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Vážení spoluobčané,
rád bych nejdříve poděkoval panu starostovi za možnost vyjádřit své názory na stránkách Svoboda Fórum.
Již v minulém volebním období se rada města zabývala otázkou, jak zatraktivnit Svobodu nad Úpou nejen pro
turisty a potenciální občany, ale i pro nás současné občany. Spousta práce se v tomto směru udělala. Město je
upravenější, návštěvníci obdivují naši sportovní halu, školku, nová sportoviště, areál Muchomůrky, chodníky atd…
Díky Vám voličům můžeme na předchozí období navázat
a pokračovat v projektech nových – revitalizace náměstí, nová hasičská zbrojnice, další etapa opravy hřbitova,
využití a rekonstrukce staré radnice a mnoho dalších věcí.
Zcela bez debaty to jsou velmi důležité věci, ale je to
jen jedna část celku. Nechci být patetický, ale osobně
vnímám jeden problém, který se nedá vyprojektovat, dosadit do rovnice nebo vyřešit nějakou směrnicí. Je svou
podstatou nemateriální, spíše duchovní podstaty. Mám
pocit, že nemáme úplně vypěstovanou občanskou sounáležitost, nepovýšený patriotismus a zdravou hrdost na
své město, na to, co nám zanechali naši předchůdci, na
to, co děláme dnes. Přemýšlím nad důvody tohoto stavu
a myslím, že nám chybí větší propojení s historií, tedy s
duší tohoto místa. Nemáme možná důvod být hrdí nebo
nevíme, na co bychom měli být. Město má svou zajímavou minulost, kterou se minulý totalitní režim snažil (velmi
úspěšně) nahradit svojí světlou budoucností. Je to už dvacet šest let po návratu k normálnímu životu, ale minulost
zatím fundovaně popsána není, kromě několika málo informací o Prosperu Piettem nebo o císaři Rudolfovi. Výjimkou jsou skvělé články selfmademana Antonína Tichého.
Spousta lidí a žáků ze základních a středních škol mají
v hlavě základní data o světových dějinách (většinou bez
historických souvislostí), přesto jim chybí elementární znalosti o místě, ve kterém žijí. Nemají se čeho chytit. Mně
se shodou okolností dostaly do rukou publikace o okolních krkonošských obcích. Velmi nás tyto knihy zaujaly,
a tak rada na začátku svého nového volebního období
začlenila realizaci knihy o Svobodě nad Úpou do svého
programu. V prosinci loňského roku na ustavující schůzi

zastupitelstva byla tato myšlenka podpořena i ostatními
členy. Jsem rád, že mohu být u toho. Nikdy nebyla v českém jazyce podobná kniha o našem městě napsána.
Kniha by měla obsahovat souhrn všech doložených
informací o vzniku a vývoji města. Čtenář by se měl dozvědět něco o reáliích, geologii, floře a fauně, o významných osobnostech a událostech. Práce to nebude jednoduchá, neboť jsou dostupné prameny o našem městě do
konce 2. světové války psány německy. Archivní materiály bude třeba studovat nejen v Čechách (Trutnov, Zámrsk,
jižní Čechy – naše minulost je totiž spjata do r. 1848 s
majiteli Vlčického panství, rodem Schwarzenbergů), ale i
v rakouské Vídni. K tisku budou podklady připraveny nejdříve za 3 roky. Věřím, že se to zvládne a naše společná
práce se pozitivně zapíše do dějin města.
Do tohoto úsilí se může zapojit každý, který má doma
nějaké staré pohlednice, fotografie a staré předměty.
Tým badatelů si je rád půjčí, zdokumentuje a zase vrátí
majiteli. Může se stát, že se zrovna vaše fotografie dostane do této knihy.
Co říci závěrem? Dnes naše město nemá žádné místo,
kde by staré předměty, dobové šaty, nářadí, apod. byly
umístěny. Většina věcí byla po roce 1945 přemístěna do
Trutnova. Máme však informaci o tom, že existuje vůbec
nejstarší dochovaný předmět, který byl ještě po válce
vystaven ve svobodském vlastivědném muzeu. Jedná se
o železný typář (razidlo) z roku 1634 s erbem města.
K našemu štěstí vyfotil otisk typáře AntonínTichý, takže
alespoň něco vidíme. Je v soukromých rukách bývalé(ho) občan(a)ky Svobody. Takový drahocenný symbol
našeho města by se měl vrátit zpět občanům, kterým jistě
patří. V trutnovském archívu také chybí i kronika základní
školy za období 1895–1945. Také je zřejmě v soukromých rukách. Na své místo by se měl vrátit i v roce 1948
zničený pomník padlým občanům ve Velké válce.
Snad těchto pár věcí, které jsem si vzal za své, přispějí
k pochopení minulosti našich předků a budou impulzem
budoucího rozvoje občanské společnosti našeho města.
Mgr. Petr Týfa
radní města

zprávy z města a z radnice

2

Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

Kulturní akce března 2015

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea samé dámy, a
to Růžena Tupá, Danuška Svobodová, Helena Mačíová,
Ludmila Dombaiová a Mária Múdryová. Přejeme jim
všem do dalších let především hodně zdraví.

V měsíci březnu vás zveme na tyto kulturní akce města
(plakáty s podrobnostmi najdete dále v novinách):
• 7.3.  LYŽAŘSKÉ ZÁVODY STAROSTY MĚSTA
• 14.3.  KARNEVAL NA LYŽÍCH NA DUNCANU
• 21. 3. BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ - NOVINKA

Svoz velkoobjemového odpadu 
– sobota dne 25.4.2015
OBJEMNÝ ODPAD – sobota 25.4.2015, stanoviště
8 – 11 hod.
8 – 11 hod.
8 – 11 hod.
10 – 13 hod.
11 – 14 hod.

