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Vážení spoluobčané,
v prvním letošním úvodníku bych vám rád mimo
jiného přiblížil záměry vedení města v nadcházejícím
roce. Ti z vás, kteří si prostudovali schválený rozpočet
na rok 2015, již vědí, že se tyto záměry budou týkat jak
projektových prací, tedy přípravy investic, tak i samotných realizací investičních akcí, které se nám podařilo
připravit již v minulém funkčním období.
Nejprve shrnu práce přípravné, tedy tvorbu projektových dokumentací jednotlivých akcí. Ta první se
bude týkat demolice bývalého tepelného výměníku na
Rýchorském sídlišti v Maršově I. Tato budova má své
nejlepší časy již dávno za sebou, mimoto v současnosti
neslouží svému účelu, ČEZ teplárenská zde má pouze uloženy své sítě. Nyní s touto společností probíhají
jednání o přeložení těchto sítí tak, aby mohla budova
následně projít demolicí. Druhou připravovanou akcí
je projektová dokumentace zastřešení kontejnerových
stání na náměstí Svornosti a v Tyršově ulici, postupně
budou následovat další stání ve městě. Za třetí je tu PD
rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice
na Pec p. Sněžkou. Zde pokračujeme v již započaté
práci, v minulosti byl již zpracován tzv. pasport veřejného osvětlení společně s energetickým auditem, což
jsou podmínky získání případné dotace na financování
této rekonstrukce. Za čtvrté – budeme pokračovat v již
započaté rekonstrukci hřbitovní zdi a márnice ve Svobodě zhotovením příslušné projektové dokumentace.
Za páté – projekt dopravního značení na Rýchorském
sídlišti, tak aby odpovídalo současným normám a podmínkám bezpečného provozu. Za šesté – vyprojektování bezpečných přechodů pro chodce, dle požadavků
obyvatel Maršova II. Za sedmé – zadáme vypracování
studie využitelnosti budovy bývalého kina, tzv. architektonickou soutěž, po které může již přijít konečné rozhodnutí o budoucím využití této budovy. Za osmé – necháme zpracovat pasport místních komunikací, který
bude sloužit jako jeden z podkladů k získávání dotací
na rekonstrukce městských chodníků a cest. Za deváté
– projektová dokumentace odvodnění Lázeňské ulice,
která souvisí s rekonstrukcí silnice do Janských Lázní a
přilehlého chodníku. A konečně desátou připravovanou akcí je projekt softbalového hřiště na městském
stadionu. Tolik tedy příprava projektů v tomto roce.
Co se týče investičních akcí, které chceme v roce

2015 realizovat, jsou to tyto:
- Realizace zastřešení kontejnerových stání na náměstí
Svornosti a v Tyršově ulici
- Hřbitov Svoboda nad Úpou, oprava zdi a márnice
- Oprava chodníků v obci (2. etapa), pokračování
oprav od centra města oběma směry
- Parkové úpravy na náměstí Svornosti, výsadba stromů ve Staré aleji a Horské ulici
- Park na Pietteho náměstí, lavičky, lampy veřejného
osvětlení, zkrášlení bývalého pomníku
- Úprava školní zahrady v návaznosti na stavbu venkovní školní učebny
- Oprava opěrné zdi ve Staré aleji dle nařízení stavebního úřadu
- Oprava schodů na Sluneční stráni „ke křížku“
- Hřiště na softbal na městském stadionu, realizace
- Realizace projektu „Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou“, zpracování mapy a brožury popisující
zajímavá místa v našem městě (v návaznosti na již
získanou dotaci)
- Zpracování publikace o historii Svobody nad Úpou,
I. etapa
Tolik tedy k investičním akcím našeho města, které
se chystáme dle schváleného rozpočtu v roce 2015
realizovat.
Rád bych se ještě krátce vrátil k poslední kulturní
akci minulého roku, a to prosincovému rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášské besídce. Novinkou tentokrát nebylo jen jiné (a lepší) místo pořádání, ale i
vystavení nového dřevěného betlému, jehož autorem
je pan Tomáš Zelenka. Celá akce, na které nechybělo již tradiční pohoštění (alko i nealko nápoje zajistila
radnice, cukroví napekli žáci ZŠ, dodávku el. energie
obstaral pan Čekaňák, stánky s řemesly a mlsy zajistil
pan Pavuk, nezištnou pomoc poskytly zaměstnankyně
školní jídelny a členky kulturní komise města), se včetně
vystoupení pěveckého kroužku všem návštěvníkům dle
jejich hojného počtu líbila. Všem, kteří se na této akci
jakýmkoliv způsobem podíleli, chci ještě jednou poděkovat, a těším se, že u této iniciativy vydrží i nadále.
Přeji vám všem krásnou a snad už i mrazivou paní
zimu.
				
