat. Snažíme se proto pomoci i vlastními silami a prostředky (výběr příspěvků členů oddílu, bezplatnou pomoc členů oddílu při povodňových
škodách a akcích organizovaných městem).
Věříme v uklidnění vztahů a kladné vyřešení této záležitosti.
Za vedení fotbalového oddílu SK MFC Svoboda
Jiří Pilný – předseda oddílu
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Mobilní toaleta na
autobusovém nádraží

Poslední červnový týden byla na autobusové nádraží nainstalována mobilní toaleta s mytím, která alespoň částečně vyřeší problém s chybějícími toaletami
v rámci autobusového nádraží. Město si pronajalo
mobilní toaletu na dobu určitou do 30.9.2014 s tím,
že poté vyhodnotí, zda má smysl v pronájmu pokračovat. Pronájem mobilní toalety byl objednán s týdenním pravidelným servisem, ale kromě toho stav
toalety budou také pravidelně kontrolovat pracovníci
technické čety města.

Bioodpad od 1. srpna 2014
Na základě jednání se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. a s Městysem Mladé Buky se v našem městě
začne od 1.8.2014 třídit, sbírat a svážet bioodpad.
Co všechno patří do bioodpadu, je podrobně popsáno v letáku dále v novinách. Nicméně významnou
změnou od srpna bude střídání svozu komunálního
odpadu a bioodpadu, a to tak, že sudém týdnu bude
svážen směsný komunální odpad a v lichém týdnu
pak bioodpad. Podle vedení společnosti TRANSPORT
Trutnov s.r.o. by se vytříděním složky bioodpadu mělo
množství směsného komunálního odpadu snížit asi
o 30%, a proto podle zkušeností z měst a obcí na
Královéhradecku opravdu bude stačit svážet směsný
komunální odpad jednou za 14 dní. Ale samozřejmě
je nutná spolupráce vás – občanů, aby se bioodpad
opravdu třídil. Podle připravované nové legislativy by
povinnost obcí začít třídit bioodpad měla začít platit
už od ledna 2015, a proto vedení města rozhodlo, že
zkusíme třídit bioodpad už letos.
Bioodpad se bude třídit do hnědých popelnic na
bioodpad, které budou zdarma k vyzvednutí na
radnici cca od 21.7.2014 (přesný datum zveřejníme na webu města v aktualitách a na úředních
deskách po městě). Třídění bioodpadu v panelových bytech na Rýchorském sídlišti projedná vedení
města se zástupci jednotlivých společenství a prověří,
zda se i zde budou občané chtít zapojit do systému
třídění a jakým způsobem.
Závěrem je třeba konstatovat, že se jedná o pilotní projekt ve spolupráci se společností TRANSPORT
Trutnov s.r.o. (bude zajišťovat svoz) a Městysem
Mladé Buky (do kompostárny v Mladých Bukách se
bioodpad bude svážet a bude se zde likvidovat). A
protože se jedná o novinku v našem městě, určitě
nepůjde všechno hladce a celý systém bude nutné
doladit podle aktuální potřeby, jako například co s
bioodpadem v zimních měsících, kdy ho není tolik.
Proto město uvítá jakoukoliv připomínku či výtku,
abychom mohli třídění odpadu v našem městě vylepšit, zvýšit jeho množství a tím i získat vyšší odměnu od
společnosti EKO-KOM, a.s.
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Výlet na Sněžku s důchodci
Ve čtvrtek 12.6.2014 uspořádalo město ve spolupráci s Klubem důchodců a s Domem s pečovatelskou
službou výlet pro naše seniory do Pece pod Sněžkou
a novou lanovkou na Sněžku. Dva plné autobusy
vyjely z parkoviště na náměstí směrem do Pece pod
Sněžkou, kde bylo počasí vcelku pěkné, ale bohužel na samotném vrcholu Sněžky nás zastihla hustá
mlha. Počasí se prostě objednat nedá, každopádně
samotný výjezd novou lanovkou byl pěkný zážitek a i
krátká procházka po vrcholu Sněžky stála za to.
Za fotografie děkujeme panu Josefu Čermákovi a
pár z nich nabízíme i našim čtenářům
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Výpis usnesení z 75. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 04.06.2014
USNESENÍ č. RM/1146/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
1) Územní souhlas s umístěním stavby Oplocení kolem pozemku oprava podezdívek, umístění dřevěných výplní na pozemcích st.p.č.
142 a p.p.č. 549/2, oba v k.ú. Maršov I (žadatel Dana Kleprlíková
a Robert Kleprlík)
2) Územní souhlas s umístěním stavby Multifunkční hřiště na Rýchorském sídlišti na pozemku p.p.č. 15/1 v k.ú. Maršov I (žadatel
město Svoboda nad Úpou)
3) Územní souhlas s umístěním stavby Terénní úpravy u čp. 331 a
čp. 332 ve Svobodě nad Úpou na pozemku p.p.č. 157/1 a 157/5,
oba v k.ú. Maršov I (žadatel Vitaliy Kalyn a Svitlana Anton)
USNESENÍ č. RM/1147/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh poptávkového řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu u hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou, odstranění
povodňových škod“ včetně kompletní zadávací dokumentace, zejména včetně návrhu Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) s
úpravami, které jsou podrobně popsány v zápise.
b) výběr pěti uchazečů, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky
v rámci poptávkového řízení v bodě a) tohoto usnesení, a to:
1) MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o., IČO 609 31 736
2) MADOS MT s.r.o., IČO 252 97 899
3) STAVREMO – PCE a.s., IČO 647 91 220
4) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 252 53 361
5) EUROVIA CS a.s., IČO 452 74 924
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise a jejich náhradníky v rámci poptávkového řízení dle bodu a) tohoto usnesení, která provede také otevírání
obálek, a to Ing. Jiřího Špetlu, p. Jiřího Rajsnera, Ing. Václava Jiránka, p. Jiřího Vlčka, p. Václava Hryzlíka a jejich náhradníky Mgr.
Petra Schöna a pana Bohuslava Krčmáře.
USNESENÍ č. RM/1148/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby vstoupil do jednání se společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. za účelem realizace a vyjednání podmínek
připojení vybraných lokalit podle počtu objektů, které by bylo možné připojit ke splaškové kanalizaci s prioritami v tomto pořadí:
1. Svoboda nad Úpou, ulice Kostelní, vnitřní část v centru
2. Maršov I, ulice Maršovská
3. Svoboda nad Úpou, ulice Lipová
4. Svoboda nad Úpou, Sluneční stráň, vrchní část kolem čp. 230 - 233
5. Maršov I, ulice Spojovací
USNESENÍ č. RM/1149/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na změnu barevného provedení dřevěné podlahy v tělocvičně (podrobně viz zápis) která spočívá v tom, že dřevěná podlaha
zůstane v přírodním provedení dřeva a jednotlivá sportovní hřiště
budou vyznačena pouze barevnými čárami (ilustrační snímek je přílohou originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1150/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh klíčového systému pro novou tělocvičnu (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) tajemnici MěÚ, aby připravila do příštího jednání rady návrh na
zvýšení počtu pracovníků technické čety o jednoho pracovníka
USNESENÍ č. RM/1151/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Vybavení tělocvičny - novostavby na p.p.č. 847 ve Svobodě nad Úpou“
(kopie viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku vybavení tělocvičny, a to od společnosti DOR - SPORT
s.r.o., se sídlem Bruzovice 247, 739 36 Sedliště, IČ 607 74 151, která
nabídla cenu dle projektu ve výši 1.218.316,25 Kč bez DPH.