Poděkování za Tříkrálovou
sbírku 2015
V prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky
obětavým koledníkům a ochotným dárcům předčil letošní
výtěžek i loňskou rekordní částku a činí 161 185,- Kč. Více
než polovina celkových prostředků této sbírky poputuje do
trutnovské Oblastní charity. První část bude použita na obnovení a modernizaci půjčovny zdravotních pomůcek. Za
vybrané finanční prostředky budou nakoupeny například
mechanické vozíky, polohovací lůžka, oxygenátory a další
pomůcky pro nemocné. Druhá část výtěžku bude použita
na podporu Centra dobrovolníků a na realizaci dobrovolnických projektů Michaela a Štěpán,“ Další vybrané peníze budou použity již tradičně na humanitární účely u nás
i v zahraničí.
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, vyslovuji náš upřímný
dík a uznání.
Zvláštní poděkování patří paní Zině Rutarové, paní Dagmar Rolencové a paní Lucii Ševčíkové za jejich nadšení
a pomoc při realizaci sbírky, a jejich tříkrálovým koledníkům: žákům Základní školy ve Svobodě nad Úpou, kteří
s velkým nasazením a ochotou vybrali mezi místními obyvateli rekordních 13 523,- Kč.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky
Martina Vágner Dostálová

Svoboda náměstí (parkoviště u Národního domu)
Rýchorské sídliště (u výměníku)
Sluneční stráň (u čp. 302)
Maršov II (u zastávky)
Nový Svět (za mostem)

Druhý letošní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 7.3.2015.
Svoz nebezpečného odpadu je zajištěn 6 x ročně, a to
vždy první sobotu v lichém měsíci.
Sběrná místa: Svoboda nad Úpou náměstí (9-10 hodin),
v Maršově u Rýchorky (10-11 hodin) a v Maršově II u
Šobků (11-11,30 hodin).

Sultánky slaví úspěch

Po velice vyvedené orientální show a po krásném předtančeni v pátek 13.2.2015 na plesu města Svobody n/
Úpou nám opět po roce začaly soutěže.
Naše první soutěž se konala 14.2.2015 v Náchodě - Hvězda Orientu. Irenka sepsala seznam, kdo s kým jede v autě,
sraz byl v 9.30 hodin a poté jsme vyrazily směrem do Náchoda. Panovala celkem dobrá a pohodová nálada, sice
se objevilo nějaké to zaskřípání, ale nás to vůbec nerozhodilo. Pro mladší holky Sultánky byla tato soutěž premiérou.
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V mladší kategorii bylo 7 tanečních skupin, holky soutěžily
s 2 tanci. Ve své kategorii vystupovaly první a poté tuto kategorii také zakončovaly. Zatančily velice pěkně, ale bohužel do první trojky se neprobojovaly, ale to vůbec nevadí,
protože pro nás to byly a jsou JEDNIČKY.
Ve starší kategorii soutěžily Raks Sultánky. Jsou to již soutěžemi protřelé harcovnice, takže do boje šly po hlavě a
vyplatilo se. Byly přihlášeny do dvou kategorií - skupina a
duo-trio. Ve skupinách bylo 11 týmů. Holky opět tančily jako
první se skladbou Raks sharky, se kterou se umístily na nádherném 2. místě. Se společnou skladbou Drum solo se bohužel neumístily, ale na druhou stranu roztleskaly a probudily
již unavené obecenstvo. V duu a triu jsme měly dvě želízka
v ohni, a to duo Najah (Katka Bartoňová a Lenka Maděrová) a trio Tahira (Katka Bartoňová, Lenka Maděrová a
Denisa Celbová). V této skupině bylo 7 soutěžních skladeb,
holky opět tančily první a poté zakončovaly tuto skupinu triem. Duo Najah zatančilo krásně, nad naše očekávání, a
zasloužilo si nádherné 3. místo. Trio Tahira zatančilo také
úchvatně, ale bohužel se do první trojky neprobojovalo. První úspěchy mají v kapce, nezdar jim kolena nepodlomil a již
se velice těší a pilně připravují na další a další soutěže. Jako
druhá je čeká již v březnu soutěž v Mladé Boleslavi.
Marta Maděrová

Upozornění pro všechny držitele 
čtyřnohých miláčků „psů“
Městský úřad Svoboda nad Úpou připomíná všem držitelům psů platnost vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích a z ní vyplývající povinnosti pro držitele psů. Je čas
nahlásit změny (přihlásit nové pejsky, případně odhlásit
pejska, který uhynul, byl darován, prodán apod.).
Poplatek ze psů platí držitel psa, poplatku podléhají psi starších tří měsíců. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své
poplatkové povinnosti. Povinnost oznámit držení psa má i
osoba, která je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození je poplatník povinen správci poplatku prokázat.
Splatnost poplatku je nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Poplatek je možno zaplatit pod variabilním
symbolem 1341, specifický symbol  RČ nebo do
poznámky uvést příjmení držitele psa na bankovní účty města vedené u:
o České spořitelny -  1303700359/ 0800,
o ČSOB - 183523479/0300
nebo hotově do pokladny MěÚ.
Jana Hryzlíková
správce poplatku

zprávy z města a z radnice
Pravidla pro přijímání žádostí 
o změnu Územního plánu č. 3
Rada města vydala Opatření orgánů města č. 2/2014
- Pravidla pro přijímání návrhů na pořízení změny č. 3
Územního plánu města Svobody nad Úpou, která jsou k
dispozici v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení - sloupec Městský úřad - sekce Opatření. Příjem žádostí byl
prodloužen do 30.6.2015.
Pokud tedy chystáte nějaký stavební záměr na území našeho města, přijďte se podívat do stávajícího platného
Územního plánu města Svobody nad Úpou a porovnejte
svůj plán s tímto plánem a pokud nebude váš záměr vzájemně korespondovat, máte čas do 30.6.2015 požádat
o změnu Územního plánu.

Nohejbalový turnaj
V sobotu 21.2.2015 se ve svobodské sportovní hale uskutečnil již třetí turnaj. Tentokrát v nohejbale dvojic. Sešla se
celkem 4 družstva, a proto se mohlo hrát systémem každý s každým. Účastníci si příjemně zasportovali a někteří
se i zapotili.
Výsledky:
1. místo
Jiří Karlík - Karel Hendrych
2. místo
Zdeněk Rolenec - Filip Rolenec
3. místo
Karel Stránský - Tomáš Zálabský
4. místo
Eda Tůma - Marek Tůma
Na viděnou na dalším turnaji, sledujte stránky města!!
Mgr. Zdeněk Rolenec