				

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

Jubilanti
V měsíci lednu a únoru oslaví svá životní jubilea neuvěřitelný počet jubilantů. V měsíci lednu jsou to dámy
Irena Krejcarová, Marie Turková, Zdeňka Szalatová,
Marie Slawischová, Oldřiška Málková, Eliška Vlčková, Eliška Trojánková, Hana Bernardová a pánové
Ladislav Šteruský, Zdeněk Šlechta, Luděk Štelzig,
Jiří Kysela, Zdeněk Máslo, Jiří Jákl, Karel Zámečník a Ivan Valeš. V měsíci únoru jsou to dámy Věra
Schröfelová, Věra Malinská, Jarmila Ženková, Marie Průšová, Jindřiška Srníková, Vlasta Vychroňová a
pánové Zdeněk Ehl, Jiří Bernard, Egon Marsch, Jan
Čekaňák a Mirko Pich. Přejeme jim všem do dalších
let především hodně zdraví.

Změna pravidel pro přidělování
bytů v DPS
Rada města schválila dne 10.12.2014 změnu Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou
službou a to tak, že nyní mohou požádat o přidělení
bytů rodiče, prarodiče či sourozenci bez trvalého pobytu ve Svobodě nad Úpou, ale musí mít ve Svobodě
příbuzenskou vazbu na svého příslušného přímého
příbuzného s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou
(tj. svého syna či dceru, vnuka či vnučku, bratra či sestru, který má tento trvalý pobyt ve Svobodě nejméně
12 měsíců před podáním žádosti).
POZOR – trvalý pobyt na ohlašovně Městského úřadu na adrese náměstí Svornosti 474 je vyjmut. V
praxi to znamená, že pokud má žadatel či příslušný
příbuzný adresu na ohlašovně Městského úřadu (tj.
byl mu ve správním řízení zrušen trvalý pobyt), tak si
nemůže sám podat žádost o přidělení bytu v Domě s
pečovatelskou službou ani jeho příbuzný.
Žadatelé samozřejmě musí splnit základní podmínku,
a to, že jsou poživateli starobního nebo invalidního
důchodu.
V případě nejasností Vám veškerou pomoc či
radu poskytne naše sociální pracovnice Mgr.
Kateřina Hynková, tel. 499 871 105, email:
katerina.hynkova@musvoboda.cz

Celé znění pravidel, včetně obou dodatků, aktuální
pořadník najdete na webu města v sekci Příspěvkové
organizace - Dům s pečovatelskou službou.

Orientální show!
Milí spoluobčané a přátelé,
již asi všichni jste slyšeli o velkých úspěších místního kroužku orientálních tanečnic, jehož vedoucí je
odhodlaná a houževnatá Irena Vinichuk. S děvčaty i
s Irenou se pravidelně všichni potkáváme na Rudolfových slavnostech, plesech i dalších společenských
či sportovních akcích. Mnohé akce jsou charitativní,
jinými si děvčata přispívají na provoz kroužku, nákladné kostýmy apod.
I letos, již počtvrté, všechny příznivce tohoto umění
Irena pozvala na hotel Prom, na předvánoční večírek - Orientální show. Musím podotknout, že v dnešní
uspěchané době si člověk příliš klidu neužije a toto je
jedna z možností, sejít se, poklábosit, a ještě ochutnat
různé druhy cukroví od ostatních maminek a babiček.
Sešlo se nás tam letos opravdu hodně. Celý sál byl
plný, nejvíce rodinných příslušníků i s kočárky sourozenců měly malé holčičky, které letos s tancem začínaly. A tak maminky těch starších s nostalgií zavzpomínaly na dobu, když pidi kostýmy oblékaly jejich
dcery, dnes již slečny, s povzdechem „toto ale letí“
zamáčkly slzy.
Program byl nabitý, občerstvení zajištěno, spokojenost veliká. Přivítali jsme i návštěvu z dalekého Orientu, děvčata nám předvedla své soutěžní tance, s
kterými po celý loňský rok sbírala velké úspěchy. Nasmáli jsme se u vystoupení tanečnic, které se sešly asi
táááák po dvacetííííí??? letech. Program byl doplněn
o promítání videí a fotografií ze soutěží i tréninků, pro
děti i dospělé byla připravena tombola. Myslím, že
letošní společné sezení se opravdu vydařilo a my se
budeme těšit zase za rok a třeba i s vámi.
Irena buď přešívá kostýmy nebo vymýšlí novou „chorošku“, poprosila mě o velké poděkování všem našim sponzorům - Městu Svoboda nad Úpou, panu
Procházkovi z hotelu Prom, všem dalším větším i
menším sponzorům, maminkám, které pomohly s
přípravou, občerstvením, česáním, strojením, tombolou, ozvučením, moderováním i úklidem. I tatínkům,
samozřejmě, kteří přišly své holčičky podpořit potleskem. Rodičům i svým svěřenkyním Irena poděkovala
osobně za trpělivost a čas, který je spojen s náročnými soutěžemi a přípravou, tréninky, sháněním stříbrného laku a pinetek a silonek.
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A když už mám tu možnost něco napsat, chtěla bych
poděkovat jménem svým i rodičů a znovu i děvčat
Ireně. Za obrovskou houževnatost a pevné nervy, kterými já opravdu neoplývám, a to mám doma jen jednu tanečnici. Smekám klobouk. Při náročné práci se
až třikrát v týdnu intenzivně věnovat našim treperendám, to chce hodně lásky a hodně odhodlání. Letos
v kroužku bohužel skončí několik puberťaček, které
se roztančí do světa...tak snad nezapomenou na šimi
šimi (pro neznalé - klepání zadnice...holky to dělají
za trest asi tak milionkrát, když na tréninku žvaní...).
Takže Irena i holky rády přivítají mezi sebe nové členky, všechny jsou srdečně vítány... Ireno, moc dííííky,
přejeme Ti hodně zdraví a další sportovní úspěchy,
máme tě rádi!
Veronika Ouředníková