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) výběr prvků z nabídky dle bodu b) tohoto usnesení, kterými bude
tělocvična vybavena a to tak, že z nabídky budou vyškrtnuty pouze
následující položky:
- položka 9 - nápojový automat
- položky 52 - 55 posilovací stroje
- položky 69 - 82 elektromontáže (cca 13.000,-Kč - tyto práce
musely být již zadány formou objednávky, jinak by musely být přerušeny stavební práce)
- položka 12 - vodovodní přípojka k automatu (již hotovo zhotovitelem stavby zdarma)
- položky 86 - 87 - montáž související s ozvučením (cca 700,-Kč tyto práce musely být také již zadány formou objednávky společně
s elektromontáží položek 69-82)
Výpočtem bylo zjištěno, že finanční potřebnost pro výběr všeho
ostatního dle nabídky vítězného uchazeče činí 1.133.237,-Kč včetně DPH. V rozpočtu města je však pouze částka 0,5 mil. Kč, a proto rada navrhuje zastupitelstvu v rámci rozpočtového opatření č.
2/2014 navýšit částku o potřebných 634.000,-Kč po zaokrouhlení.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
d) Zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření částku ve výši 68.000,-Kč na nákup florbalových mantinelů, které nebyly
součástí nabídky ani projektu, a dále částku ve výši 145.000,-Kč na
nákup bateriového podlahového mycího stroje s chodící obsluhou,
který nebyl rovněž součástí projektu a tudíž ani nabídky.
USNESENÍ č. RM/1152/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který odvolání pí Zapadlové potvrdil zrušením vydaného Rozhodnutí MěÚ
ve Svobodě nad Úpou o nařízení nutných zabezpečovacích prací
a nařídil nové projednání věci s tím, že město se poradí se svými
právními zástupci na dalším postupu.
USNESENÍ č. RM/1153/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby vyzval vlastníky všech zahrádek na Třešňovce k tomu,
aby sdružili finanční prostředky tak, aby pozemek, po kterém vede
cesta k zahrádkám (tj. od hranice, kde končí asfaltová plocha) byl
upraven tak, aby splňoval podmínky komunikace a neohrožoval a
nepoškozoval majetek sousedních vlastníků. Pokud tak vlastníci zahrádek na Třešňovce neučiní, město zde provede takové opatření,
kterým bude zabráněno vjezdu motorových vozidel na cestu bez
asfaltové komunikace (nejedná se totiž o komunikaci určenou pro
provoz motorových vozidel a podmínky pro provoz jsou splněny
pouze tam, kde je asfaltová plocha), a tím bude zajištěno, že město
nebude poškozovat majetek sousedních vlastníků cesty.
USNESENÍ č. RM/1154/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové o poskytování,
resp. možnost stahovat texty zpravodaje Svoboda fórum z webových stránek města, ukládat v úložišti knihovny a zpřístupňovat uživatelům knihovny včetně návrhu Smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1155/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s udělením licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy pro dopravce: Ing. Roman Koula, IČO: 11163801 na linku:
690974 Pec pod Sněžkou – Janské Lázně na základě žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bez námitek.
USNESENÍ č. RM/1156/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hůrku, aby do příštího jednání rady připravil podkladový materiál (stavební povolení, studii výstavby od Ing. arch. Žateckého atd.)
ve věci realizace připojení lokality B3 Luční k distribuční soustavě,
kdy město požádalo v roce 2009 o připojení 16 RD a uhradilo již
150.000,-Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.
USNESENÍ č. RM/1157/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
doplnění usnesení č. RM/1132/73/2014 a č. RM/1133/73/2014
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z minulého jednání rady o stanovení doby určité, a to na pět let s
vyloučením příslušného ustanovení nového občanského zákoníku
o skončení pachtu, s vlastním ujednáním o skončení pachtu tak,
aby pachtýři měli jistotu, že když zasejí, tak také sklidí a dále bez
prolongace smlouvy.
USNESENÍ č. RM/1158/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
a) následující stanovisko Rady města ve věci žádosti p. Pavla Čekaňáka a p. Davida Kepáka o souhlas s uložením inženýrských sítí
na pozemcích p. p. č. 394/1, 393 a 388/1 k. ú. Svoboda nad
Úpou ve vlastnictví obce:
Rada prověřila danou lokalitu v Územním plánu města, bylo zjištěno, že se jedná z hlediska funkčního využití ploch o zahrádkářské
osady a v textové části, ani v závazných regulativech není k tomuto
funkčnímu využití žádný text. Dále se rada zabývala navrhovaným
vedením kanalizace, ze kterého vyplývají další nejasnosti ve věci
konkrétního napojení objektů, a proto se rada ztotožnila se stanoviskem stavební komise a nesouhlasí s umístěním stavby inženýrských sítí na základě výše uvedené žádosti.
b) následující stanovisko Rady města ve věci žádosti pí Jany Pejosové o vyjádření se k plánované půdní vestavbě bytové jednotky v
domě č. p. 541 v ul. 5. května:
Rada města souhlasí se stanoviskem stavební komise a souhlasí s
umístěním stavby bez námitek.
c) následující stanovisko Rady města ve věci žádosti p. W. M. Szymanského, zastupujícího majitele řadových garáží na st. p. č. 166
až 171 v k. ú. Maršov I, o povolení výstavby vsakovací jámy na p.
p. č. 16/1 ve vlastnictví obce:
Rada se ztotožňuje se stanoviskem stavební komise, tj. aby mohlo město definitivně rozhodnout, požaduje po žadateli předložení
projektové dokumentace konkrétního provedení stavby. Dále rada
upozorňuje žadatele vzhledem k tomu, že uvažovaná stavba bude
zasahovat na pozemek města, že musí mít před případnou realizací
platnou Smlouvu o právu k provedení stavby a dále musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy Smlouvou a zřízení služebnosti, resp. o věcném břemenu na uložení vsakovacího zařízení na pozemku města.