Naše město má konečně 
kronikářku
Pozorným čtenářům našich novin určitě neuniklo, že v
polovině loňského prosince rada jmenovala kronikářku
obce. Jedná se o slečnu Bc. Lucii Hrušovskou z Trutnova.
Je absolventkou Univerzity Hradec Králové, obor mediální a komunikační studia, obor literární dokumentaristika a
teorie čtenářství.
Poslední zápis v kronice naší obce je z roku 1990, tzn.,
že je třeba zpracovat retrospektivní zápis za 25 let a
podle doporučení ředitele Okresního archivu v Trutnově
obnovit psaní kroniky od roku 2015.
Požádala jsem slečnu Hrušovskou, aby se sama představila občanům Svobody, protože od letošního roku budou
tuto pěknou mladou slečnu určitě potkávat po obci nejen
na akcích města. Takže co o sobě Lucie napsala?
„Jmenuji se Lucie Hrušovská, jsem narozena v roce 1992
v Trutnově, avšak většina mého příbuzenstva má kořeny ve
Svobodě nad Úpou nebo se nějakým způsobem se Svobodou pojí. Já sama jsem pěkný kousek svého dětství prožila
ve Svobodě, takže jsem poctěna úkolem vytvořit paměti

zprávy z města a z radnice
právě pro tuto obec.
V roce 2011 jsem maturovala na Gymnáziu Trutnově.
Roku 2014 jsem vystudovala
obor Literární dokumentaristika a teorie čtenářství na
Univerzitě v Hradci Králové. Nyní pracuji dočasně v
pekárně v Trutnově a vedle
toho mapuji předchozí léta a
sbírám informace pojící se se
Svobodou nad Úpou.“
Podle aktuálních informací má naše slečna kronikářka zpracováno již sedm let
retrospektivního zápisu od roku 1990, a jakmile ukončí
celé desetiletí těsně po sametové revoluci, předloží zápis jako celek ke schválení (tak hovoří zákon o vedení
kronik). Rada schválila pouze digitální formu vedení kroniky, což v 21. století asi není překvapením, a tak budou
schválené zápisy vždy zveřejněny na webu města v nové
sekci Kronika obce. Samozřejmě, že po určitém časovém
období zajistíme i vázané tištěné vydání kroniky pro naši
budoucí generaci s nadějí, že kniha a písmo psané (v
našem případě tištěné) nezanikne v záplavě technických
vymožeností v podobě počítačů, tabletů, chytrých mobilů
a nevím čeho ještě.
Práce kronikářky (pokud se to dá
vůbec nazvat prací) není lehká
a svým způsobem je to spíš koníček, který zabere spoustu času, a
proto mě překvapilo, ale zároveň
příjemně potěšilo, že slečna Lucie
projevila o vedení kroniky zájem.
Snažíme se jí pomoci s hledáním
zdrojů informací, navštívily jsme
společně ředitele Okresního archivu v Trutnově Mgr. Reila za účelem
získání inspirace a zkušeností, nyní
již spolupracuje s Tondou Tichým, s
panem Ondráčkem, s paní knihovnicí. Nicméně pro svou činnost kronikářky v dalších letech,
kdy bude zachytávat „život v obci“ do kroniky od roku
2015, potřebuje i další kontakty a informace z různých
svobodských spolků. A tak prosím poznamenejte si alespoň emailovou adresu (když jsme v tom 21. století) na
naši kronikářku a zvěte ji na akce, schůzky, mítinky apod.:
hrusolu1@centrum.cz
A pokud email či počítač nemáte nebo odoláváte jejich
rozmachu, zastavte se na radnici a kontakt se slečnou
kronikářkou vám zajistíme.
Takže milá Lucie, držíme Vám pěsti a těšíme se po letech
na pokračování Kroniky města Svobody nad Úpou.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
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Zprávy z knihovny
NOC S ANDERSENEM 2015
Z 27. na 28. března se uskuteční v naší knihovně již tradiční akce na podporu dětského
čtenářství Noc s Andersenem
(viz plakátek). Účastníky čeká
čtení, různé soutěže o ceny a
hlavně hodně legrace. Akce
je určena pro děti od 2. do 6.
třídy a přihlášku si mohou vyzvednout v knihovně.
Březen – měsíc čtenářů
Během měsíce března si mohou
čtenáři vyzkoušet své znalosti
prostřednictvím vědomostních
testů. Soutěžit se bude o poukázky na nákup knih.
V tomto měsíci bude také v naší
knihovně vyhlášen a odměněn
Čtenář roku, tentokrát Táta
čtenář – otec, který přivedl ke
čtení i své dítě/děti. Rozhodujícím kritériem je počet návštěv
knihovny a také počet výpůjček.
Ve čtvrtek 26. 3. se od 16,30 hodin uskuteční přednáška
Zdeny Kasákové Vápník a život. Přijďte se poučit o tom,
co sami můžete udělat pro své zdraví.
Kurz práce na PC
Již druhým rokem
probíhá v knihovně kurz práce na
PC pro seniory.
Návštěvnice kurzů
jsou šikovné a udělaly za dobu trvání
kurzu velký pokrok.
Na fotce jsou paní Marie Hofmanová, Alena Vlčková, Lenka Švorcová a Josefa Dubská.

Změna rozpočtových pravidel 
dotačních programů
Vzhledem k tomu, že došlo k zásadní novele zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která nabyla účinnosti 20.2.2015, a zásadním způsobem mění, resp. zpřísňuje poskytování
finančních příspěvků z obecních rozpočtů, musela rada
zrušit původní znění vydaných pravidel pro poskytová-
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ní finančních příspěvků ze dne 9.2.2015 a vydat nová
pravidla v souladu s novelou výše uvedeného zákona.
Příjem žádostí zůstal zachován - do 31.3.2015.
Upozorňujeme žadatele, aby si pozorně nové dotační programy pročetli. Poskytování dotací bude
prováděno pouze prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy, ve které budou stanoveny podrobné pod-

mínky čerpání dotace, kontrolních mechanismů,
způsobu finančního vypořádání a případných sankcí za porušení rozpočtové kázně.
Dotační program a formulář žádosti jsou ke stažení
na webových stránkách města v sekci Úřední deska,
nebo je získáte na radnici u tajemnice MěÚ (email:
iva.balcarova@musvoboda.cz )