Poděkování
I my, kteří již užíváme důchodcovský věk, v této době
bilancujeme uplynulý rok 2014. Každý zažil v jeho
průběhu řadu událostí a jistě mezi ty lepší můžeme
počítat přátelská setkání nás důchodců spojená návštěvami zajímavostí v našem okolí pod patronací
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou. Úspěšně
jsme zvládli výlety na Sněžku, kde jsme „kolaudovali“
novou lanovou dráhu, na Černou horu, ale i výlet
autobusy na Rýchory, kde jsme dobře pojedli, nebo
výlet vláčkem. Vrcholem byla návštěva divadla v Náchodě, kde nás všechny nadchl vánoční koncert orchestru Václava Hybše.
Využíváme tuto příležitost k poděkování paní Haně
Bernardové za vedení klubu důchodců, Janě Erbenové za hlídání financí a panu Bedřichovi Burešovi za
pomoc při akcích.
Děkujeme také panu starostovi Jiřímu Špetlovi za
osobní angažovanost na našich akcích.

Novinky v odpadech
V závěru loňského roku schválilo zastupitelstvo města
dvě nové obecně závazné vyhlášky týkající se nakládání s odpady. Kromě toho, že místní poplatek za
jednu osobu bude činit stále 500,-Kč, tak vyhlášky
přinášejí některé změny, které rozhodně stojí za pozornost.
Obecně závazná vyhláška (dále jen „OZV“) č.
1/2014 je tzv. systémová, OZV č. 2/2014 se zase
týká místního poplatku „za popelnice“, což je tak trochu slangový výraz pro tento místní poplatek (název
tohoto poplatku podle příslušného zákona by zabral
skoro dva řádky).
Co se týká OZV č.1/2014, tak zde došlo ke změnám
v tom smyslu, že třídění bioodpadu (přesněji řečeno
„biologicky rozložitelného komunálního odpadu - tzv. BRKO“) již nebude dobrovolné,
tak jako tomu bylo doposud, ale povinné.
Nemělo by se tedy již stávat, že v období od
1. dubna do 30. listopadu budeme v černých
popelnicích na komunální odpad nacházet
posekanou trávu, větve nebo jiný biologický
odpad. Tato OZV také zařadila do odpadového systému obce místní výkupnu kovů (prostor
bývalých uhelných skladů).
OZV č. 2/2014 o místním poplatku za popelnice doznala dvou významnějších změn. První
změna se týká osob, které mají trvalé bydliště
„na ohlašovně neboli na úřadě“. Tento institut
začal být v poslední době zneužíván z ekonomických důvodů, navíc většina těchto osob stejně pobývá na území města a produkuje zde odpady. Proto
bylo rozhodnuto, že tyto osoby budou platit poplatek za popelnice stejně jako ostatní obyvatelé našeho města, kteří zde mají trvalé bydliště, a to v plné
výši. Druhá změna se týká osob s trvalým bydlištěm v
našem městě, ale zdržujících se dlouhodobě např. z
důvodu zaměstnání v jiném městě v ČR po dobu delší
než 9 měsíců. Tyto osoby již nebudou od poplatku za
popelnice osvobozeny zcela, nýbrž bude jim přiznána
úleva ve výši 50% (tedy stejná výše, jaká platí třeba
pro studenty studující a bydlící v jiném městě ČR).
Nadále zůstává zachováno úplné osvobození např.
pro osoby, zdržující se dlouhodobě v zahraničí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům
našeho města, kteří poplatky za popelnice řádně platí
(jedná se o 98,5 % obyvatel) a kteří se snaží odpady
třídit. Jedná se o významný příjem v rozpočtu města, který slouží k hrazení nákladů na provoz celého
odpadového systému. Minulý rok se též podařilo
dohodnout s některými dlouhodobými dlužníky tako-
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vou formu splácení, která jim umožní jejich dluh vůči
městu postupně uhradit. Někteří další dlužníci však
dlouhodobě svoji povinnost platit poplatky za popelnici ignorují, proto městský úřad zahájil loňský rok
několik exekučních řízení, letošní rok budou exekuce u neplatičů probíhat v daleko větší míře. V měsíci
únoru a březnu bychom se také chtěli na webu a v SF
obšírněji věnovat problematice třídění odpadu, neboť
je to jedna z cest, jak udržovat poplatek za popelnici
v rozumné výši.
Mgr. Petr Schön
správce odpadového poplatku