6
d) následující stanovisko Rady města ve věci žádosti Společenství
vlastníků Spojovací 113 o povolení ke stavbě protipovodňové stěny
na p. p. č. 125/1
Rada města požaduje po žadateli předložení projektové dokumentace s konkrétním provedením stavby včetně stanovisek dotčených
orgánů státní správy, kterou také bude požadovat stavební úřad a
již zmiňované další dotčené orgány státní správy.
e) následující stanovisko Rady města ve věci žádosti p. Marka Škardy o výstavbu montované kovové dvojgaráže na p. p. č. 641/2 v
k. ú. Maršov I
Rada města prověřila soulad umístění stavby s Územním plánem
města, podle kterého je pozemek veden z hlediska funkčního využití ploch jako území obytná komerční / transformační, na kterém
podmínečně přípustné pouze umístění garáže jako vestavěné, jinak
musí být řešeny na plochách pozemků jednotlivých objektů, tj. musí
být součástí nějaké hlavní stavby). Na základě toho rada nesouhlasí
s umístěním stavby.
f) následující stanovisko Rady města ve věci žádosti JANSA PROJEKT
s.r.o. o souhlas s umístěním stavby na st. p. č. 244 a p. č. 341/45 v
k. ú. Svoboda nad Úpou (přístavba RD čp. 187 v Horské ulici)
Rada města souhlasí se stanoviskem stavební komise a souhlasí s
umístěním stavby bez námitek.
USNESENÍ č. RM/1159/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podkladový materiál k tomuto bodu (viz příloha originálu zápisu)
s nařízeným novým oběhem písemností, které jsou doručovány
městu z institucí a orgánů státní správy, ve kterých je město buď
účastníkem řízení nebo dotčeným účastníkem řízení a dále písemná
stanoviska nadřízených orgánů ve věci požadavku města na předkládání stanovisek pořizovatele ÚP (viz zápis) s tím, že byl vzájemně
odsouhlasen postup předávání těchto písemností v rámci radnice.
USNESENÍ č. RM/1160/75/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na opravu chodníků kolem autobusového nádraží v rozsahu
cca 200 metrů a pověřuje starostu a stavebního technika přípravou
podkladů pro vypsání výběrového řízení.