Výpis usnesení z 5. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 14. 01. 2015
USNESENÍ č. RM/43/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) postup ve věci - 1) Výběrové řízení na zhotovitele studie využití
bývalého kina:
formou poptávkového řízení bude osloveno pět zpracovatelů studie
(Broumovské stavební sdružení, Ing. Pavlíček, Peterka a syn, Rosa
- architekt, TENET) + zveřejnění na profilu zadavatele s tím, že základní zadání na využití objektu je: podkrovní byty, minisál, nebytové prostory v podobě nějaké provozovny, dále nebytové prostory s
dispozicí výstava + nápady jejich vlastní. Koncept zadání bude před
zveřejněním zaslán elektronicky členům rady ke schválení.
b) postup ve věci - 4) Výběrové řízení na zhotovitele stavba Hasičské zbrojnice + dořešení majetkoprávních vztahů s Holubovými a p.
Mičánkem:
ba) Podle sdělení Mgr. Hynka by granty na výstavbu hasičských
zbrojnicí měly být vypsány na podzim 2015 nebo na jaře 2016
(dotační titul MMR na základě vydaných doporučujících stanovisek MV ČR, 85% dotace x 15% spoluúčast obcí). V této souvislosti
je nutné na podzim 2015 požádat o prodloužení stavebního povolení a na podzim se začít zabývat výběrovým řízením na zhotovitele.
bb) Dále je nutné dořešit majetkoprávní vztahy v dané lokalitě, tj.
ověřit faktický stav při prodeji nemovitosti čp. 451 v roce 1997
nebo 1998 manželům Holubovým dle znaleckého posudku a zajistit geodetické zaměření vnitřní příčky ve stávající garáži pana
Mičánka.
c) postup ve věci - 2) Výběrové řízení na zhotovitele na opravu chodníků:
vypsat dvě výběrová řízení na opravy chodníků po obci, které jsou
v nejhorším stavu, a to v Maršově II (chodník od křížku pod Hančilovými až po první křižovatku naproti autobusové zastávce na Pec) a
ve Svobodě pravá strana od restaurace Helena směrem k Benzině) s
tím, že v rozpočtu je plánováno 800 tis. Kč a pokud by výsledek výběrových řízení byl vyšší, bude zastupitelstvo požádáno o rozpočtovou změnu tak, aby tyto chodníky byly v letošním roce opraveny.
d) postup ve věci - 3) Výběrové řízení na zhotovitele na zpracování
Pasportizace komunikací:
Do příštího jednání rady bude předložen návrh poptávkového řízení
na zpracování pasportu komunikací včetně dopravního značení po
obci ke schválení.
e) postup ve věci - 5) Výběrové řízení chodníčky ve školní zahradě +
vazba na výběrové řízení školy na zhotovitele venkovní učebny:
Nejprve je třeba zjistit u ředitele ZŠ stav výběrového řízení na zhotovitele a sladit termínově obě akce.
f) postup ve věci - 6) Znovu poptat a vyřešit opravu mostu na Nový
svět:
Tuto záležitost si vzal na starosti Ing. Jiránek s tím, že se spojí s mostním technikem panem Hofmanem a poté předloží výsledek jednání

radě.
g) postup ve věcech - 7) Vyřešit, jak budeme opravovat a zkulturňovat kontejnerová stání (náměstí a před květinářstvím) a 8) Vyřešit
parkové úpravy náměstí Svoboda, před květinářstvím a podél Úpy
před sídlištěm v Maršově I:
ga) starostou navržený dotační titul ze SFŽP využít na výsadbu
veřejné zeleně ve Staré aleji, dosázení lip v Horské uzlici a na
prostranství před květinářstvím s tím, že ze dvou nabídek na zpracování žádosti rada vybrala levnější, a to od společnosti DRAG
s.r.o., IČ 01558081, se sídlem Horská 634, Trutnov ve výši 16.100
bez DPH,
gb) veřejné prostranství podél řeky Úpy naproti Rýchorskému sídlišti zrealizovat pomocí dotačního titulu Nadace ČEZ s ohledem na
Územní plán města (pozemky nejsou v ÚP zařazeny jako veřejná
prostranství, resp. veřejná zeleň, ale dotační titul Nadace ČEZ toto
nepodmiňuje), dále bílá místa v Územním plánu zařadit do připravované změny ÚP,
gc) na všechny čtyři lokality vyzvat společnost GRAS s.r.o. na
zpracování projektu s tím, že je třeba upozornit zpracovatele na
inženýrské sítě (zejména parovod) na veřejném prostranství před
květinářstvím, a dále zde počítat s vybudováním nového kontejnerového stání,
gd) náměstí Svornosti - poptat zpracovatele studie návrhu náměstí
včetně veřejné zeleně a kontejnerového stání o cenové nabídky.
h) postup ve věci - 9) Hřiště na softbal a slowpitch v areálu stadionu:
Poptat projektanty o cenové nabídky na projektovou dokumentaci
umístění hřiště v areálu městského stadionu včetně skladby povrchu
(Ing. Pavlíček a starosta zajistí ještě jednu nabídku dle vlastního výběru).
i) postup ve věci - 10) Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě - výběr
zhotovitele:
S ohledem na havarijní stav hřbitovní zdi v další části zadat zpracování projektové dokumentace na II. etapu přímo u zpracovatele
první etapy Ing. Chaloupského tak, aby byla zajištěna návaznost
na první etapu.
j) postup ve věci - 12) Oprava schodů „ke křížku“ na Sluneční stráni:
Prověřit možnost sanace betonových schodů u techniků - specialistů
- zajistí stavební technik města pan Rajsner.
k) postup ve věci - 11) Demolice výměníku:
Starosta s Ing. Jiránkem informovali o výsledku jednání s Ing. Kutíkem
ze společnosti ČEZ Teplárenská s tím, že dle Ing. Jiránka by město
mělo připravit ve starém výměníku podklad v podlaze, do kterého
poté společnost ČEZ přemístí funkční technologii na své náklady.
Toto rozporoval starosta, že z výsledku jednání nevyplynulo, že by
to bylo na náklady ČEZu, a proto čeká na výpočet nákladů od Ing.
Kutíka, které předloží neprodleně radě.
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USNESENÍ č. RM/44/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
opravu usnesení č. RM/31/3/2014 písm. b) ze dne 10.12.2014
ve věci žádosti manželů Miškovských o zásyp části pozemku města
p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou takto:
RM schvaluje 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 ...................(dále beze změny).

USNESENÍ č. RM/52/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost Ing. Petra Junka o mimořádnou odměnu ve výši 15.917,85 Kč
za poradenství ohledně úspěšné změny dodavatele plynu pro Dům s
pečovatelskou službou, protože mimořádná odměna nebyla předem
ujednána a žádost považuje rada za neprofesionální přístup makléře ke klientovi, když jako makléř s energiemi má za získání nového
zákazníka provizi od dodavatelů plynu.

USNESENÍ č. RM/45/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou ruší
své usnesení č. RM/1175/77/2014 ze dne 14.5.2014 vzhledem k
tomu, že nebylo naplněno (nebyl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě řešící vzduchotechnické zařízení instalované bez vědomí pronajímatele v případě skončení nájmu) a došlo k podání výpovědi ze
strany nájemce. Při převzetí nebytových prostor po skončení výpovědní doby, tj. 31.3.2015 je tedy nutné zkontrolovat stav budovy,
resp. uvedení do původního stavu nebo, pokud se vzduchotechnické
zařízení bude v místě nacházet, bude v předávacím protokolu písemně ujednáno, že veškeré vzájemné vztahy k majetku jsou dnem
předání majetku vyrovnány.