Kam s nepotřebnou lednicí
nebo televizorem?
Všichni to známe. Koupíme si nový typ televizoru nebo
jiného elektrospotřebiče (sporák, lednice, pračka,
myčka) a začneme řešit otázku, kam s tím původním.
Na chatu nebo na chalupu, nebo jako záložní do
sklepa (co kdyby se ten nový rozbil, že …)? Někteří
občané tyto vysloužilé elektrospotřebiče odevzdávají
při pravidelných svozech nebezpečného odpadu, které se konají v dvouměsíčních intervalech. Ne všichni
však vědí, že není třeba vyčkávat s odevzdáním na
tyto svozy, ale je možno vysloužilé elektrospotřebiče
pohodlně a bez omezení odevzdat v zařízení ke sběru
a výkupu odpadů přímo ve Svobodě nad Úpou.
Toto zařízení provozuje pan Jiří Klose z Mladých Buků
a nachází se v části areálu bývalých uhelných skladů
(silnice vedoucí od vlakového a autobusového nádraží, dále kolem garáží OSNADO a stanice LPG
Ježek plyn). Pan Klose má všechna potřebná úřední
povolení a smlouvy uzavřené s provozovateli kolektivních systémů (Asekol atd.), takže u něj
lze zdarma odevzdat
prakticky jakýkoliv
vysloužilý
elektrospotřebič nebo elektrozařízení (kromě
zářivkových trubic).
Dále lze u pana
Kloseho odevzdávat
kromě železných a
neželezných kovů i
pneumatiky, plasty a
sklo. Případné dotazy provozovatel zařízení ochotně sdělí
na tel. 603 247 853
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK
2013/2014
Kolektiv zaměstnanců a dětí mateřské školy ve Svobodě nad Úpou chce touto cestou poděkovat všem,
kteří nás v uplynulém školním roce obdarovali a něco
pro nás ve svém volném čase udělali.
• paní Čeňkové za darování plastových kočárků a
plyšových hraček
• paní Blažkové – za darování drobných hraček pro
děti, za houpací křesílko a houpadlo
• manželům Šustrovým – za darování sponzorského
daru na stavebnice, za sponzorování občerstvení
na hotelu Omnia v Janských Lázních a drobných
dárků pro děti
• paní Rudavské – za zprostředkování ukázky záchranné služby v MŠ
• paní Pichové – za upečení perníčků pro děti na rozloučenou se školáky
• paní Čížkové – za darování hraček
• paní Rakusové – za hodnotné hračky pro děti
• manželům Köhlerovým– za darování hraček
• paní Hofmanové a ostatním členkám Jógy za sponzorský dar na hračky pro děti
• panu Tichému – za papíry na kreslení pro děti
• paní Gecové a ostatním členkám ze cvičení – za
sponzorský dar na hračky pro děti
• panu Hákovi - za darování houbového leporela pro děti
• manželům Maděrovým – za hračky pro děti
• panu Janoušovi – za hračky pro děti
• firmě Hovard – za darování reflexních vestiček pro
děti a drobných dárků
• manželům Hynkovým – za darování hraček, časopisů, knížek
• manželům Staňkovým – za darování plyšáků
• paní Forstové – za darování plyšáků
• paní Pačesové – za darování krabic a lepenky na
stěhování školky
• paní Šubrové – za darování krabic na stěhování MŠ
• společnosti Mega Plus – panu Hynkovi - za sponzorování výletu lanovkou na Černou Horu
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v dalším školním roce.
Jana Hanušová
vedoucí učitelka MŠ

Tříkrálová sbírka ve Svobodě

V prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům
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zprávy z města a z radnice

předčil letošní výtěžek jen ze Svobody nad Úpou
loňskou částku o více než polovinu a vybralo se ve
Svobodě neuvěřitelných 13.523,-Kč.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům Svobody nad Úpou za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv
způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkování patří paní Zině Rutarové a jejím kolegyním za
jejich nadšení a pomoc při realizaci sbírky společně s
tříkrálovými koledníky - žákům Základní školy ve Svobodě nad Úpou, kteří s velkým nasazením a ochotou
vybrali mezi místními obyvateli obdivuhodnou výše
uvedenou částku. Děkujeme ještě jednou jménem
Oblastní charity Trutnov.

Ples města – 13.02.2015
V pátek 13.2.2015 se uskuteční od 19 hodin již tradiční VI. reprezentační ples města. Cena vstupenky činí
350,-Kč. Ples město již druhým rokem nedotuje žádnou
finanční částkou, a to znamená, že příjmy jsou získané
pouze z prodeje vstupenek, lístků do tomboly a díky
snad stálé finanční štědrosti sponzorů. Zavedená pravidla pro prodej vstupenek v loňském roce se osvědčila,
a proto rada rozhodla v nich pokračovat i letos, ale
zvýšila počet vstupenek pro na jednu osobu ze 4 na 8
kusů, které lze zakoupit v rámci předprodeje.
V ceně vstupenky je již tradičně zahrnut raut, uvítací
přípitek, bohatá tombola včetně hlavních cen a vystoupení svobodských mažoretek a břišních tanečnic.
Jako každý rok i letos město přichystalo na 23. hodinu pro návštěvníky plesu malé překvapení v podobě
vystoupení ………., ale to by nebylo překvapení.
Prodej vstupenek bude zahájen 26.1.2015
od 16,00 hodin na radnici – 2. patro, kancelář tajemnice.
Pravidla pro prodej vstupenek na ples Rada města
stanovila takto:
 sponzoři, kteří podpoří ples částkou 10.000,-Kč
bez DPH a více dostanou maximálně 4 vstupenky
zdarma,
 sponzoři, kteří podpoří ples částkou 5.000,-Kč 9.999,-Kč bez DPH dostanou maximálně 2 vstupenky zdarma + 2 vstupenky si mohou zakoupit za plnou
cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek,
 sponzoři, kteří podpoří ples částkou do 4.999,-Kč
bez DPH, si mohou zakoupit maximálně 4 vstupenky za plnou cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek,