Výpis usnesení z 76. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 25.06.2014
USNESENÍ č. RM/1161/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od společnosti TRANSPORT Trutnov s.r.o. na svoz bioodpadu od občanů Svobody nad Úpou od srpna 2014 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1162/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh poptávkového řízení na stavební práce s názvem „Oprava
zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí po povodni“
včetně návrhu Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr pěti uchazečů, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení v bodě a) tohoto usnesení, a to:
1) Z&D stavby, s.r.o., se sídlem K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov 4,
IČ 274 88 055
2) KT stav s.r.o.. se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 260 04 852 
3) Eurovia CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ
452 74 924
4) Strabag a.s., se sídlem Na bělidle 198/21, 151 00 Praha, IČ
608 38 744
5) Stavebně dopravní Trutnov, se sídlem Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ 642 55 352
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise a jejich náhradníky v rámci poptávkového řízení dle bodu a) tohoto usnesení, která provede také otevírání
obálek, a to Ing. Jiřího Špetlu, p. Jiřího Rajsnera, Ing. Václava Jiránka, Mgr. Petra Týfu, Ing. Josefa Hůrku a jejich náhradníky Mgr.
Petra Schöna a pana Jiřího Vlčka.
USNESENÍ č. RM/1163/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce mostu u hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou - odstranění povodňových škod“ (kopie viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku
na stavební práce na akci „Rekonstrukce mostu u hotelu PROM ve
Svobodě nad Úpou - odstranění povodňových škod“, a to od společnosti MPS Mostní a pozemní stavby Engineering s.r.o., se sídlem
Čepí 104, 533 32 Čepí, IČ 291 48 871, která nabídla cenu ve výši
2.239.379,95 Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/1164/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost pana Petra Kadrmase o vyřešení majetkoprávních vztahů za
mostem v Maršově II, kdy část komunikace a chodníku zasahuje do
jeho pozemku p.p.č. 102/3 v k.ú. Maršov II s tím, že město nejprve
zajistí geodetické zaměření skutečného stavu..
USNESENÍ č. RM/1165/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) písemné vyrozumění Ředitelství silnic a dálnic ČR ohledně žádosti o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I, kdy
bylo zjištěno, že pozemek byl omylem zapsán do jejich Listu vlastnického (nebyla nalezena žádná listina, osvědčující toto vlastnictví),
a proto byl vrácen státu, resp. převeden do vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby vstoupil do jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem získání pozemku p.p.č.
102/1 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/1166/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemku st.p.č. 62/2 včetně objektu ga-
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ráže za pozemky města p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3 s tím, že
je nutné zřídit k pozemkům p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3 věcné
břemeno, resp. služebnost cesty ve prospěch vlastníků sousedních
rodinných domů, protože přístupovou cestu využívají i další vlastníci
rodinných domů v této lokalitě, a proto bude provedeno geodetické zaměření cesty podle skutečnosti.
USNESENÍ č. RM/1167/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zvýšení počtu pracovníků technické čety o 1 pracovníka, a tím i
úpravu Organizačního řádu - organizační struktury MěÚ od
1.11.2014 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1168/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby dal podnět silničnímu správnímu úřadu na MěÚ Svoboda nad Úpou k zahájení správního řízení na úpravu či omezení
veřejného přístupu v lokalitě Horská (cesta na Muchomůrku) a Kostelní (úprava provozu kolem ZŠ).
USNESENÍ č. RM/1169/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost ředitele ZŠ o umístění „ Zelené učebny“ ( pergola) na pozemku školní zahrady (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1170/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost společnosti Internethome, s.r.o. o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě za účelem legalizace stávajícího
nadzemního vedení sítí elektronických komunikací (optického převěsu) mezi budovami na Rýchorském sídlišti nad obecními pozemky
p.p.č. 10/5, 630/1, 12/3, 557 a 15/5 a požaduje po společnosti
vyjádření, proč není vedení řešeno bezdrátovým přenosem.
USNESENÍ č. RM/1171/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sběrem tříděného papíru s tím, že ko-

pie dokladů o množství odevzdané druhotné suroviny a identifikaci
subjektu, kterému byla odevzdána, budou předávány na MěÚ –
HSO, Mgr. Petru Schönovi.
USNESENÍ č. RM/1172/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 500/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že konečné znění bude předloženo
na dalším jednání rady na základě vznesených připomínek.
USNESENÍ č. RM/1173/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) bere na vědomí stížnost obyvatel domu čp. 471 na náměstí Svornosti na firmu Střechy RENO s.r.o. a jejího majitele pana Norberta
Fleischera (viz zápis) s tím, že v rámci místního šetření bylo zjištěno,
že průjezdnost cesty k domu čp. 471 byla zachována bez omezení,
nicméně pan Fleischer bude vyzván, aby pozemky města vyklidil do
10.7.2014 a pokud tak neučiní, provede vyklizení pozemků město
a finanční náklady s tím spojené budou panu Fleischerovi vyfakturovány.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu, aby zajistil u Městské policie Trutnov pravidelný monitoring dané lokality, tj. aby zde nedocházelo na pozemcích města
ke skládkování.
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
c) žádost pana Fleischera o pronájem pozemku p.p.č. 927 za účelem odstavné plochy k překládce a manipulaci s materiálem, protože dle územního plánu není tato lokalita určena ke skladování.
USNESENÍ č. RM/1174/76/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
realizaci elektro připojení lokality B3 Luční k distribuční soustavě v
souladu se Smlouvou o budoucí smlouvě z roku 2009 a doporučuje zastupitelstvu, aby se zabývalo dokončením přípravy této lokality
pro výstavbu rodinných domů.

