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Vážení spoluobčané,
v posledním letošním úvodníku vás nebudu
unavovat sáhodlouhými výklady a rozbory,
přeci jen je čas adventní a blíží se pro mnohé
z nás (hlavně ty nejmenší) nejhezčí úsek roku,
totiž Vánoce. Letos jsme pro vás tak jako loni
připravili malé překvapení a v předvečer první adventní neděle jsme slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu na náměstí vylepšili o malé
předvánoční trhy a živý betlém. Protože tento
úvodník píši ještě před jejich konáním, mohu
jen doufat, že se celá akce vydařila a všichni
jsme si ji hezky užili.
Dalším prosincovým počinkem je také již
tradiční zpívání dětí v kostele. Ani tuto příležitost si jistě nikdo z nás nenechá ujít a v kostele sv. Jana Nepomuckého bude ve čtvr-

tek 18. 12. tak jako každý rok „vyprodáno“.
Maminky si určitě nezapomenou vzít s sebou
kapesníky a tatínkové budou, tak jako vždy,
malinko nad věcí.
Vánoce jsou, alespoň pro mne, čas, kdy
se všechno tak trochu zpomalí, kdy si více
všímáme jeden druhého a snažíme se k sobě
být milejší a ochotnější. Vím, že máme každý spoustu svých starostí a problémů, které
s sebou současnost nese, ale alespoň jednou za rok se přibrzdit vyplatí. Doba není
zase tak zlá a hrubá, jak jsme ji někdy nuceni vnímat. Spoustu špatné nálady si vytváříme sami. Nekažme si ji tedy alespoň v tento
sváteční čas.
Přeji vám všem krásné a radostné prožití
svátků vánočních a šťastný Nový rok 2015!

Ing. Jiří Špetla
starosta města

slovo starosty
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Slovo starosty
Protože titulní strana prosincového vydání svobodských novin již tradičně patří adventu a časům vánočním, dovolil jsem si zabrat část prostoru na této
straně a podělit se s vámi o informace, týkající se
nově zvoleného zastupitelstva města a změn, které
jeho složení doznalo krátce po komunálních volbách.
Jmenný seznam nově zvolených členů zastupitelstva
byl zveřejněn v minulém čísle Svobodského fóra. Od
té doby se ale jeho obsazení několikrát změnilo, a to
následovně. Ze tří původně zvolených členů zastupitelstva za sdružení nezávislých kandidátů „OBČANÉ SVOBODY a ods“ se dva z nich postupně vzdali
obdrženého mandátu. Jako první položila mandát
paní Blanka Glosová, za kterou jako 1. náhradník
nastoupil pan Jan Hanuš. Druhým odstupujícím členem zastupitelstva byl pan Milan Oravec, za kterého
měl nastoupit jako 2. náhradník pan Marek Venzara.
Ani ten však neprojevil o práci v zastupitelstvu města zájem a odstoupil též. Tím pádem se dostal na
řadu až 3. náhradník, pan Martin Šesták. Jediným,
kdo v pozici zastupitele z tohoto sdružení „statečně
vytrval“, je pan Martin Vlášek. Oba dva náhradníci
byli poté pozváni na 1. jednání rady města, kde jim

mělo být předáno osvědčení o zvolení. K převzetí tohoto osvědčení se dostavil pouze pan Šesták, pan
Hanuš nenašel ani dostatek slušnosti, aby se z účasti
na tomto aktu omluvil.
Nejsem si zcela jist, s jakou vizí či přáním všichni
tito lidé kandidovali do zastupitelstva našeho města. Jedno vím ale docela jistě – práce pro město to
zcela určitě nebyla. Výsledkem nereálných a neuspokojených ambicí těchto kandidátů byly posléze výše
zmíněné rošády, tolik nedůstojné k pozici zastupitele.
Jediným pozitivem, které na celé této smutné situaci vidím, je to, že se naše město může opět po čtyřech letech chlubit kompletním, tedy 15 – ti členným
zastupitelstvem.
Nezbývá než doufat, že zastupitelé najdou v nadcházejícím funkčním období společnou řeč, a budou
poctivě pracovat na budoucnosti našeho města. Jejich práci si můžete i vy všichni prověřit na každém
veřejném zasedání zastupitelstva.
Jste srdečně zváni.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea dámy
Marie Jirušková, Hana Mocková, Milada Fingerová
a pan Kristian Hassmann. Přejeme jim do dalších let
především hodně zdraví.