 v rámci samotného prodeje vstupenek rada stanovila limit maximálně 8 vstupenek na osobu (toto
omezení se týká také členů organizačního týmu, zaměstnanců radnice i zastupitelů) s tím, že rezervace
vstupenek před zahájením prodeje nebude možná,
 prodej vstupenek zajistí tajemnice MěÚ, zahájení
prodeje bude předem včas oznámeno na webu
města, na úřední desce, případně v novinách.

Badmintonový turnaj
Ve sportovní hale ve Svobodě nad Úpou se v sobotu
10.1.2015 uskutečnil badmintonový turnaj. V ženské
kategorii soutěžilo pouze kvarteto statečných. Proto si
každá z žen zahrála tři zápasy.
Konečné pořadí:
1. Bohunka BARTOŇOVÁ
2. Lenka STRÁNSKÁ
3. Ivana BALCAROVÁ
4. Dagmar SLANINOVÁ

V mužské kategorii se z původně přihlášených 15 dostavilo 12 mužů či chlapců. Hrál se pavouk na dvě
prohry. Celkem tedy 28 zápasů.
Konečné pořadí:
1. David BERÁNEK
2. Zdeněk ROLENEC
3. Martin PTÁČEK
4. Matyáš ROLENEC
5. Jiří SLANINA
6. Matyáš HONZÍK
7. František BALCAR
8. Václav VRBENSKÝ ml.
9. Karel STRÁNSKÝ
10. Martin ŠESTÁK
11. David ZOUHAR
12. Vojtěch HONZÍK

Gratuluji vítězům a děkuji všem za účast!
Mgr. Zdeněk Rolenec

ZÁPIS zasedání rm
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Výpis usnesení z 2. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 26.11.2014
USNESENÍ č. RM/15/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) individuální nabídku (nabídka č. PL/14/6630 - cena komodity 755 Kč/MWh bez DPH) na dodávku plynu v roce
2015 pro odběrná místa města a příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou pro rok
2015 od dodavatele VEMEX Energie a.s. (viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Týfu, aby do příštího jednání připravil rozbor smlouvy
o dodávce plynu v Domě s pečovatelskou službou s vazbou
na možné úspory při přechodu k jinému dodavateli plynu.
USNESENÍ č. RM/16/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh rozpočtu na rok 2015 (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že byly provedeny drobné úpravy rozpočtu, resp. přesuny (ručně zapracováno do přílohy) a celkové příjmy ve výši
28.575.000 Kč a celkové výdaje ve výši 29.441.000 Kč se
nezměnily. Návrh rozpočtu bude zveřejněn dne 27.11.2014
a projednáván na 2. veřejném zasedání zastupitelstva dne
17.12.2014.
USNESENÍ č. RM/17/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku pana Otakara Tlachače na provádění zimní údržby
v Maršově II prioritně pomocí nakladače Bobcat za hodinovou sazbu 450,-Kč bez DPH (do něj bude instalován modul
GPS) a v případě menšího spadu sněhu pomocí traktoru Valmet s čelní radlicí za hodinovou sazbu 530,-Kč bez DPH
USNESENÍ č. RM/18/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
a) Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú.
Maršov II, a to s odůvodněním, že ačkoliv je pozemek znehodnocen částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na
něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční
provozovny ve spojení se sousedním pozemkem, protože se
oba nacházejí podél hlavní silnice.
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) aby pozemky p.p.č. 64/2 a st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov
II byly zařazeny mezi návrhy na další změnu Územního plánu
s vazbou na změnu využití těchto pozemků.
USNESENÍ č. RM/19/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) návrhy obecně závazných vyhlášek (viz přílohy originálu
zápisu), a to:
- o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
- o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Rada projednala oba návrhy s tím, že byly opraveny drobné
chyby, upraven datum pro svoz bioodpadu (vše poznamenáno ručně v přílohách) a takto upravené návrhy předloží
na prosincovém jednání zastupitelstva ke schválení. Ve věci