USNESENÍ č. RM/53/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) složení organizačního týmu pro konání 6. plesu Města Svobody
nad Úpou dne 13.2.2015 - Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Zina Rutarová, Bohunka Bartoňová, Martina Holubová, Jitka Miškovská a Mgr.
Dagmar Slaninová.

USNESENÍ č. RM/46/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost manželů Homolových o instalaci zrcadla pro výjezd z jejich
parkovacího stání u domu čp. 192 na Sluneční stráni, protože v daném místě je zrcadlo umístěno a lokalita byla v minulosti řešena s
odbornou firmou tak, aby byly vyřešeny veškeré rozhledové vzdálenosti z komunikace.
USNESENÍ č. RM/47/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
dle zákresu v Záměru města č. 9/2014 panu Josefu Kerblovi za účelem dvou parkovacích míst pro podnikatelské účely za cenu ve výši
1.000,-Kč za jedno parkovací místo (rozměr 2,4 x 4,5 m) ročně na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/48/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov
II v šíři 6 metrů (vyznačeno v Záměru města č. 10/2014).
USNESENÍ č. RM/49/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby osobně projednal s žadatelem jeho žádost o
prodej pozemku p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který je
součástí lokality B2 na Sluneční stráni, vymezené v Územním plánu
města pro možnou výstavbu rodinných domů (viz zápis), resp. jeho
záměr s ohledem na zastavovací studii lokality a výsledek jednání
předložil radě.
USNESENÍ č. RM/50/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost pana Marka Škardy o stanovisko ve věci stavebního záměru
„Montáž oceloplechové samonosné konstrukce pro nevýrobní služby lokálního významu pro opravy elektrických strojů a přístrojů o
velikosti 6 x 4 m na p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I“, a požaduje předložení projektové dokumentace k žádosti.
USNESENÍ č. RM/51/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby formou geodetického zaměření prověřil, kudy vede cesta nad domem pana Rittera přes pozemky p.p.č. 235/19 a 236/11
a pokud bude zjištěno, že vede po pozemcích pana Rittera, vstoupit
s ním do jednání o směně pozemků za účelem zpřístupnění pozemků
vhodných pro výstavbu RD na p.p.č. 236/10 a 236/12 na Novém
světě.

b) kompletní rozpočet plesu, kdy předpokládané příjmy činí
170.000.Kč (příjmy od sponzorů, z prodeje vstupenek a lístků do
tomboly) a předpokládané výdaje činí 170.000,-Kč s tím, že ples nebude město dotovat, ale je nutno zapracovat do rozpočtu 2014 výše
uvedené částky příjmů a výdajů. Dále Rada města stanovila cenu
vstupenky ve výši 350,-Kč a cenu lístku do tomboly ve výši 10,-Kč.
c) pravidla pro prodej vstupenek na 6. ples města dne 13.2.2015
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.
USNESENÍ č. RM/54/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Dohody o uznání závazku a jeho postupném pravidelném splácení dle splátkového kalendáře s panem Jiřím Jonem na částku 5.131,Kč (nedoplatek z vyúčtování služeb za byt v čp. 510) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/55/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
podání žádosti na ČR - Úřad pro zastupování ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I do
majetku města, protože po tomto pozemku vede spojovací chodník
pod Waliskem (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/56/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání projektové dokumentace k záměru stavby „Levostranný přítok Úpy v Maršově I“, jejímž investorem by měla být Správa
KRNAP, protože dokumentace obsahuje chyby v pozemcích (neexistence některých parcel uvedených v PD) a k PD není připojena
žádost, o co konkrétně Správa KRNAP žádá, a proto rada požaduje
předložení konkrétní žádosti.
USNESENÍ č. RM/57/5/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu a místostarostu, aby znovu společně vstoupili do jednání s
rodinou Kučerových za účelem odkoupení části pozemku p.p.č. 890
a st.p.č. 108, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem přístupu a
příjezdu k nemovitostem kolem bývalé svíčkárny.
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VI. reprezentační ples města Svobody nad Úpou 
– 13.2.2015
Městský ples se letos konal v pátek třináctého, a přestože tento datum vyvolává v mnoha lidech obavy či respekt,
plesu se jakékoliv zmatky či neštěstí vyhnuly. Ani letos nebylo zcela vyprodáno, ale úroveň plesu to nijak neovlivnilo a ti kdo přišli, snad nelitovali. Alespoň podle ohlasu v
závěru plesu, kdy návštěvníci plesu odcházeli s úsměvem
na tváři a někteří dokonce děkovali za hezký večer. I my
tedy děkujeme touto cestou, že jste přišli a ples si užili.
Celým plesovým večerem návštěvníky plesu doprovázela hudbou a zpěvem vynikající skupina KONTAKT z Tanvaldu v Jizerských horách. Kapela vznikla již v roce 1976 a za dobu své existence absolvovala více než 1500 vystoupení! Na svém webu
http://www.skupinakontakt.cz/ o sobě píší:
„Skupina KONTAKT nechce být typem zábavové kapely, která hraje stále tytéž písně v zastaralých úpravách.
Repertoár kapely dnes zahrnuje především soudobou
tvorbu, i když neopouští ani od tradičních evergreenů či lidových skladeb. V repertoáru hudební skupiny jsou skladby různých žánrů, které dotvoří vynikající atmosféru Vaší
akce. Od mnoha dalších zábavových kapel se odlišuje
hlavně pocitem, který zůstává v posluchačích a návštěvnících akcí, na kterých KONTAKT hraje. Kvalitou produkce je tak skupina schopna uspokojit i ty nejnáročnější posluchače a konzumenty dobré zábavy. Když posloucháte
Kontakt, tak se prostě bavíte, máte chuť tančit a večer
si užít. Kontakt nestaví své přednosti na nadprůměrných
kvalitách jednotlivých hráčů či sólistů, ale na atmosféře,
kterou vytváří pro své posluchače. Největší síla kapely je
v tom, jak na posluchače působí jako celek.“
O úvod plesu se tradičně postaraly svobodské mažoretky, o půl desáté pak vystoupily břišní tanečnice pod vedením paní Iriny Vinichuk. Moc děkujeme za krásná vystoupení. Před jedenáctou hodinou večerní pak program
plesu obohatilo vystoupení skupiny trutnovských maminek MAMATEAM. V úvodu vystoupení obešel celý sál
sám Krakonoš za tónů znělky z Krkonošských pohádek.
Moc hezké a samotné vystoupení bylo ještě veselejší.