Provoz knihovny o vánočních
svátcích
Knihovna bude letos naposledy otevřena v pondělí
22.12.2014. V novém roce bude poprvé otevřeno
v pondělí 5.1.2015. Všem čtenářům přeji klidné vánoční svátky.
			
Pavla Tůmová - knihovnice

Nabídka pronájmu bytu
Pronajmu byt 1 + 1 ve Svobodě nad Úpou na Rýchorském sídlišti, nová pěkná kuchyňská linka, plovoucí
podlaha, přípojka na internet. Cena 6.500,-Kč, kauce 12.000,-Kč. Kontaktní telefon 739 088 960.

Předvánoční prodej knih
v knihovně
V knihovně probíhá do 22. 12. 2014 předvánoční
prodej nových knih od nakladatelství Fragment. Většina knih je prodávána s více jak 50% slevou.

Svoz nebezpečného odpadu
v roce 2015
Prvním svozovým termínem v roce 2015 je sobota
3. ledna 2015.
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zprávy z města a z radnice

Na základě smlouvy mezi městem a společností
TRANSPORT Trutnov s.r.o. byly pevně stanoveny termíny a časy svozu nebezpečného odpadu na tyto soboty (vždy první sobota v každém lichém měsíci):
termín

Svoboda
– náměstí

Maršov I
– u Rýchorky

Maršov II
– u Šobků

9,00
– 10,00

10,00
– 11,00

11,00
– 11,30

3.1.2015
7.3.2015
2.5.2015
4.7.2015
5.9.2015
7.11.2015

Prosincové jednání
zastupitelstva
Prosincové 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou proběhne ve středu 17.12.2014
od 18 hodin v zasedací místnosti na radnici ve druhém patře. Program s pozvánkou bude zveřejněn na
webových stránkách města, na úředních deskách po
obci, v Domě s pečovatelskou službou a na plakátovací ploše naproti poště. Čtenáři novin najdou pozvánku s programem dále v tomto vydání.

Rozpočet města na rok 2015
Jedním z bodů jednání zastupitelstva bude i schvalování rozpočtu na příští rok. Jedná se o obsáhlý dokument, jehož uveřejnění v novinách by zabralo spoustu
stran, a tak zájemcům o městské finance předkládáme pouze obecné informace s tím, že celý návrh
rozpočtu je zveřejněn od 27.11.2014 na webových
stránkách města www.musvoboda.cz v sekci úřední
deska a dále pak na úřední desce před radnicí a na
Rýchorském sídlišti.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané dle
§ 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
uplatnit buď písemně ve lhůtě do 16.12.2014 do
15,30 hodin, nebo pak ústně na 2. veřejném zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou, které
se bude konat dne 17.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Svobodě nad
Úpou ve druhém patře.
Kromě mandatorních výdajů (neboli povinných provozních výdajů) jsou součástí návrhu rozpočtu na rok
2015 následující výdaje na projektovou činnost a na
akce investičního charakteru:

Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti - projektová
dokumentace
Zastřešení kontejnerových stání - náměstí,
u květinářství - projektová dokumentace
Rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice projektová dokumentace
Hřbitov Svoboda - oprava zdi a márnice - II. etapa projektová dokumentace
Dopravní značení Rýchorské sídliště - projektová
dokumentace
Bezpečnostní přechody v Maršově II - projektová
dokumentace, podle výsledku jednání s občany
v dané lokalitě, zda souhlasí s touto variantou
Studie na využití budovy „bývalé radnice, resp. kina“ architektonická soutěž
Pasport místních komunikací - zpracování
Projekt na vy budování hřiště na softbal a slowpitch
v areálu městského stadionu
Zastřešení kontejnerových stání - náměstí,
u květinářství - realizace
Hřbitov Svoboda - oprava zdi a márnice - II. etapa realizace
Oprava chodníků po obci - II. etapa
Parkové úpravy náměstí Svornosti, podél Úpy na
Rýchorském sídlišti, dosázení lip v Horské ulici,
výsadba ve Staré aleji
Park na Pietteho náměstí - 4 sloupy veřejného
osvětlení, výměna laviček, variabilní konstrukce na
instalaci vánočního stromu, v létě na osázení květinami
Mapa „Vlastivědné putování po Svobodě“
Odvodnění „Lázeňské ulice“ (vazba na případnou
rekonstrukci silnice do Janských Lázní)
Školní zahrada - chodníčky (realizace s vazbou na
venkovní učebnu na zahradě, jejímž investorem bude
příspěvková organizace)
Oprava schodů na Sluneční stráni "ke křížku"
Oprava opěrné zdi ve Staré aleji dle nařízení
stavebního úřadu - realizace
Hřiště na softbal a slowpitch v areálu městského
stadionu - realizace

Zprávy ze školy
Ø Tradiční vánoční zpívání v podání dětí z mateřské a
základní školy se uskuteční ve svobodském kostele
ve čtvrtek 18.12.2014 od 17,00 hodin.
Ø Dále upozorňujeme rodiče, že základní škola i mateřská škola budou v době od soboty 20.12.2014
do neděle 4.1.2015 uzavřeny. Zpět se děti vrátí
do základní školy i do mateřské školy v pondělí
5.1.2015.
Vedení školy přeje žákům, zaměstnancům a všem ob-

ZÁPIS zasedání Zm
čanům Svobody nad Úpou krásné Vánoce a mnoho
štěstí a zdraví v novém roce.

Vánoční svátky na radnici

Pondělí
Úterý
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

22.12. 2014
23.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
2.1.2014

normální provoz do 17,00 hod.
do 13,00 hod.
normální provoz do 17,00 hod.
normální provoz do 15,30 hod.
Silvestr - ZAVŘENO
ZAVŘENO
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Zaměstnanci Městského úřadu ve Svobodě nad
Úpou přejí všem pohodový adventní čas, hezké
vánoční svátky a šťastný vstup do Nového roku
2015.
Na další vydání našich novin Svoboda forum se mohou čtenáři těšit v polovině ledna 2015, kdy noviny
vyjdou jako dvojčíslo leden + únor 2015. Důvodem
je čerpání dovolené členů redakce novin v době vánočních svátků a začátkem ledna. Děkujeme všem za
pochopení.

Výpis usnesení z 1. ustavující veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
konaného dne 05.11.2014
USNESENÍ č. ZM/1/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu doplněný v bodě 13 o prodej bytové jednotky č. 302/5 a o prodej bytové jednotky č. 510/4 v domě v
ulici 5. května.
USNESENÍ č. ZM/2/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Svobody nad Úpou a
výborů zastupitelstva města (viz příloha originálu zápisu) s tím, že:
1) článek 3, odstavec 3 bude znít: „Městský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného
zasedání zastupitelstva vždy nejméně 7 dnů předem na úřední desce města, v Domě s pečovatelskou službou, na vývěsní
desce před poštou, na webových stránkách města, popřípadě v městských novinách Svoboda fórum.“
2) článek 7, odstavec 2, věta první bude znít: „Zasedání zastupitelstva zahajuje starosta (předsedající) tím, že oznámí, že ze
zasedání bude pořízen zvukový záznam.“
3) budou opraveny dvě chyby, a to v článku 7 odst. 10, kde je
špatně uvedeno dle odst. 10, správně má být dle odst. 9, v