stanovení místního poplatku je v návrhu vyhlášky zachována
částka ve výši 500,-Kč, přestože by město mohlo zvýšit poplatek až na maximálních 679 Kč dle nákladů roku 2013.
Rada města Svobody nad Úpou ukládá
b) úkol sama sobě, a to začít pracovat od ledna 2015 na
přípravě protihlukové obecně závazné vyhlášce.
USNESENÍ č. RM/20/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
předsedu likvidační komise Ing. Jaroslava Chmelaře v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku města č. OS/4/2011.
USNESENÍ č. RM/21/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - Rekonstrukce otopné
soustavy v roce 2014 s účinností od 1.1.2015 a rekapitulaci
plánu účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2015
(viz přílohy originálu zápisu)
b) Odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
- Rekonstrukce mateřské školy v roce 2014 s účinností od
1.1.2015 a rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové
organizace na rok 2015 (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/23/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města
dne 17.12.2014 s tím, že byl doplněn o bod - Prezentace ke
zpracování knihy o historii Svobody nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/24/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
a) členy kulturní komise, a to paní Michaelu Špetlovou, Zuzanu Krausovou, Helenu Imriškovou a Kateřinu Hynkovou.
b) členy komise pro občanské záležitosti, a to paní Bohunku
Bartoňovou, Věru Fingerhutovou, Blanku Glossovou, Martinu Holubovou, Jitku Miškovskou, Marii Moravcovou, Irenu
Musilovou, Jaroslavu Piklovou, Dagmar Slaninovou, Libuši
Vostrovskou a Janu Hryzlíkovou.
USNESENÍ č. RM/25/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh stanov Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu, dále jen „společenství“), které zpracovala JUDr. Blanka Mourová.
Rada města Svobody nad Úpou deleguje
b) starostu města Ing. Jiřího Špetlu za Město Svoboda nad
Úpou na ustavující schůzi, resp. shromáždění vznikajícího
Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/26/2/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje v celkové výši 8.200 Kč na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na odbornou přípravu - 3.200 Kč a na věcné vybavení neinvestiční povahy
- 5.000 Kč (viz příloha originálu zápisu).
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Výpis usnesení z 3. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 10.12.2014
USNESENÍ č. RM/27/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev panu Ing. Janu Hanušovi jako prvnímu náhradníkovi volební strany OBČANÉ SVOBODY a ods
osvědčení o zvolení zastupitelem. Mandát mu vznikl dnem
1.11.2014 poté, co rezignovala dne 31.10.2014 na svůj
mandát paní Blanka Glossová.
USNESENÍ č. RM/28/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
Bc. Lucii Hrušovskou kronikářkou obce a pověřuje tajemnici
uzavřením smlouvy se slečnou Hrušovskou na vedení kroniky
v elektronické podobě od roku 2015 včetně retrospektivního
zápisu za posledních 25 let, tj. od roku 1990.
USNESENÍ č. RM/29/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
členy stavební komise, a to Ing. Věru Javůrkovou, Ing. arch.
Romana Žateckého, pana Jiřího Vlčka a Mgr. Petra Hynka.
USNESENÍ č. RM/30/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
ředitelku DPS, aby požádala společnost RWE o zaslání cenové nabídky v souladu s čl. IV odst. 2 Smlouvy o sdružených
dodávkách plynu se lhůtou do 15.12.2014.
USNESENÍ č. RM/31/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) odloženou žádost manželů Miškovských o schválení výměny plotu (byla odložena na 83. schůzi Rady města dne
1.10.2014 a na 84. schůzi Rady města dne 15.10.2014).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) žádost manželů Miškovských o zásyp částí pozemků p.p.č.
500/1 a p.p.č. 500/5 mezi jejich plotem a asfaltem, vše
v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že na tuto část pozemku
bude uzavřena nájemní smlouva za účelem sekání a udržování pozemku nájemcem od jara do podzimu, v zimních
měsících pak bude možné na tuto část pozemku odkládat
sníh bez překážek v rámci zimní údržby prováděné městem a
dále s tím, že město nebude zodpovídat za případnou škodu,
pokud dojde k poškození plotu ve vlastnictví nájemce vlivem
pohybu zeminy v zásypu.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 500/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou (viz zákres v příloze originálu zápisu)
za účelem parkování na části pozemku a na zasypanou část
pozemku (viz předchozí bod tohoto usnesení) za podmínek, že
pokud bude město potřebovat realizovat stavební záměr (např.
umístění inženýrské sítě), budou nájemci povinni na své náklady rozebrat své stavby nebo zařízení a umístit zde chráničku na
své náklady, aby se nemusely do budoucna znovu rozebírat.
USNESENÍ č. RM/32/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
Zastupitelstvu města dopis paní Vladimíry Zapadlové, ve
kterém nabízí městu k odkoupení část jejího pozemku bez
jakékoliv konkrétní specifikace s odvoláním na omezení jejího práva využívání tohoto pozemku z důvodu ochranného

pásma zařízení obce s tím, že jedinou možnou sítí v majetku
města je kabel veřejného osvětlení, což bude prověřeno a
ostatní sítě jsou v majetku dalších správců sítí (plyn – RWE,
kanalizace, voda – VaK Trutnov a.s. apod.).
USNESENÍ č. RM/33/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost slečny Kateřiny Valentové a Miroslava Hajdíka o povolení výměny oken v bytové jednotce č. 302/1 dle přílohy
jejich žádosti (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/34/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Petra Moravce o povolení zemních úprav na
zbudování přístřešku na parkování osobního vozidla na jeho
pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože se
jedná o lesní pozemek a kontrolou Územního plánu města
bylo zjištěno, že lesní pozemky spadají pod ostatní plochy
funkčního využití a dle závazné části ve formě regulativů je
výstavba parkovacích staveb nepřípustná.
USNESENÍ č. RM/35/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o zapojení zařízení ke sběru a výkupu odpadů
před jejich odstraněním nebo využitím do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem s panem Jiřím
Klosem, Nádražní 529, Svoboda nad Úpou, IČ 11165006
(viz příloha originálu zápisu), která se týká bezplatného zajištění místa pro oddělené soustřeďování železných a neželezných
kovů jako složky komunálních odpadů v souladu s novou legislativou zákona o odpadech a v souladu s připravovanou
obecně závaznou vyhláškou města na odpadový systém.
USNESENÍ č. RM/36/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ohledně vznikajících Společenství vlastníků bytových jednotek v čp. 510 a 302 včetně návrhů stanov pro
obě společenství bez připomínek (viz zápis) s tím, že Stanovy
„Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou“
a Stanovy „Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou“, resp. jejich schválení bude doplněno do
programu zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014
USNESENÍ č. RM/37/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpověď paní Jarmily Kočové (nájemce restaurace na stadionu)
ze dne 8.12.2014 z důvodu velmi nízkých tržeb a finanční nákladovosti na provoz restaurace s tím, že výpovědní doba bude
činit tři měsíce a nájemní smlouva tak skončí dne 31.3.2015.
Dále rada požaduje do příštího jednání rady předložit přijaté
usnesení rady ohledně vzduchotechnického zařízení.
USNESENÍ č. RM/38/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na zvýšení měsíčního paušálu o 500 Kč bez DPH (jedná se o celkové navýšení ve výši 6.000 ročně) pro advokátní
kancelář Mgr. Čermáka za poskytované právní služby s účinností od 1.1.2015. Jedná se o navýšení zohledňující prakticky jen růst cenové hladiny od roku 2007, kdy byla smlouva
uzavřena, a měsíční paušál se od té doby nezvyšoval.

ZÁPIS zasedání zm
USNESENÍ č. RM/39/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
dopis starosty Města Janské Lázně Ing. Jiřího Hradeckého, kterým upozorňuje na špatný stav komunikace v majetku Města
Janské Lázně na p.p.č. 214/2 v k.ú. Janské Lázně a zároveň
žádá o příspěvek na její údržbu a opravu (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že rada konstatovala, že město tuto komunikaci
nevyužívá, komunikaci využívají pro provoz vozidel jiné subjekty
(např. Lesnická akademie, Japio) a tudíž nebude na její opravu
či údržbu přispívat, a pro chodce je komunikace dostačující.
USNESENÍ č. RM/40/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
změnu Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou
službou, a to odst. 4 písmen ca) a cb) v části II. takto (ostatní
zůstávají beze změn v platnosti):
 ca) osobou s trvalým bydlištěm ve Svobodě nad Úpou, na
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kterém je hlášena nejméně dvanáct měsíců (tímto trvalým
bydlištěm se rozumí trvalý pobyt na adrese ve Svobodě nad
Úpou vyjma adresy ohlašovny Městského úřadu), nebo
 cb) osobou z následujícího okruhu příbuzných:
- prarodič, nebo
- rodič, nebo
- sourozenec
k osobě, která splňuje podmínku uvedenou v bodu ca).
USNESENÍ č. RM/41/3/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 8 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou
službou paní Zdeňce Škopové (trvalý pobyt Soběslav) s tím,
že od žadatelky nebo od obce Soběslav bude požadován
jednorázový příspěvek ve výši 80.000 Kč ve lhůtě do 15-ti
dnů v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou.

Výpis usnesení z 4. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 15.12.2014
USNESENÍ č. RM/42/4/2014
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
a) ředitelce DPS Ing. Škarkové odstoupit dle čl. IV od smlouvy
se společností RWE z důvodu nesouhlasu s cenou plynu na

rok 2015.
b) ředitelce DPS Ing. Škarkové podepsat smlouvu o dodávce
plynu na rok 2015 se společností VEMEX Energie a.s.

Výpis usnesení z 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 17.12.2014
USNESENÍ č. ZM/12/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 17.12.2014 doplněný o bod 17) - Schválení návrhů Stanov „Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou“ a Stanov „Společenství vlastníků Sluneční
stráň 302, Svoboda nad Úpou“, o bod 18) – Nabídka paní
Zapadlové na odkoupení části jejího pozemku a dále o bod
19) - Prodej bytové jednotky č. 302/3 a původní bod 17 –
Diskuse bude přečíslován na bod 20).
USNESENÍ č. ZM/13/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou ze dne 5.11.2014 s tím, že v úvodu věty první bodu 12 bude opraveno „Předsedající….na
funkci předsedy finančního výboru ….“ slovo finančního na
kontrolního.
USNESENÍ č. ZM/14/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 5.11.2014 do
16.12.2014 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/15/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zpracování publikace o historii Svobody nad Úpou na základě nabídky od ředitele Okresního archivu v Trutnově Mgr.
Romana Reila s tím, že v návrhu rozpočtu na rok 2015 bude
doplněna částka ve výši 150.000 Kč.

USNESENÍ č. ZM/16/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
a) členy finančního výboru, a to pana Milana Zelinského a
pana Ing. Jaroslava Chmelaře.
b) členy kontrolního výboru, a to pana Vojtěcha Jiránka a
pana Ing. Jana Hanuše.
USNESENÍ č. ZM/17/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou stanovuje
a) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta - 5.000 Kč, člen rady - 900 Kč, předseda výboru - 800 Kč, předseda komise - 500 Kč.
b) v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (pouze u kumulace funkcí: člen rady
+ předseda výboru či komise) se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních
odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném
bodě a) tohoto usnesení.
c) v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že měsíční odměny
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou
poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí,
tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne
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zvolení do této funkce.
d) Pravidla pro čerpání cestovních náhrad takto:
- starosta (uvolněný člen zastupitelstva) - dle zákona o cestovních náhradách s použitím spodní hranice náhrad stravného včetně schvalování cestovních příkazů místostarostou
formou podpisového záznamu
- neuvolnění členové zastupitelstva - dle zákona o cestovních
náhradách s použitím spodní hranice náhrad stravného včetně schvalování cestovních příkazů starostou formou podpisového záznamu
USNESENÍ č. ZM/18/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
následující členy zastupitelstva města Svobody nad Úpou: 
Bc. Martina Vláška a Mgr. Petra Týfu výkonem funkce oddávajícího v souladu se zákonem o matrikách.
USNESENÍ č. ZM/19/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2015.
USNESENÍ č. ZM/20/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha
originálu zápisu) s účinností od 1.1.2015.
USNESENÍ č. ZM/21/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
změnu č. 4 v příloze zřizovací listiny PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha
originálu zápisu), která spočívá ve zvýšení pořizovací ceny
mateřské školy čp. 402 po rekonstrukci v letošním roce o
částku ve výši 5.734.641 Kč.
USNESENÍ č. ZM/22/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
změnu č. 1 v příloze zřizovací listiny PO Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu),
která spočívá ve zvýšení pořizovací ceny budovy čp. 526 po
rekonstrukci otopné soustavy v letošním roce o částku ve výši
2.483.001,15 Kč.
USNESENÍ č. ZM/23/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 5/2014 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových příjmů činí 3.633.248,-Kč,
objem celkových výdajů činí mínus 3.410.752,-Kč a financování rozdílu činí mínus 7.044.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/24/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) že ve výdajích na investiční činnost na straně 4 návrhu
rozpočtu bude ponížen výdaj na odvodnění Lázeňské ulice o
150.000 Kč, kdy tato částka bude přesunuta na novou položku na základě výsledku jednání v bodě 6 tohoto zasedání,
a to na zpracování publikace o historii Svobody nad Úpou
(I. etapa). Zbývající částka 50.000 Kč bude přesunuta do
projekčních prací s názvem odvodnění Lázeňské ulice - zpracování projektové dokumentace a zde bude celková částka
na projekční činnost navýšena na 650.000 Kč.

b) rozpočet na rok 2015 (viz příloha originálu zápisu) včetně
změny popsané v Dodatku č. 1 k návrhu rozpočtu (viz příloha
originálu zápisu) a přesunu v investičních výdajích (viz předchozí usnesení) v odvětvovém a položkovém členění, vyjma
položek ODPA 3314 - Městská knihovna, 3319 - Kulturní
akce, 5512 - Hasiči a 6171 - Výdaje sociálního fondu a Sociální pomoc občanům v hmotné nouzi s trvalým pobytem ve
Svobodě nad Úpou jako schodkový, a to ve výši celkových příjmů 29.503.000,-Kč a celkových výdajů ve výši 30.001.000,Kč. Záporný rozdíl příjmů a výdajů ve výši mínus 498.000,-Kč
je vyrovnán financováním ve výši 498.000,-Kč, které se skládá
z použití finančních přebytků na spořicím účtu z minulých let ve
výši 1.998.000,-Kč a splátkami investičního úvěru na výstavbu
tělocvičny ve výši mínus 1.500.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/25/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú.
Maršov II v rozsahu dle doplněné žádosti manželů Jiráskových
v šíři 6 metrů (vyznačeno v příloze jejich doplněné žádosti).
USNESENÍ č. ZM/26/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Stanov „Společenství vlastníků Sluneční stráň 302,
Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
b) návrh Stanov „Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu.
USNESENÍ č. ZM/27/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
nabídku paní Vladimíry Zapadlové, ve které nabízí městu k
odkoupení část jejího pozemku bez jakékoliv konkrétní specifikace s odkazem na dopis, přijatý do podatelny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou dne 28.11.2014 pod č.j.
SVO/3798/2014 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/28/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytové jednotky č. 302/3 v bytovém domě čp. 302
na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu o
velikosti 6772/39928 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 paní Edeltraud Rejzkové, trvale bytem
Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou.
b) prodej bytové jednotky č. 302/3 dle bodu a) tohoto usnesení
za cenu ve výši 524.662,-Kč, která se skládá z ceny obvyklé
dle znaleckého posudku ve výši 516.000,-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 1.662,-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.
USNESENÍ č. ZM/29/2/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
opravu usnesení č. ZM/11/1/2014 písm. g), a to v části textu, týkající se trvalého pobytu kupujícího, který se nahrazuje
textem: „trvale bytem Úhřetice čp. 131, PSČ 538 32“.
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VI. reprezentační ples
Města Svobody nad Úpou

13. 2. 2015 v 19.00 hod.
v Hotelu Prom
ve Svobodě nad Úpou
hudba: skupina Kontakt
občerstvení: formou švédských stolů