Součástí plesu byla tradičně vyhlášená bohatá tombola,
ve které bylo 300 hodnotných cen, které bylo možné vyhrát ihned a o dalších 14 hlavních cen se losovalo kolem
půlnoci. Lístek do tomboly stál deset korun, pro hosty plesu
bylo připraveno celkem 4300 ks losů, které se prodávaly
celý večer. Před půlnocí bylo několik málo losů zlevněno
na pětikorunu, takže se doprodal během chvilky i tento
zbytek. Tombola byla bohatá především díky sponzorům a
dárcům, kteří byli i letos opravdu štědří. Jejich úplný výčet je
na prostředním listu A3 tohoto vydání novin. Děkujeme tedy
velmi ještě jednou všem sponzorům a dárcům, kteří městu
přispěli ať už finančními či věcnými dary na tuto akci.
O tradiční skvělý raut se postaral hotel PROM, kterému zároveň děkujeme za sponzorské zapůjčení sálu. V
neposlední řadě bych ráda poděkovala svým kolegyním
z organizačního týmu města (Zina Rutarová, Martina Holubová, Dáša Slaninová, Bohunka Bartoňová a Jitka Miškovská), které mi pomáhaly organizačně celý ples zajistit
a připravit, po celý večer zajišťovaly servis kolem přípitku
či tomboly. Jménem města moc děkuji paní Bernardové,
paní Fingerhutové, paní Kobrové a paní Kaňkové, že se
opět skvěle postaraly o šatnu. Děkuji Jirkovi Slaninovi za
bezplatné zpracování grafického návrhu reklamního letáku, panu Aloisi Miláčkovi moc děkujeme za fotodokumentaci celého večera, při které stihl ještě bavit hosty plesu.
Touto cestou bych ráda také zavzpomínala na požární hlídku, kterou nám v minulých letech zajišťoval Slávek
Houser. Bohužel jsou to životní paradoxy, ale Slávek
nás opustil po dlouhé a těžké nemoci zrovna v den plesu. Slávku, budeš
nám moc chybět, budeme na Tebe
vzpomínat vždy s úsměvem.
Pokud jsem na někoho zapomněla s poděkováním, tak
se předem moc a moc omlouvám. Našim čtenářům nabízíme několik fotek z plesového večera.
Za plesový organizační tým
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ

ar

VI. Reprezentační ples města
S v o b o d a n a d Ú p o u
Hlavními finančními sponzory plesu jsou:

LOPAG s.r.o.
hotel PROM

Věcné dary do soutěže o ceny věnovali:
Lékárna
KOSMETIKA
- L. Hejduková
NEHTY
- A. Talábová
KADEŘNICTVÍ - R. Cvrčková

Petr a Lucie

TEXTILÁČEK A SEKÁČEK

Nehtová modeláá
Horní Maršov
Romana Kúchová

Servis lyží
a
snowboardU
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Výpis usnesení z 6. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 04. 02. 2015
USNESENÍ č. RM/58/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) se zřízením věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemek
p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I v rozsahu daném geometrickým plánem (tak jako pro Krkonošské papírny a.s. - vyznačeno v příloze originálu zápisu) s tím, že věcné břemeno bude sjednáno ve prospěch
vlastníka parcely p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I za předpokladu, že
žadatel uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku, který
určí výši náhrady za zřízení věcného břemene, dále uhradí náklady spojené s vkladem do Katastru nemovitostí (kolek ve výši 1000
Kč) a vlastní náhradu za věcné břemeno dle znaleckého posudku.
Pokud bude žadatel souhlasit s výše uvedenými podmínkami, město
požaduje zaplacení zálohy ve výši 5000 Kč před objednáním znaleckého posudku.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Schöna, aby do příštího jednání rady připravil podklady k
užívání pozemků města p.p.č. 489/5 a 489/4, oba v k.ú. Maršov I,
které se nacházejí kolem bytového domu čp. 30 v Černohorské ulici.
USNESENÍ č. RM/59/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost vlastníků bytů v domě čp. 471 na náměstí Svornosti o vyřešení přístupové cesty k domu čp. 471 zezadu od bývalé svíčkárny
s tím, že osobní jednání s rodinou Kučerových proběhne v polovině
února a teprve poté bude radě předložen výsledek jednání.
USNESENÍ č. RM/60/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika, aby zjistil podmínky případného odprodeje plynovodní přípojky ke sportovní hale (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/61/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a
kulturní aktivity v roce 2015 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
termín pro podávání žádostí je stanoven do 31.3.2015 a bylo zapracováno průběžné vyplácení schváleného finančního příspěvku.
b) dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a
aktivity v roce 2015 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že termín pro
podávání žádostí je stanoven do 31.3.2015.
USNESENÍ č. RM/62/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách s ohledem na
předpokládanou hodnotu zakázky s názvem „Zpracování pasportu
místních komunikací ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu).
b) zveřejnění výzvy dle bodu a) tohoto usnesení na profilu zadavatele a dále výběr předem vybraných pěti zájemců:
- EDIP s.r.o., IČ 254 62 482, Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
- HPN projekt s.r.o., IČ 015 12 595, Obrataň 93, 394 12 Obrataň
- Ing. Jaroslav Flegl, IČ 455 46 525, Kosmonautů 248, 530 09
Pardubice
- MDP GEO, s.r.o., IČ 255 88 303, Masarykova 202, 763 26
Luhačovice
- Ing. Martin Šolc, IČ 872 59 451, Kociánova 1689, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
USNESENÍ č. RM/63/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách s ohledem na
předpokládanou hodnotu zakázky s názvem „Zpracování studie
využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou“ (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele a zaslána před vybraným pěti zájemcům, jejichž vý-

běr byl proveden již na minulém jednání rady pod číslem usnesení
RM/43/5/2014 písm. a).
USNESENÍ č. RM/64/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s názvem „Oprava chodníku v k.ú. Maršov II“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výzva
bude zveřejněna na profilu zadavatele a rada provedla výběr čtyřech uchazečů, kterým bude výzva zaslána:
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad
Úpou
- Alena Šlesingrová, IČ 728 62 793, Horákova 738, 513 01 Semily
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, Mladobucká 105,
541 02 Trutnov
- LTM Krkonoše, s.r.o., IČ 288 29 689, Lázeňská 199, 542 24
Svoboda nad Úpou
b) návrh Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s názvem „Oprava chodníku v k.ú. Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele a rada provedla
výběr čtyřech uchazečů, kterým bude výzva zaslána:
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad
Úpou
- Alena Šlesingrová, IČ 728 62 793, Horákova 738, 513 01 Semily
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, Mladobucká 105,
541 02 Trutnov
- LTM Krkonoše, s.r.o., IČ 288 29 689, Lázeňská 199, 542 24
Svoboda nad Úpou
inzerce