článku 9 odst. 11 by se mělo vypustit v první větě …se zastupitelstvo…,
USNESENÍ č. ZM/3/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) zvolení jednoho místostarosty.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou určuje
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
USNESENÍ č. ZM/4/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
stanovení veřejného způsobu hlasování jmenovitě pro následující volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady v souladu s
čl. 9 odst. 11 Jednacího řádu Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou a výborů zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018.
USNESENÍ č. ZM/5/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
starostou Města Svobody nad Úpou Ing. Jiřího Špetlu.
USNESENÍ č. ZM/6/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
místostarostou Města Svobody nad Úpou Mgr. Petra Hynka.
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USNESENÍ č. ZM/7/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
a) prvním členem Rady města Svobody nad Úpou Ing. Václava
Jiránka.
b) druhým členem Rady města Svobody nad Úpou Mgr. Petra Týfu.
c) třetím členem Rady města Svobody nad Úpou Ing. Jaroslava
Chmelaře.
USNESENÍ č. ZM/8/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou zřizuje
finanční a kontrolní výbor, přičemž oba výbory budou tříčlenné.
USNESENÍ č. ZM/9/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
předsedou finančního výboru Mgr. Petra Týfu
USNESENÍ č. ZM/10/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
předsedou kontrolního výboru Mgr. Jana Hainiše.
USNESENÍ č. ZM/11/1/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytové jednotky č. 302/2 v bytovém domě čp. 302
na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu o velikosti 6923/39928 na společných částech domu, na pozemcích
st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, na
příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných asfaltových plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní přípojky, elektropřípojky a dešťové kanalizace
(dále jen „nemovitost“) panu Pavlu Vlkovi, trvale bytem Sluneční
stráň 302, Svoboda nad Úpou a paní Daniele Dombaiové, trvale bytem Chrpová 459, Trutnov 4 (dále jen „kupující“) včetně
zřízení zástavního práva k předmětné nemovitosti ve prospěch
společnosti, která poskytne úvěr či hypotéku výše uvedenému
kupujícímu na financování nákupu předmětné nemovitosti.
b) prodej bytové jednotky č. 302/2 dle bodu a) tohoto usnesení
za cenu ve výši 526.699,-Kč, která se skládá z ceny obvyklé
dle znaleckého posudku ve výši 518.000,-Kč, úhrady nákladů
za zpracování znaleckého posudku ve výši 6.000,-Kč, poměrné úhrady nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického
zaměření GP č. 694-242/2014 ve výši 1.699,-Kč a úhrady za

kolek v hodnotě 1.000,-Kč za vklad do Katastru nemovitostí.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky
dle bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.1.2015.
d) prodej bytové jednotky č. 5100004 včetně podílu ve výši
878/7189 na společných částech domu a pozemcích st.p.č.
135, p.p.č. 147/1, 147/2 a 147/3, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou, v bytovém domě čp. 510 na ulici 5. května paní Dagmar
Kurucové, bytem 5. května 510, Svoboda nad Úpou.
e) prodej bytové jednotky č. 5100004 dle bodu d) tohoto usnesení za cenu ve výši 549.711,-Kč, ve které jsou zohledněny
znalcem oceněné vynaložené náklady za vybudování koupelny
a částečné provedení elektroinstalace nájemcem v bytě ve výši
140.289,-Kč (viz zápis) a úhrady za kolek v hodnotě 1.000,-Kč
za vklad do Katastru nemovitostí.
f) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky dle
bodu d) za cenu dle bodu e) tohoto usnesení do 30.11.2014.
g) prodej bytové jednotky č. 302/5 v bytovém domě čp. 302 na
Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu o velikosti 66318/39928 na společných částech domu, na pozemcích
st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, na
příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných asfaltových plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační
přípojky, parovodní přípojky, elektropřípojky a dešťové kanalizace (dále jen „nemovitost“) panu Luďku Pavlasovi, trvale bytem
Horní Promenáda 101, Janské Lázně (dále jen „kupující“) včetně
zřízení zástavního práva k předmětné nemovitosti ve prospěch
společnosti, která poskytne úvěr či hypotéku výše uvedenému
kupujícímu na financování nákupu předmětné nemovitosti.
h) prodej bytové jednotky č. 302/5 dle bodu g) tohoto usnesení
za nabídnutou cenu ve výši 495.000,-Kč, která v sobě zahrnuje úhradu nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši
6.000,-Kč, poměrnou úhradu nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č. 694-242/2014 ve výši
1.551,-Kč a úhradu za kolek v hodnotě 1.000,-Kč za vklad do
Katastru nemovitostí.
i) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky
dle bodu g) za cenu dle bodu h) tohoto usnesení do 28.2.2015.