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 11.06.2014
USNESENÍ č. ZM/304/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou dne 11.6.2014.
USNESENÍ č. ZM/305/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Václava Hryzlíka a pana Mgr. Zdeňka Rolence.
USNESENÍ č. ZM/306/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou ze dne 12.3.2014 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/307/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 12.3.2014 do
10.6.2014 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/308/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou souhlasí
s případným nákupem pozemků p.p.č. 651, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 45 m2 a p.p.č. 655, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 195 m2, oba v k.ú. Maršov I od České republiky
– Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 a vyhrazuje si právo
definitivně rozhodnout, až budou známy ceny za výše uvedené pozemky dle znaleckého posudku.
USNESENÍ č. ZM/309/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku st.p.č. 557, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 444 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou vlastníkovi
budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na tomto pozemku,
který má dle § 3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, zákonné předkupní právo k pozemku,
protože na něm stojí stavba v jeho vlastnictví, a to společnosti Je-

žek – plyn s.r.o., se sídlem U nádraží , 542 24 Svoboda nad Úpou,
okres: Trutnov, IČ 252 54 511.
b) prodej pozemku dle bodu a) tohoto usnesení za cenu v daném
místě a čase obvyklou ve výši 60.000,-Kč, stanovenou znaleckým
posudkem č. 6889/55 – 2014 z 26.5.2014, který vypracoval p. Jiří
Danielis, znalec z oboru stavebnictví a stavební ekonomiky + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.560,-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 31.7.2014.
USNESENÍ č. ZM/310/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků
ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/311/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (pozemek vhodný na výstavbu rodinného domu naproti Dehtochemě)
panu Václavu Dvořáčkovi, bytem Za Vodou 163, Horní Maršov, a
to v souladu s Opatřením orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro
prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů, tj. formou vzorové kupní smlouvy, která je součástí výše
uvedených pravidel.
b) prodej pozemku dle bodu a) tohoto usnesení za cenu v daném
místě a čase obvyklou, která bude určena znaleckým posudkem
+ náklady za zpracování znaleckého posudku + 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 31.8.2014.
USNESENÍ č. ZM/312/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytové jednotky č. 5100006 včetně podílu na společných

zápis z usnesení ZM
částech domu a pozemku ve výši 1159/7189 v bytovém domě čp.
510 na ulici 5. května paní Magdaleně Lindebergové, bytem Djurslövsvägen 20, Staffanstorp, Švédsko.
b) prodej bytové jednotky č. 5100006 dle bodu a) tohoto usnesení
za cenu ve výši 960.000,-Kč.
c) prodej bytové jednotky č. 5100007 včetně podílu na společných
částech domu a pozemku ve výši 332/7189 v bytovém domě čp.
510 na ulici 5. května Mgr. Zině Rutarové, bytem 5. května 510,
Svoboda nad Úpou.
d) prodej bytové jednotky č. 5100007 dle bodu c) tohoto usnesení
za cenu ve výši 210.000,-Kč.
e) prodej bytové jednotky č. 5100008 včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 559/7189 v bytovém domě
čp. 510 na ulici 5. května panu Radku Krýzovi, bytem Terronská
961/67, Praha 6.
f) prodej bytové jednotky č. 5100008 dle bodu e) tohoto usnesení
za cenu ve výši 410.000,-Kč.
g) prodej bytové jednotky č. 5100009 včetně podílu na společných
částech domu a pozemku ve výši 521/7189 v bytovém domě čp.
510 na ulici 5. května panu Martinovi Šestákovi, bytem 5. května
510, Svoboda nad Úpou, jenž je nájemcem bytu a má předkupní
právo dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění.
h) prodej bytové jednotky č. 5100008 dle bodu g) tohoto usnesení
za cenu ve výši 380.000,-Kč.
i) lhůtu pro uzavření kupních smluv na prodej bytových jednotek dle
bodů a), c), e) a g) za ceny dle bodů b), d), f) a h) do 31.8.2014.
USNESENÍ č. ZM/313/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek
podle zákona č. 72/1994 Sb., který se týká budovy čp. 302 na
Sluneční stráni (viz příloha originálu zápisu)
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USNESENÍ č. ZM/314/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
není znám návrh usnesení
nákup 2 ks přenosných a celohliníkových branek dle žádosti fotbalového oddílu o rozměrech 7,32 x2,44 metry v cenové relaci do
90.000,-Kč včetně DPH a dopravy.
USNESENÍ č. ZM/315/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
nákup 2 mobilních přechodových ostrůvků včetně dopravního značení pro lokalitu Maršov II v cenové relaci 154.000,-Kč + 2.000,Kč za projekt.
USNESENÍ č. ZM/316/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
v platném znění, paní Ivanu Reichovou, nar. 6.12.1951, trvale bytem Rýchorské sídliště 125, 542 24 Svoboda nad Úpou do funkce
přísedící u Okresního soudu v Trutnově na základě její žádosti.
USNESENÍ č. ZM/317/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2013 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2013 a dalších
příloh vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým byla přijata opatření potřebná k nápravě zjištěných
chyb dle § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
b) účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2013
sestavenou ke dni 31.12.2013.
USNESENÍ č. ZM/318/22/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
nnávrh rozpočtového opatření č. 2/2014 (viz příloha originálu zápisu) se změnami dle zápisu s tím, že objem celkových příjmů činí
2.719.000,- Kč, objem celkových výdajů činí 2.525.000,- Kč a
financování rozdílu činí mínus 194.000,- Kč.
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rybářské závody

Rozpočtové opatření
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Rozpočtové opatření č. 2/2014

Rozpočtové opatření č. 2/2014 v následujícím konečném znění bylo schváleno na 22. veřejném zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 11.6.2014 pod číslem usnesení ZM/318/22/2014.

PŘÍJMY

rozpočtová skladba
ODPA

POL.

ÚZ

98348

3429

4111
3121
4113

částka

text

65 000 Volby do EP - záloha dotace
-449 000 Příjem dotace na projekt Krakonošova Muchomůrka - převod na správnou položku rozpočtové
449 000 skladby, dotace již byla připsána na účet města
Dotace z Úřadu práce na mzdové náklady pracovníků veřejně prospěšných služeb za období od května

4116

395 000 do listopadu 2014 dle nové dohody s ÚP - vazba na výdaje položka 3639/5011

3319
3319
3319
3729
6171
6171
6171
6171

4122
2111
2321
2321
2212
2322
2324
2329
3111

131 000 Průtokový transfer dotace pro ZŠ - vazba na výdaje
-64 000
Příjmy od sponzorů plesu - převod na správnou položku rozpočtové skladby
64 000
23 000 Navýšení příjmů od sponzorů plesu
38 000 Příjem z pokuty od ČIŽP
11 000 Přijaté pojistné náhrady
7 000 Přijaté náhrady za kolky
26 000 Přijaté náhrady za geometrické plány
63 000 Příjmy z prodeje pozemků (Javůrkovi, Štorkán, Hofmanovi, Jelínková, Pokorný, Michel)

6171

3112

1 960 000 Příjem z prodeje bytů v bytovém domě čp. 510 (č. 6, 7, 8 a 9 - schváleno na 22. ZM dne 11.6.21014)

CELKEM PŘÍJMY

2 719 000

VÝDAJE
rozpočtová skladba

ORG

ODPA

POL.

částka

text

4357

6121

2221

5169

3639

5011

1

3639

5031

1

99 000 Pracovníci VPP - sociální pojistné - odvod zaměstnavatele

3639

5032

1

36 000 Pracovníci VPP -zdravotní pojistné - odvod zaměstnavatele

3113

5336

3319

5041

2

3319

5139

2

3319

5169

2

6171

5021

2

3421

6119

Rekonstrukce topení v DPS - úspora finančních prostředků dle výběrového
-572 000 řízení na zhotovitele (vysoutěžená cena 2.412.000,-Kč) + činnost BOZP
(16.000,-Kč). V základním rozpočtu 3 mil. Kč.
9 000

Pronájem mobilní toalety na autobusovém nádraží na období od 15.6.2014
- 15.9.2014 (71 RM dne 9.4.2014 - č. usnesení RM/1097/71/2014)

395 000

Hrubé mzdy pracovníků veřejně prospěných služeb (VPP) dle nové
dohody s ÚP od května do listopadu 2014 (vazba na příjem)

131 000 ZŠ - průtokový transfer dotace (vazba na příjem)
1 000
-10 000 Ples města - převod mezi výdajovými položkami dle skutečnosti s vazbou
9 000 na zvýšený příjem od sponzorů
18 000
13 000 Projekt vybavení tělocvičny
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3421

6121

2212

5139

2212

5156

2212

5169

2212

6121

2212

6121

2219

6121

3111

5021

Výstavba tělocvičny úprava rozpočtu dle skutečných plateb v roce 2013,
kdy bylo zaplaceno pouze 1.418.000,-Kč, nikoliv odhadovaných
457 000
1.875.000,-Kč začátkem prosince, a proto je třeba o rozdíl posílit rozpočet
roku 2014.
40

-100 000 Posypový materiál na zimní údržbu - úspora díky teplé zimě
-100 000 Pohonné hmoty - - úspora díky teplé zimě

40

-50 000 Dovoz posypu na zimní údržbu dodavatelsky - - úspora díky teplé zimě
Přechodové ostrůvky po obci - geodetické zaměření věcného břemene 3 x
pro účely kolaudace
-3 025 000 Rekonstrukce mostu u hotelu PROM - přesun na správnou položku
rozpočtové skladby, přesná částka investice ještě není známa - výběrové
3 025 000 řízení na zhotovitele probíhá
15 000

20 000 Rekonstrukce MŠ - činnost TDI na základě DPP
Rekonstrukce MŠ - úspora na základě ceny zhotovitele dle výběrového
řízení (vysoutěžená cena 5.477.209,-Kč) + činnost BOZP (16.700,-Kč) +
-504 000
poplatek KRNAP za užívání pozemku (2.000,-Kč). V základním rozpočtu
vyčleněno 6 mil. Kč.
Oprava veřejného osvětlení po povodních - Nový svět, nebylo zahrnuto v
104 000
základním rozpočtu

3111

6121

3631

5171

3632

6121

6117

v kompetenci
účetní

6171

5169

6171

5194

-5 000 Věcný dar do tomboly na ples DSO - vloni byl 2x, letos nebude

6171

5321

Posílení položky na projednávání přestupků - dle veřejnoprávní smlouvy
20 000 vykonává MěÚ Trutnov, je zaznamenán zvýšený počet přestupků na území
našeho města

6171

5361

6171

5362

6171

6130

6402

5364

3421

5137

3421

v kompetenci
účetní

3421

6122

145 000

3421

5137

68 000

6171

5163

70 000 Posílení položky s ohledem na zvýšení pojistného po povodních

ORG
5272

-290 000
ÚZ 98348

Rekonstrukce hřbitovní zdi ve Svobodě - vysoutěžená cena ve výběrovém
řízení 710.000,-Kč. V základním rozpočtu vyčleněn 1 mil. Kč

65 000 Volby do Evropské parlamentu - vazby na příjem
100 000

Posílení položky na služby - zpracování geometrických plánů, činnost
projektového manažera, profil zadavatele

-10 000 Nákup kolků pro vklady do KN - přesun na správnou položku rozpočtové
10 000 skladby
6 000 Pořízení pozemku ze směny s manželi Michelovými
33 000 Vratka nevyčerpané dotace dle vyúčtování za rok 2013 (Volby do PS ČR)
-500 000
34216122

1 134 000

Vybavení tělocvičny - zrušení položky bez ORG a převod částky do další
položky
Vybavení tělocvičny - na základě výběrového řízení a v souladu s
usnesením rady ze dne 4.6.2014
Vybavení tělocvičny - mycí podlahový stroj na baterie s chodící obsluhou konečná cena bude vysoutěžena - dle usnesení rady ze dne 4.6.2014
Vybavení tělocvičny - florbalové mantinely, které chyběly v projektu na
vybavení tělocvičny - dle usnesení rady ze dne 4.6.2014
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Obnova chodníků po povodních - zpracování technických podkladů pro
22 000 zpracování investičního záměru jako nutné přílohy k podání žádosti o
investiční dotaci na obnovu majetku po povodních

2219

6119

2212

6121

3419

5137

90 000

2212

6121

1 420 000

5272

5321

Zřízení bezpečnostního ostrůvku v přechodu pro chodce pro lokalitu
156 000 Maršov II na dvou místech - předpoklad, bude vysoutěženo, podle
výsledku jednání dle bodu 13

ZJ026

20 000

Nákup dvou bezpečnostních branek na stadion dle výsledku jednání bodu
12)
Dokončení zatrubnění bezejmenného potoku v Maršovské ulici pod hlavní
komunikací - náklady dle projektanta, bude vysoutěženo
Finanční dar Městu Zlaté Hory na odstranění povodňových škod z května
2014

CELKEM VÝDAJE

2 525 000

2 719 000
2 525 000
194 000

Celkové příjmy
Celkové výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů
Financování

8115

Celkem financování

-194 000

Snížení použitého úhrnu rezervních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na
rok 2014 + RO č. 1/2014

-194 000

Vyhotovila: Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ
Ve Svobodě nad Úpou dne 13.6.2014
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TRANSPORT Trutnov s.r.o.
Marius Pedersen Group

Bioodpad - svoz, sběr
Od 1.8.2014 začínáme se sezónními svozy bioodpadu z domácností, které
boudou prováděny kombinovaně. Jeden týden budeme svážet směsný
komunální odpad (sudý týden) a druhý týden bioodpad (lichý týden).

hnědé nádoby 120l budou k vyzvednutí na MÚ
BIOODPAD

Do nádob na bioodpad patří:
Z domácností – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze
zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti,
skořápky z vajíček a ořechů, slupky z
citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin,
kávový odpad včetně filtrů, čajový odpad,
čajové sáčky.
Ze zahrady –

tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma,
podestýlka, hobliny, piliny, popel ze dřeva,
slabé větvičky.

Do nádob na bioodpad nepatří:
-

Papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, čistící prostředky
Baterie, minerální oleje, silné větve, živočišné zbytky (maso, kosti, kůže,
omáčky, polévky), exkrementy zvířat
Uhynulá zvířata, pleny, obvazy, pytlíky z vysavače, krabice tetrapak, vlna

Střípky z dějin: Velká válka
Velká válka

14
Antonín Tichý

Od vypuknutí Velké války, předznamenané červnovým atentátem na rakouského následníka trůnu arcivévodu Ferdinanda v Sarajevu, uplyne 28. července
právě 100 let. Teprve o čtvrt století později, s rozpoutáním dalších globálních hrůz, se jí začalo říkat I. světová. V letech 1914 – 1918 byla i ze Svobody nad
Úpou odvedena k různým zbraním rakousko – uherské armády řada mladých mužů, z nichž mnozí se již
nevrátili nebo zemřeli záhy po konci války na její přímé následky. Podle obecní kroniky jich bylo 63 z těch
333, kteří během čtyř let do válečné vřavy narukovali.
V době mobilizace v roce 1914 bylo mužů ve věku od
18 do 50 let, podléhajících různé odvodní povinnosti
ve Svobodě 574. Necelá stovka z nich, 65 živých, 5
nezvěstných a 28 padlých, se vešla na fotografické
tablo s nápisem „Na počest mrtvých i přeživších bojovníků ze Svobody ve světové válce 1914 – 1918“,
které je dnes uloženo v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, kam bylo pravděpodobně po roce 1945 převezeno ze zrušeného svobodského vlastivědného muzea.
S laskavým svolením vedení Muzea Podkrkonoší ho
pro „Svoboda fórum“ ochotně přefotil Pavel Křivka.
Díky této ojedinělé hmotné památce známe mnohdy
jedinou podobu konkrétních nositelů známých jmen z
minulosti našeho města. Je zde například zakladatel
svobodského muzea, osvícený starosta z prvních let
První republiky Rudolf Lissak, který se narodil 3. 12.
1892 v Mladých Bukách (!) a do podnikatelské rodiny
svobodských Fiebigerů se přiženil až po válce v roce
1919. V jeho bývalé vile na Malém náměstí je mateřská škola, kterou prošla už pěkná řádka generací.
Hned na začátku jeho úřadování (1925 – 1933) vyšla
útlá brožurka o dějinách města Svoboda nad Úpou z
pera obecního kronikáře Bernarda Hampla, rovněž
účastníka války zobrazeného na tablu, která je k hanbě všech pozdějších zastupitelů dodnes jedinou vlastivědnou prací o městě. Horská protěž na límcových
výložkách kaprála Hampla, svobodského rodáka ročník 1871, napovídá, že patřil k elitní jednotce polních

myslivců. Kuriozitou mezi plejádou uniforem je jistě
i pozdější klempířský mistr Reinhold Graf z čp 68 ve
stejnokroji c. k. námořnictva. Zachovala se i portrétní
fotografie majitele obchodu s textilem v čp 69, krejčího Franze Thamma v slušivé dragounské uniformě
po roce 1916 s hodností četaře a záslužným křížem
Františka Josefa I. na válečné stuze, použitá rovněž na
tablu. Je tu jen tak namátkou i pan učitel Rudolf Sitka,
mladičký Johann Rudlof z hospody „Pod lipami“ na
náměstí, dnešního Národního domu, nebo první svobodský pohřešovaný voják na ruské frontě z prvního
roku války 1914 – četař 12. batalionu polních myslivců Josef Walsch z čp 58. Ale taky nechvalně známý
poslední „německý“ starosta z dob připojení Sudet k
Říši MUDr. Franz Breuer a mnoho dalších. Ještě velkolepější pomník odhalili občané svobodští padlým kamarádům 10. srpna 1924 poblíž kostela sv. Jana Nepomuckého. Monumentu vévodil archanděl Michael
v rytířské zbroji od vynikajícího trutnovského umělce
Emila Schwantnera. Hurá vlastenci z řad nových obyvatel pohraničí ho s brigádnickým nadšením zlikvidovali v květnu 1948. Nutno dodat, že pamětní desky
se jmény padlých, pohřešovaných i na válečné útrapy zemřelých svobodských vojáků, zničila už před tím
jako daň zbrojařské výrobě nacistická válečná mašinerie. V dříve samostatné části Svobody na dnešním
Pietteho náměstí je v nově upraveném parčíku torzo
jiného pomníku padlým hrdinům z Maršova I. Ten byl
po odstranění busty císaře Josefa II. upraven a slavnostně odhalen 7. června 1925 a vydržel bez újmy
až do let šedesátých. Všudybyl Josef Jeschke, tehdejší svobodský fotograf, vydal pěknou pohlednici také
k příležitosti svěcení spolkového praporu maršovské
místní skupiny vysloužilých vojáků 26. července 1936.
I přes zpřetrhanou kontinuitu většiny místních obyvatel
a po mnoho let tendenční výklad historie patří Velká
válka k významnému mezníku světových dějin a všem
jejím bojovníkům na obou stranách fronty čest a tichá
vzpomínka.

Pomník padlých vojáků ve Svobodě nad Úpou a v Maršově I. při odhalení.
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Tablo svobodských účastníků Velké války 1914 – 1918 (Reprofoto Pavel Křivka)

Starosta Rudolf Lissak * Kronikář Bernard Hampl * Klempířský mistr Reinhold Graf

Prapor vysloužilých vojáků z Maršova I. a II. * Krejčí Franz Thamm – četař u dragounů.

Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 20. září 2014

Program - hlavní pódium

XI. ročník

10:00 hod. Gnomus – dobová hudba
10:30 hod. Šermíři Okořská Garda – fechtýři
11:00 hod. Kaira Sabah – tanec se závojem, tanec s živým hadem
11:15 hod Chůdadlo – Fangle – komediální akrobatické vystoupení
11:30 hod. Gnomus – dobová hudba
12:00 hod. Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 hod. Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
13:45 hod. Skupina New Element
15:00 hod. Creedence Revival
16:15 hod. Bavič Václav Faltus & iluzionista Aleš Krejčí
18:00 hod. Zpěvák Bohuš Matuš, poté autogramiáda
19:30 hod. Skupina New Age of Smokie
21:00 hod. Kapela Koneckonců
22:00 hod. Ohnivá show kejklířů Chůdadla – Fire Hits, Vystoupení fakíra Špíny
22:30 hod. Kapela Koneckonců
0:30 hod. Ukončení programu

Program v centru města na náměstí

10:00 hod. po celý den – Dobová tržnice s řemesly, výstava motorek – veteránů
13:00 – 14:00 hod. Chůdadlo – obří postavy na koních, pouliční divadlo
17:00 – 17:45 hod. Chůdadlo – Drak, Jiří a věž, obří loutky, pouliční divadlo

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm
10:30 hod. po celý den – střelba z kuší, vrhací zbraně, jízda na koních
– všem zdarma

Program na parkovišti

14:00 hod. Agentúra Mág – dobová magická čísla, malování na obličej,
balónková show
15:00 hod. Kaira Sabah – tanec s křídly, tanec s živým hadem
15:15 hod. Žongléřská dílna, výuka žonglování
16:15 hod. Kaira Sabah – Španělsko – cikánský tanec
s vějířem
16:30 hod. Šermíři Okořská Garda – cesta do Vallhally
(Vikingové )
17:00 hod. Kat Špína – katovna, ukázky mučicích nástrojů
17:40 hod. Gnomus – dobová hudba
18:10 hod. Agentúra Mág – dobová magická čísla malování na
obličej, balonková show