výuka angličtiny

konverzace s rodilým mluvčím

volejte Ross 776 766 744

ZÁPIS zasedání Zm
USNESENÍ č. RM/65/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodloužení platnosti Opatření orgánů města č. 2/2014 ze dne
10.3.2014, resp. prodlužení lhůty pro příjem návrhů na změny
Územního plánu města Svobody nad Úpou do 30.6.2015.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
b) již podané návrhy na změnu územního plánu a konstatovala následující návrhy změn v územním plánu takto:
- návrh č. 1 - podnět město (pozemky za bytovým domem čp. 178,
pod Waliskem) - návrh změny na území obytná smíšená/transformační
- návrh č. 2 - podnět pan Josef Košťál (část pozemku na okraji k.ú.
Maršov I sousedící s k.ú. Černá hora v Krkonoších, pod lyžařským
vlekem Košťálka) - návrh změny na území pro sport, rekreaci a
cestovní ruch
- návrh č. 3 - podnět město (pozemky st.p.č. 73 a p.p.č. 64/2 v k.ú.
Maršov II) - návrh změny na území občanské vybavenosti
- návrh č. 4 - podnět pan Petr Kodet (pozemek p.p.č. 216 v k.ú.
Svoboda nad Úpou) - návrh změny na území čistě obytná RD
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
c) o dalších potřebách města na změnu územního plánu s tím, že
uvedené návrhy v bodě b) tohoto usnesení doplnila o další návrhy:
- rozšíření a prodloužení lokality B3 Luční na výstavbu RD - návrh
změny na území čistě obytná RD
- bílé plochy v současném územním plánu naproti Rýchorskému sídlišti podél Úpy - návrh změny na území občanské vybavenosti
- pozemek pod bývalým tenisovým kurtem - návrh změny na území
občanské vybavenosti
- pozemek naproti čerpací stanici EUROBIT (rovinatá část vedle
chodníku) - návrh změny na území občanské vybavenosti
USNESENÍ č. RM/66/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
předložený návrh Smlouvy o právu provést stavbu „Levostranný přítok Úpy v Maršově I (retenční přehrážka)“, jejímž investorem bude
Správa KRNAP (viz příloha originálu zápisu), který byl na jednání
rady doplněn a upraven.
USNESENÍ č. RM/67/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) geodetické zaměření situace za domem čp. 419 v Luční ulici včetně opěrných zdí. Na základě předloženého geodetického zaměření
bylo zjištěno, že opěrná zeď je z převážné části na pozemku p.p.č.
202, který není ve vlastnictví města, dále část domu čp. 419 stojí
na p.p.č. 688, který naopak je ve vlastnictví města a rovněž tak i
přístupové schody k tomuto domu s tím, že jednou z možných variant
je vstoupit do jednání s vlastníkem domu čp. 419 a dořešit s ním
majetkoprávní vyrovnání.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Hůrku, aby do příštího jednání rady připravil podklady ze
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USNESENÍ č. ZM/31/3/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou ze dne 17.12.2014 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/32/3/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zprávu o činnosti Rady města za období od 17.12.2014 do 3.2.2015
a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.

výběrocé řízení

stavebního úřadu na rekonstrukci či přestavbu domu čp. 419.
USNESENÍ č. RM/68/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost Společenství vlastníků BJ Spojovací čp. 113 o souhlas se zhotovením dočasné protipovodňové stěny na hranici jejich pozemku
a přilehlého chodníku ve vlastnictví města z betonového materiálu
CITYBLOC dle přiloženého ilustračního fota do příští rady s tím, že
taková zábrana nebude plnit účel a s ohledem na již vybudovaný
plot u sousedního domu by bylo vhodné, aby stavební technik projednal jiný způsob řešení (tzv. „ztracené bednění“, které bude alespoň jeden metr od chodníku a plně na jejich pozemku).
USNESENÍ č. RM/69/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost pana Petra Moravce o souhlas vlastníka sousedního pozemku s terénními úpravami dle předložené žádosti, kdy součástí žádosti
kromě dalších dokumentů, je pozemkový snímek s vyznačením terénních úprav (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada nepovažuje
katastrální mapku za jednoduchou projektovou dokumentaci a požaduje doložit k žádosti o terénní úpravy okótování těchto terénních
úprav směrově i výškově.
USNESENÍ č. RM/70/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) Mgr. Týfu, aby do příštího jednání rady projednal s ředitelem
Okresního archivu Mgr. Reilem změnu smluvních vztahů tak, aby
zhotovitelem díla - publikace o historii Svobody nad Úpou byl pouze
jeden subjekt.
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
b) projednávání smluv o dílo na zpracování publikace o historii Svobody nad Úpou s tím, že požaduje přepracování smlouvy od městského právníka s vyřešením autorství, odstoupení od smlouvy, řešení
vlastnictví díla v případě úmrtí zhotovitele.
USNESENÍ č. RM/71/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) aktuální informace ohledně projektu zpracování mapy „Vlastivědné putování po Svobodě“ a schvaluje návrh 24 bodů, které by měly
být v mapě rozpracovány (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) pracovní tým na zpracování mapy „Vlastivědné putování po Svobodě“ ve složení Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Týfa a pan Antonín Tichý.
USNESENÍ č. RM/72/6/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že pověřené osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence
modulu USN.

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 04. 02. 2015
USNESENÍ č. ZM/30/3/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpu dne 4.2.2015 beze změn.
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USNESENÍ č. ZM/33/3/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytové jednotky č. 5100002 včetně podílu na společných
částech domu a pozemku ve výši 1330/7189 v bytovém domě čp.
510 na ulici 5. května (dále jen „předmětná nemovitost“) paní Dušaně Brehovské, bytem Mokrý lom 14, 374 01 Trhové Sviny (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. 5100002 dle bodu a) tohoto usnesení
za cenu ve výši 1.070.000,-Kč.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky dle
bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 30.4.2015.