Výpis usnesení z 1. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 12.11.2014
USNESENÍ č. RM/1/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev panu Martinu Šestákovi jako třetímu náhradníkovi
volební strany OBČANÉ SVOBODY a ods osvědčení o zvolení zastupitelem, protože mu vznikl mandát dnem 12.11.2014
poté, co rezignoval dne 5.11.2014 na svůj mandát pan Ing.
Milan Oravec a 11.11.2014 pak pan Marek Venzara. Pan Ing.
Jan Hanuš, kterému vznikl mandát dne 1.11.2014 po rezignaci
paní Blanky Glossové, se k převzetí osvědčení nedostavil ani
neomluvil.
USNESENÍ č. RM/2/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
vydání Jednacího řádu Rady města Svobody nad Úpou a komisí
Rady města pro volební období 2014 – 2018 (viz příloha originálu zápisu) v souladu s § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
USNESENÍ č. RM/3/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost paní Aleny Dávidikové (nájemce bytu č.5 v čp. 302 na
Sluneční stráň do 31.8.2014) o uzavření smíru ve věci soudního
sporu v odvolacím řízení na zvýšení nájemného. Odvolací soud
usnesením odročil další projednávání před odvolacím soudem
s tím, že účastníci dostali prostor k mimosoudnímu jednání o
smírném vyřešení sporu. Právní zástupce města Mgr. Huspek ve
svém vyjádření, zaslaném emailem dne 3.11.2014 sděluje, že
odvolací soud bude předběžně vycházet ze znaleckého posudku
Ing. Fejfara (znalce určeného soudem), který stanovil znaleckým
posudkem nájemné ve výši 5.560,-Kč. Tento fakt však z usnesení o odročení řízení nevyplývá a znalecký posudek, který pro
město zpracoval Ing. Voborník, stanovil nájemné ve výši 6.650,Kč. Vzhledem k tomu, že město hospodaří s veřejným majetkem
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a veřejnými prostředky a jedná se o závažný problém ve vztahu
k vedeným sporům s dalšími dvěma nájemníky v tomto domě,
město jednoznačně trvá na určení výše nájemného soudem,
které bude samozřejmě poté akceptovat.
USNESENÍ č. RM/4/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Plán inventur na rok 2014 včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/5/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) usnesení Rady města č. RM/1279/84/2014 písm. c) ze dne
15.10.2014, a to z důvodu uplatňování částečného nároku na
odpočet DPH z provozních nákladů, ale i z investičních nákladů
dle metodiky daňové poradkyně (viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) že dosavadní využívání sportovní haly do 12.11.2014 bude
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou vyfakturováno stejnou částkou jako České lesnické akademii, tj. 200,-Kč za hodinu.
c) uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Základní
škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou od 13.11.2014 za
nájemné ve výši 100,-Kč za jednu hodinu s odůvodněním, že
škola využívá sportovní halu nejvíce a jedná v podstatě o určitou formu množstevní slevy a druhým důvodem je pak využívání
sportovní haly zejména v dopoledních a brzkých odpoledních
hodinách, kdy o využívání sportovní haly není ze strany veřejnosti takový zájem.
USNESENÍ č. RM/6/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti manželů Jiráskových o koupi pozemku
p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II s tím, že požaduje předložit do
příštího jednání rady vytyčení sítí, které vedou přes daný pozemek a dále, že je třeba na místě prověřit oddělení pozemku pro
případnou cyklostezku v budoucnu.
USNESENÍ č. RM/7/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost paní Kateřiny Gécové o uložení vodovodní přípojky pro
dům čp. 211 v Luční ulici, ale dle svého původního návrhu, který upravil stavební technik města pan Rajsner (vyznačeno v příloze originálu zápisu zelenou barvou) s tím, že pozemek města,
po kterém vede přístupová cestička k pozemkům Junáka, bude
uvedena do původního stavu tak, aby cesta k pozemků Junáka
zůstala zachována v původním stavu. Celá záležitost bude řešena smlouvou o právu k provedení stavby s následným uzavřením smlouvy o právu služebnosti inženýrské sítě podle nového
občanského zákoníku.
USNESENÍ č. RM/8/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda
nad Úpou s umístěním stavby pro reklamu na stěně budovy čp.
408.
USNESENÍ č. RM/9/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou zřizuje
a) následující komise rady v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
- stavební komise
- kulturní komise
- komise pro občanské záležitosti
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Rada města Svobody nad Úpou volí
b) předsedou stavební komise pana Ing. Václava Jiránka.
c) předsedou kulturní komise pana Bohuslava Krčmáře.
d) předsedkyní komise pro občanské záležitosti paní Mgr. Zinu
Rutarovou.
USNESENÍ č. RM/10/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města schválit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ve stejné výši jako
v minulém volebním období (s výjimkou místostarosty) takto:
- místostarosta 5.000,-Kč s tím, že v minulém období byla odměna 6.000 Kč, ale Mgr. Hynek navrhl, že se vzdá části své
odměny ve výši 1.000,-Kč měsíčně a takto ušetřenou částku
(tj. 12.000 Kč ročně) navrhuje v rámci rozpočtu převést na
odměny pro členy kulturní komise (vyplácené formou dohody
o provedení práce).
- člen rady 900,-Kč
- předseda výboru 800,-Kč
- předseda komise rady 500,-Kč
USNESENÍ č. RM/11/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 8 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou jedinému žadateli v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v
DPS, a to panu Václavu Pasekovi.
USNESENÍ č. RM/12/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou projednala
priority vedení města v rámci volebního období 2014 – 2018
s vazbou na rozpočet 2015 v oblasti investičních projektů, kdy
starosta předložil radě koncept investičních záměrů pro nadcházející rok (viz příloha originálu zápisu) s tím, že se jedná o první
etapu priorit z volebního programu.
Mgr. Hynek připomněl, že je třeba projednat s ředitelem školy,
aby nezapomněl přes zimní období vypsat znovu výběrové řízení
zhotovitele projektu „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ na
zahradě před školou.
USNESENÍ č. RM/13/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad
Úpou a místních částech pro zimní sezonu 2014 - 2015 (dále
jen „plán“, viz příloha originálu zápisu). V plánu byl upraven
časový rozsahu údržby podle lokalit (úpravy vyznačeny v dokumentu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu, aby předložil na příštím jednání rady nabídky na zajištění zimní údržby lokality Maršova 2, kde zatím není smluvně
zajištěna zimní údržba.
USNESENÍ č. RM/14/1/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov Mgr. Jana Hainiše od 1.11.2014 v souvislosti s novými
platovými poměry ve veřejné správě od 1.11.2014 (viz příloha
originálu zápisu).
b) návrh platového výměru ředitelky příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou Ing. Zuzany
Škarkové od 1.11.2014 v souvislosti s novými platovými poměry ve veřejné správě od 1.11.2014 (viz příloha originálu
zápisu).
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Jezdecká sezóna TJ Krakonoš
Letošní jezdecká sezóna se oddílu TJ Krakonoš
opravdu vydařila. S koňmi z našeho klubu jsme se
zúčastnili hned několika závodů a obohatili program
tradičně pořádaných akcí města.
Ani v zimním období jsme nezaháleli. Od října do
března se v místní hale konala jezdecká soustředění
pod vedením zkušených trenérů. Opravdový začátek
sezóny 2014 odstartovaly opět hobby závody pořádané TJ Krakonoš, které probíhaly od května do září.
K vidění byly kromě skoků a drezury i soutěže pro
jezdce bez koní. V našem areálu proběhlo v červnu
Mistrovství královehradeckého kraje v parkurovém
skákání. Rovněž byly pořádány licenční Zkoušky základního výcviku jezdce.
Ve spolupráci s městem Svoboda nad Úpou jsme
uspořádali formou zábavného odpoledne rozloučení s prázdninami v sedle. Děti plnily nejrůznější úkoly,
proběhly si parkur s papírovým koníkem a povozily se.
Naši koníci se stali opět nezbytnou součástí Rudolfových
slavností, kde zahajovali průvod samotného Rudolfa ll.
Velmi pěkných výsledků dosáhla zkušená oddílová

jezdkyně Ing. Alexandra Novotná v Česku i zahraničí. Za zmínku určitě stojí skokové závody v Polsku a
německém Zeitz – Bergisdorfu. V těžké konkurenci
obsadila s valachem Showtime v Hlavní ceně „L“ 120
cm 4. místo, v soutěži „L“ 1. místo a 2. místo s klisnou
Rebelka. S touto klisnou vyhrála naše jezdkyně i další
závody – v Hradci Králové a Hradištku u Sadské.
Ani mladší jezdci si nevedli špatně. Zúčastnili se
mimo jiné i Mistrovství královehradeckého kraje v
drezuře v Hořicích, odkud se odvezly nové zkušenosti. Naši stáj reprezentovala Adéla Juhászová s klisnou
Lady Sarah, Karolína Fiedlerová s koněm Sam, Eliška
Vaňková s Lunou a Arleta Adámková s Coxem.
Novým členem koňského stáda se stal roztomilý
koník Lukášek, který bude určen zejména pro děti.
Doufáme, že příští rok bude ještě úspěšnější. S radostí se s Vámi setkáme na nějaké další akci či přivítáme přímo v našem areálu
				
				

TJ Krakonoš
Karolína Fiedlerová
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ORIENTÁLNÍ
SHOW

Skupina Sultánky a Tahira
Vás srdečně zve na

5.12.2014

neděle 14. prosince 2014 • od 15:00hod.
hotel PROM • Svoboda nad Úpou

MIKULÁŠ

Návštěva Mikuláše a jeho přátel u Vás doma
mezi
17. – 20. hodinou

Tato služba je již tradičně zdarma a vykonávají
ji mnoho let zkušení harcovníci, jak nebeští, tak pekelní.

Osobně v Božském domě – Hospůdka U Karla IV
Kontakt do nebe: 737 19 00 14
Kontakt do pekel: 603 43 97 47
604 89 36 86

Přijďte
okouzlit
tancem
Orientu

9Pozvánka na 2. veřejné zasedání s programem

Starosta města Svobody nad Úpou svolává
2. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na středu 17.12.2014 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti ve druhém patře Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
PROGRAM
1.

Složení slibu zbývajících členů zastupitelstva

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

3.

Schválení programu jednání

4.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

5.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva

6.

Prezentace ke zpracování knihy o historii Svobody nad Úpou

7.

Volba členů finančního výboru a kontrolního výboru

8.

Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva

9.

Jmenování oddávajících

10. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
11. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. Schválení změny č. 4 v příloze zřizovací listiny PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov
13. Schválení změny č. 1 v příloze zřizovací listiny PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
14. Rozpočtové opatření č. 5/2014
15. Rozpočet na rok 2015
16. Prodej pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II
17. Diskuse

Ing. Jiří Špetla
starosta města

*MESUX000G2IX*
Písemnost č.j. SVO/3676/2014
Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně elektronické dne 27.11.2014
Sejmuto dne 18.12.2014
Elektronický podpis - 27.11.2014
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Všechno jednou končí

Antonín Tichý

V sametové revoluci před 25 lety jsme odhodili
krunýř nenáviděné komunistické totality a náhlé svobodné vydechnutí a možnost publikovat bez cenzury
probudila dosud netušené schopnosti i v do té doby
absolutních nepsavcích. První „Střípky z dějin“, opatřené pro pozdější rozšířené vydání v časopisu Krkonoše
symbolickým názvem „Vzdělání národa - štěstí státu“
vypůjčeným z původního hesla na fasádě nové školní
budovy ve Svobodě nad Úpou, vyšly v tehdejším nově
založeném týdeníku místního Občanského fóra již v
6. čísle v únoru 1990. Je příznačné, že hned k tomuto prvnímu článku byla připojena prosba o zapůjčení
jakýchkoliv materiálů z historie města. Svoboda fórum
vychází od té doby téměř nepřetržitě, v současnosti
jako měsíčník s aktuálním číslem 780. Nepravidelně zařazované „Střípky“ jsou posledních několik let
celkem samozřejmou výplní někdy i několika stránek
každého výtisku. Snažil jsem se zařazovat pokud možno hodně doprovodných obrázků, protože nechuť číst
dlouhé nezáživné texty je v dnešní uspěchané době
všeobecná. S tématem jsem se určitě ne vždycky trefil
do vkusu čtenářů, což je u úzkého zaměření na minulé
lokální události celkem logické. Navíc, když neexistuje
téměř žádná zpětná vazba. Netoužím, aby mi spokojení čtenáři na potkání poklepávali na rameno, nebo
nespokojení rozbili ústa. Spíš bych očekával diskusi,
jak vidí stejné děje z jiného úhlu ostatní pamětníci i
mladší generace. (Zdráhám se napsat „nepamětníci“, protože to jsme v mnoha případech spíš my dříve narození). Přestože jsem téměř denně k vidění na
svobodském hlavním bulváru (míněna ulice 5. května)

mám pocit, že pokud vůbec někdo mé texty čte, tak
ho nepotkávám. Jen bývalí Svoboďáci, které vítr zavál
do různých končin světa se díky možnosti najít všechny
články na internetu, jak na webu města, tak na www.
freiheit.cz , občas ozvou. Někdy dokonce se zajímavým doplňkem nebo přiloženou fotografií. Ve Svobodě samé se přes opakované výzvy ke spolupráci našlo
za uplynulé čtvrtstoletí těch ochotných jen minimum.
To si nestěžuji, jen konstatuji. Každé téma se jednou
vyčerpá a z každé hromádky použitelných ilustrací jednou zůstane ta poslední. Kulatá cifra v záhlaví tohoto
výtisku a zároveň konec kalendářního roku jsou jako
objednané. La commedia è finita! Bouráme šapitó.
Ani světští, kočující kdysi v maringotkách krajem se
svým tyjátrem či cirkusovými kousky, si ale i přes různá alotria a nedorozumění nezabouchli zadní vrátka
úplně. Dobří holubi se taky vracejí. Ani já se nezříkám
občasného příspěvku do novin, bude-li inspirace. K
tomu stačí někdy docela nepatrná drobnost. Nezastírám, že píšu rád. Děkuji vydavateli za poskytnutý prostor a čtenářům za shovívavost. Přeju všem spoluobčanům radostné Vánoce a do roku 2015 především
pevné zdraví. Na shledanou co nejdřív u nějakého zajímavého námětu z bohatých dějin našeho městečka
na stránkách dalšího ročníku pestrých a informacemi
naplněných novin Svoboda fórum.
Ani tentokrát nechci zůstat bez obrazového doprovodu. Pár starších fotografií z uplynulých zim a několik borců nakonec se na dně šuplíku ještě našlo.
Silvestrovský ráz jim dodá uvedení bez komentáře,
jako hádanka pro nastávající dlouhé zimní večery.
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