Město Svoboda nad Úpou
vyhlašuje
výběrové řízení na nájem nebytových prostor
dle usnesení Rady města ze dne 25.2.2015 číslo RM/84/7/2015

Jedná se o nebytové prostory
restaurace v budově na stadionu č.p. 222 ve Svobodě nad Úpou
Podmínky výběrového řízení na nájem:

nájem nebytových prostor – restaurace v budově čp. 222 na stadionu včetně provozování restaurace s těmito
podmínkami výběrového řízení:
- nájem restaurace včetně vnitřního vybavení a zařízení v majetku města od 1.4.2015 formou nabídkového nájmu na
dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou
- minimální požadovaný rozsah otevírací doby v restauraci:
 v období od 15.4. do 15.10 kalendářního roku libovolných 6 dní v týdnu od 15,00 – 22,00 hodin
 v časech a termínech akcí pořádaných v areálu městského stadionu
- podmínkou nájmu je zajištění provozu toalet (včetně materiálové vybavenosti) pro veřejnost v době otevírací doby
restaurace
- úhrady drobných oprav nájemcem do výše 2.000,-Kč v každém jednotlivém případě
- požadovaná platba zálohy na elektrickou energii měsíčně ve výši 3.000,-Kč, splatná vždy k poslednímu dni v daném
měsíci
- požadovaná platba zálohy na plyn měsíčně ve výši 1.500,-Kč, splatná vždy k poslednímu dni v daném měsíci
- na vodné a stočné není požadována záloha – bude přefakturováno každé tři měsíce dle skutečné spotřeby podle
poměrových měřidel a fakturace společnosti VaK, a.s.
- při podpisu nájemní smlouvy budou požadována tři nabídková nájemné dopředu jako kauce po celou dobu trvání
nájmu
Hodnotící kritéria:
- 100% výše nabídkového nájmu
Písemné nabídky na nájem výše uvedených nebytových prostor včetně referencí doručte v zalepené obálce s označením
„STADION“ do podatelny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, náměstí Svornosti 474, Svoboda nad Úpou, PSČ
542 24, do 18.3.2015 (do 17,00 hodin).
Otevírání obálek proběhne na 8. schůzi Rady města dne 18.3.2015 od 18,00 hodin.

Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
Kontaktní údaje:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz
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poděkování14

Poděkování a přání ,,KULTURNÍHO TÝMU“
Chtěla bych poděkovat celému našemu „týmu“ (Bohouš, Katka, Helča, Zuzka) za úžasnou spolupráci při organizování našich kulturních akcí v roce 2014. Holčinám z jezdeckého klubu TJ KRAKONOŠ za zorganizování akce
„Rozloučení s prázdninami“ - kdo přišel, ten ví, jak byla úžasná. Dětem z naší školy a jejich učitelům za nezbytnou
pomoc, v neposlední řadě za upečení cukroví na vánoční trhy a zorganizování vánočních dílen, které byly příjemným
zpestřením v adventním čase. Tomáši Zelenkovi za nádherný betlém, který zdobil svobodské náměstí a udělal nám
velkou radost a těšíme se, že časem přibudou další figurky. A abych na někoho ještě nezapomněla, děkuji všem, kteří
nějak přiložili ruku k dílu a pomohli při pořádání kulturních akcích našeho města.
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svobodská burza

SVOBODSKÁ BURZA
DĚTSKÉHO ZBOŽÍ
S BABIČČINOU BÁBOVKOU
Přijďte prodat, nakoupit či ochutnat
KDY: 21. 3. 2015 od 13.00 hodin
KDE: v tělocvičně základní školy ve Svobodě nad Úpou

Hned v druhém vydání našich novin vám chceme představit kulturní a sportovní akce města, které jsme pro vás
všechny v roce 2015 připravili. Snažili jsme se je doplnit o NOVINKY a nějaké ještě během roku vymyslíme (viz
KALENDÁŘ AKCÍ). Těšíme se, že i tento rok budete pilně akce města navštěvovat a že se vám budou líbit. A pokud
budete mít nějaké nápady, připomínky, možná i pochvaly :o), nebo se k nám budete chtít do týmu přidat a přiložit
ruku k dílu, budeme za nové členy nebo jen pomocníky moc rádi.
Do našeho „TÝMU“ se od února 2015 přidala a vrátila členka Stáňa
Krásný „kulturní“ rok 2015 a hodně dobré nálady přeje za celý tým

: PODMÍNKY PRO PRODÁVAJÍCÍ :
VSTUP PRO PRODÁVAJÍCÍ: od

Michaela Špetlová

ZÁPISNÉ PRO PRODÁVAJÍCÍ:

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2015
• 13 .2.  PLES MĚSTA
• 7.3.  LYŽAŘSKÉ ZÁVODY STAROSTY MĚSTA
• 14.3.  KARNEVAL NA LYŽÍCH NA DUNCANU
• 21. 3. BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ - NOVINKA
• 30.4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC
• 30.5.  DEN DĚTÍ
• 15.6.  NOHEJBALOVÝ TURNAJ - HŘIŠTĚ U RÝCHORSKÉHO SÍDLIŠTĚ-NOVINKA
• 29.8.  ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V AREÁLU TJ KRAKONOŠ
• 5.9.  BURZA  DĚTSKÉHO OBLEČENÍ ATD. -NOVINKA
• 19.9.  RUDOLFOVY SLAVNOSTI
• 3.10.  DRAKIÁDA
• 10.10 SPORTOVNÍ DEN  A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  NA STADIONU A SPORTOVNÍ HALE - NOVINKA
• 31.10.  VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
• 28.11.  VÁNOČNÍ TRHY
• 28.11. ŠKOLNÍ JARMARK – NOVINKA
•
Změna programu vyhrazena, každá akce bude v dostatečném časovém předstihu avizována.

UPEČENÁ BÁBOVKA

12.00 hod.

VAŠE CHUTNÁ A DOMA

!!!!!!! KAŽDÝ SI SVÉ ZBOŽÍ PRODÁVÁ SÁM !!!!!!!
Na konci burzy, nebo až se bábovky sní, vyhlášení
ceny „NEJLEPŠÍ BÁBOVKA“
Pro děti bude připraven dětský koutek,
občerstvení (bábovky) a čajíček

Zájemci o prodej na burze volejte na tel. 777 941 231 p. Špetlová

9:30 hod

K poslechu hraje DJ Olin Kysela.

Účastníci závodu mají zajištěnou přepravu na start
ZDARMA !

děti - lízátko

STARTOVNÉ: dospělí - lahev sektu + jahody

Muži -ženy
Smíšená - senioři/ ky nad 50 let
Smíšená - snowboardisté/ ky
Skialpcross - NOVINKA

KATEGORIE: Kluci –holky (mladší a starší) - NOVINKA

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 12: 00 hod

START:

REGISTRACE: 9:00 hod ve Ford baru v lyžařském areálu

Starosta města Svobody nad Úpou si vás dovoluje
pozvat na 5. ročník lyžařských závodů

Sobota 7. března 2015 v areálu DUNCAN

O pohár města Svobody nad Úpou

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY

Kdy?

občerstvení

hudební doprovod

LŠ Ski centrum
a město Svoboda nad Úpou

masky mají lyžařský
vlek za 1 Kč
Pořádá

vyhlášení nejhezčí masky

soutěže o ceny

00

14.3.2015 od 13.

do ski areálu DUNCAN
ve Svobodě nad Úpou

Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční

