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Vážení spoluobčané,
v minulém úvodníku jsem psal, že jaro je již v plném
proudu a svět okolo se brzy krásně zazelená, což byla
v momentu psaní mého příspěvku čistá pravda (podklady do novin připravujeme vždy s týdenním předstihem
tak, aby vždy 1. dne v měsíci mohly být na prodejních
místech). Zima se ale ani letos jen tak lehce nevzdala
a připravila nečekanou a
pro mnohé i nechtěnou a
snad i poslední sněhovou
nadílku. Takže ty z vás,
kteří jste si naše noviny
zakoupili hned počátkem
dubna, jsem svým „jarním
úvodníkem“ asi nechtěně pobavil. Tímto se vám
všem dodatečně omlouvám, chyba nebyla na mé
straně, jen jsem to tentokrát trošičku uspěchal.
Zeleň nechám tedy tentokrát na pokoji a budu
se věnovat prozaičtějším
záležitostem. Tak, jako
každý rok se na jaře na
obecních komunikacích
a chodnících objeví výtluky a díry, způsobené
povětrnostními vlivy a
prováděnou zimní údržbou. Protože se nám v
minulých dvou letech díky
povodňovým dotacím podařilo ty nejhorší úseky
v našem městě kvalitně
opravit, můžeme se letos
mimo drobných oprav,
kterých není moc, věnovat
novým investicím. První z
těchto investic je rekon-

strukce chodníku v Maršově II od autobusové zastávky
až po konec katastru města v délce 350 m, práce na ní
již probíhají, dokončeny budou do konce měsíce května.
Druhou z letošních investic je opět rekonstrukce chodníku, tentokrát ve Svobodě, a to od přechodu pro chodce
u restaurace Helena až po hranici katastru s městysem
Mladé Buky. Zde se chodník bude opravovat po úsecích, protože v některých částech trasy je jeho těleso v
dobrém stavu. Rekonstruovat se zde tedy
budou pouze jeho rozbité části, a to v celkové délce 400 metrů. Zde budou práce
dokončeny nejpozději v měsíci červnu.
Těmito investičními akcemi navazujeme
na opravy chodníků podél hlavní silnice,
které byly provedené v rámci odstranění
povodňových škod a jejich pokračování
na podzim loňského roku úseky v blízkosti
autobusového terminálu a čerpací stanice
PHM. Postupně bychom takto rádi dovedli
do uspokojivého stavu i zbylé chodníky ve
městě.
Co se týče kulturního dění ve Svobodě,
po úspěšně absolvovaném „Pálení čarodějnic“ si vás dovolím pozvat na další
akci, kterou pro svobodské děti připravil
náš kulturní tým, a to na „Dětský den“. Konat se bude tak jako loni v areálu Krakonošova Muchomůrka v pátek 29.6.2015.
Dle zpráv ze školy se děti mohou těšit na
zábavu po celý den, protože je pro ně
tentokrát i ve škole připravena zábava již
od rána.
Více o celé akci v plakátu dále v novinách.
Přeji vám všem snad již krásné a rozkvetlé jaro.

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

Jubilanti
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea dámy Milada
Dufková, Marie Staňková a Marie Sedláková. Přejeme
jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Úspěchy Sultánek...

Milí Svoboďáci,
jak postupujeme ve sbírání dalších zkušeností a trofejí?
Jak vypadá takový odpočinkový den s našimi děvčaty, z
kroužku břišních tanečnic? Podotýkám jen, že za vším je
mnoho dřiny. Tréninky i dvakrát v týdnu a k tomu sobotní
soustředění, nepíši zde o ztrátě volného času jejich vedoucí, Iryny.

V posledních dvou měsících jsme se zúčastnili několika
soutěží, které se liší jak konkurencí ostatních družstev, tak
náročností či vzdáleností od místa bydliště.
Pro vaši představu uvádím obecný harmonogram soutěžního dne:
1. Krásné, nepracovní sobotní ráno – budíček v 5:00 –
5:30 hodin
2. Příprava svačiny, rychlá snídaně, kontrola kostýmu, zvýšení hlasu na polospící dětičky, rychlá úprava vizáže
maminek – odjezd v 6:25 na stanoviště u spořitelny.
3. 6:30 - obvolávání těch, kteří ještě nejsou na místě (asi
zapomněli doma vějíře, křídla, šátky, silonky...)
Ne všechny rodiče mohou jet, proto si holčičky rozdělujeme do aut, přebíráme od maminek jejich kostýmy,
baťůžky, zdravotní kartičky...

4. 6:35 - odjezd konvoje 7 – 9 aut na místo konání soutěží (Náchod, Dvůr Králové nad Labem, Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou...)
Většinou jako první jedou ti nejrychlejší řidiči, tedy řidičky
– závodnice, protože tatínkové mají doma moc práce a
jezdí tedy jen výjimečně...ale nám to asi ani tolik nevadí,
chi chi...a tak se během cesty telefonicky naháníme, když
se do naší kolony připlete nějaký traktor či stařenka na
kole, kterou dlouho nikdo nemůžeme předjet...
5. Po příjezdu na místo následuje rychlá prezentace
družstev a umístění našeho souboru do mnohdy velice stísněných prostorů, kde si tedy rozložíme kostýmy
a čekáme na naše kategorie. Souběžně s tím se tam
motá spousta dalších tanečních skupin, je tam hluk, všudypřítomná hudba a těžký vzduch.
Však nic z toho nám nezabrání udržet si dobrou náladu, převléknout děvčata do kostýmů, učesat je a namalovat, vyměnit náušničky, upravit sukně, někde najít
zatoulané botky či šátek...Rychlé občerstvení děvčat a
už jen čekání na vystoupení.
My maminky samozřejmě stihneme i poklábosit nad
velmi důležitými věcmi, dáme si kávičku a jdeme fandit
do hlediště.
6. Nyní už zbývá jen s úsměvem zatančit a počkat si na
vyhlášení výsledků. Nemůžeme jet domů dříve, protože vždy si nějakou trofej vezeme domů!
7. Neodpustíme si ani společný oběd či večeři, kdy rozebíráme, kdo jak tančil, kdo měl jaký kostým, pochválíme se, jak jsme dobří a jak se holkýýý zlepšují...a i to
je důležité, řekla bych...
8. Návrat domů je o něco klidnější, odevzdáme nevlastní
děti maminkám a s dobrým pocitem z hezkého dne
padneme ve 21:00 za vlast.
Výsledky soutěží:
Dvůr Králové: obě skupiny – každá 1. místo, duo
Denisa Celbová, Kateřina Bartoňová – 3. místo,
sólistky – Lenka Maděrová – 1. místo, Maruška Krejčová – 3. místo,
Kateřina Bartoňová – 4.
místo!
Mlada Boleslav: „Sultánky group“ – 2. místo,“Raks Sultánky group“
– 3. místo, duo Kateřina
Bartoňová, Denisa Celbová – 2. místo.
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Rychnov n/Kněžnou: „Sultánky group“ – 2. místo, „Raks
Sultánky group“ – 1. a 2. místo.
Všem holkám – velká gratulace!!
A v květnu nás čekají dvě soutěže – Louny a MČR v Táboře!!
Za břišní tanečnice
Veronika Ouředníková

Do Svobody bude zajíždět
pravidelně řezník
MIROSLAV NOSEK
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
512 33 Studenec 306, tel./fax. 481 595 201
www.reznictvistudenec.cz
reznictvi.nosek@tiscali.cz
ZVEME VÁS NA NÁVŠTĚVU
NAŠÍ POJÍZDNÉ PRODEJNY.
NABÍZÍME VÁM KVALITNÍ ČERSTVÉ MASO.
NAŠE UZENINY JSOU BEZLEPKOVÉ A POUZE
Z MASA A KOŘENÍ.
KAŽDÝ ČTVRTEK
VE SVOBODĚ NAD ÚPOU
(na parkovišti vedle prodejny JIP na Rýchorském sídlišti)
PRODÁVÁME OD 13.00 HOD. DO 15.00 HOD.

Zprávy z knihovny
Soutěž o čtenáře roku - Táta čtenář

Nejlepším čtenářem roku 2015 se v naší knihovně stal
pan Roman Pačes. Spolu se svými dětmi si na konci března převzal cenu – společenskou hru pro celou rodinu. 
Blahopřejeme!
Poděkování
Letošní Noci s Andersenem, akce na podporu dětského
čtenářství, se zúčastnilo 14 dětí. Děkuji tímto Mgr. Zině Rutarové, která už tradičně s celou akcí pomáhá. Dále děkuji
paní Aleně Uxové, která pro nás večer otevřela slavnostně
nazdobenou cukrárnu a věnovala dětem nápoje zdarma.
Zde jsme si společně přečetli večerní příběh. Děkuji také
šikovným maminkám, které napekly dobroty. Všichni jsme
si pohádkovou noc užili a už se těšíme na další.
Výherci březnového kvízu:
V letošním Měsíci čtenářů se opět soutěžilo o poukázky
na nákup knih.
Dospělí vyplňovali kvíz na téma 125 let od narození Karla Čapka, děti na téma 50 let Večerníčku.
Výherci jsou:
Kategorie dospělí - Petra Štěpová
Kategorie děti - Lucie Moravcová

Návrh protihlukové vyhlášky

Autobusové nádraží ve Svobodě
V roce 2015 končí poslední rok udržitelnosti celého projektu, který byl financován ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z ROP NUTS II Severovýchod. V současné době
město podává závěrečnou monitorovací zprávu.

Rada města připravila návrh Obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku,
který reaguje na petici občanů, kterou vedení města obdrželo v průběhu minulého roku. Tato obecně závazná
vyhláška vymezuje dobu nočního klidu a činnosti, jejichž
provozování je v tuto dobu zakázáno. Dále pak vyhláška
vymezuje čas, po který bude platit omezení hlučných činností provozovaných na území obce. Schválení konečného znění této obecně závazné vyhlášky bude předmětem
veřejného jednání zastupitelstva města v červnu. Všichni
z vás, kteří se chcete aktivně podílet na formování veřejného života ve Svobodě, jste k jednání srdečně zváni!
Návrh celé vyhlášky je v souladu s přijatým usnesením rady zveřejněn k diskusi s občany v tomto květnovém vydání novin Svoboda forum a na webu města a
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bude projednáván na červnovém veřejném zasedání
zastupitelstva (pravděpodobný termín 10.6.2015 nebo
17.6.2015). Návrh celé vyhlášky tak, jak bude předložena zastupitelům, čtenářům předkládáme:
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Svoboda nad
Úpou
o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou se usneslo dne
…………………… vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „Vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Ochrana veřejného pořádku a nočního klidu je společným zájmem všech občanů, právnických osob, jakož i
návštěvníků města Svobody nad Úpou.
2) Tato Vyhláška se vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a stanoví, které činnosti, jež
by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo
být v rozporu s dobrými mravy, lze na území města
Svobody nad Úpou vykonávat pouze v době touto Vyhláškou určené.
Čl. 2
Vymezení nočního klidu
1) Noční klid je dobou klidu od 22.00 hod. do 6.00 hod.
následujícího dne, kdy:
a) každý je povinen na území obce zachovat klid a
omezit hlučné projevy, a to zejména křikem, hlučnou hudební produkce, hlučným provozem rozhlasových, televizních a jiných zařízení,
b) provozovatelé pohostinství, restauračních, ubytovacích a jiných obdobných zařízení odpovídají za to,
že jejich provozovny nebudou narušovat noční klid.
2) V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního
klidu stanovuje od 1.30 hod. do 6.00 hod.
3) V době konání řádně povolených kulturních akcí se doba
nočního klidu stanovuje od 1.00 hod. do 6.00 hod.
4) Obec může rozhodnutím vydaným na základě Vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. O těchto výjimečných případech rozhoduje Rada
města na základě podané žádosti.
5) Žádost o výjimku musí obsahovat:
a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo
pořadatele akce, identifikační číslo nebo číslo rodné

(pouze jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod
rodným číslem),
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec
a místo konání akce,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
Čl. 3
Omezení hlučných činností
1) Na území obce je každý povinen zdržet se:
a) o nedělích, vyjma času od 15.00 hod. do 18.00
hod., státních svátcích1), státem uznaných dnech pracovního klidu2),
b) od pondělí do soboty v době od 20.00 hod. do
22.00 hod.,
c) o sobotách v době od 6.00 hod. do 8.00 hod.
d) v době nočního klidu
používání strojů, přístrojů a zařízení způsobující hluk (zejména sekačky na trávu, kotoučové a motorové pily, křovinořezy, brusky, rozbrušovačky, vrtačky, pneumatická
kladiva, kompresory, zábavní pyrotechnika apod.)
2) Povinnost uvedená v odst. 1) se nevztahuje na činnosti
vykonávané v rámci výkonu povolání či podnikatelské
činnosti:
a) při údržbě komunikací a veřejného prostranství
(např. pravidelná zimní údržba komunikací apod.)
b) při údržbě veřejně prospěšných zařízení.
Čl. 4
Sankce
Porušení povinností stanovených touto Vyhláškou může
být postiženo jako přestupek3) nebo jiný správní delikt4).
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
…………………
..........................................................................................
Ing. Jiří Špetla, starosta
Mgr. Petr Hynek, místostarosta
1)

§1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů

2)

§2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů

3)

§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

4)

§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

konec návrhu vyhlášky
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Výpis usnesení z 9. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 08. 04. 2015
USNESENÍ č. RM/111/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
znovuzveřejnění Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad
Úpou“ (dále jen „Výzva“) včetně zadávací dokumentace (příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo, a to na Profilu zadavatele Města Svobody nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/112/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) seznam všech žádostí o poskytnutí dotace na základě zveřejněných dotačních programů, všemi žádostmi se zabývala a připravila pro jednání zastupitelstva dne 15.4.2015 návrh rozdělení
dotací formou vyhodnocení kritérií, která byla stanovena v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech ve zveřejněných dotačních programech. Dále rada zapracovala do návrhů
veřejnoprávních smluv věcný obsah konkrétního účelu poskytnutí
dotace pro jednotlivé žadatele.
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
b) žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti o poskytnutí daru na zřízení nového babyboxu v Jičíně, protože nemá
na poskytování darů v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky
a v minulosti město již finančně podpořilo zřízení babyboxu v
Trutnově.
USNESENÍ č. RM/113/9/2015
Pojištění majetku města
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa na pojištění majetku města od
1.5.2015 na jeden rok za částku ve výši 178.409 Kč:
USNESENÍ č. RM/114/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
stanovení sazby za umístění reklamních cedulí nad 1 m2 na sloupech veřejného osvětlení do příštího jednání rady s tím, že nejprve Mgr. Schön provede inventarizaci všech smluvních vztahů
s vazbou na skutečně instalované reklamní cedule po celé obci.
USNESENÍ č. RM/115/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
opravu betonového schodiště „ke křížku“ na Sluneční stráni, na
kterou je v letošním rozpočtu vyčleněna částka 200 tis. Kč, a to
pomocí technologie SCHOMBURG nebo jí podobné s obdobnou kvalitou s tím, že budou poptány o nabídku tři firmy (Kalin,
spol. s r.o., Tlachač s.r.o., 3K stavby s.r.o.).
USNESENÍ č. RM/116/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou deleguje
a) Mgr. Petr Schöna jako zástupce města na:
- shromáždění společenství vlastníků jednotek v 510 – 9.4.2015
od 18,00 hodin
- shromáždění společenství vlastníků jednotek v 302 – 30.4.2015
od 17,00 hodin
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) vznik právních subjektů v bytových domech, a to:
IČ 037 98 771, Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou

IČ 038 43 904, Společenství vlastníků 5. května 510, Svoboda
nad Úpou
s tím, že oběma společenstvím budou přefakturovány náklady
související se vznikem společenství, které hradilo město dle zápisu.
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
c) žádost o prodej poslední bytové jednotky č. 302/4 od manželů Ondráčkových, kteří žádají o prodej bytové jednotky pro svou
dceru s manželem zastupitelstvu (bude doplněno do programu
jednání dne 15.4.2015) s tím, že rada navrhuje zastupitelstvu,
aby nabízená kupní cena byla navýšena o částku 2.945 Kč (zbývající podíl ve výši 6729/39928 na nákladech souvisejících se
vznikem společenství - viz bod b) tohoto usnesení).
USNESENÍ č. RM/117/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace, resp. vyrozumění z Nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 179.273,-Kč na projekt s názvem „Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště“ v grantovém
řízení Stromy s tím, že do příštího jednání bude připraven návrh
poptávkového řízení na celý projekt. Jedná se o obnovu zeleně plochy podél řeky Úpy po pravé straně směrem na Pec - od
mostu do bývalých papíren směrem k domu pí Trechové, tzv. deponie v době povodní. Celkové náklady projektu podle žádosti
by měly činit 393.680,-Kč a projekt by měl být realizován v letošním roce.
USNESENÍ č. RM/118/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) stavebního technika, aby prověřil danou lokalitu a připravil
návrh řešení, aby povrchová voda z místní komunikace nepoškozovala nemovitost čp. 32.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
b) žádost Společenství pro dům Pietteho náměstí 32 s tím, že město poskytne součinnost k odrenážování okolí domu čp. 32, ale v
této věci upozorňuje, že na to musí stavební úřad vydat příslušné
rozhodnutí, dále je nutné získat vyjádření VaKu, a pokud bude
toto vyjádření souhlasné, město vyřeší žádost zřízením věcného
břemene a stanovením podmínek k realizaci umístění drenážního
systému na pozemku města.
USNESENÍ č. RM/119/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádostí o pronájem části pozemku p.p.č. 641/1
v k.ú. Maršov I v lokalitě u domu čp. 30 v Černohorské ulici, a
to od paní Aleny Mockové a pana Otakara Tlachače s tím, že
požaduje od paní Mockové doplnit, za jakým účelem žádá o
pronájem části pozemku a dále rada trvá na tom, že pozemek
bude vyklizen před případným nájemním vztahem v budoucnu, a
to do 30.4.2015
USNESENÍ č. RM/120/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost paní Renaty Schmiederové o povolení postavit novou kůlnu se stáním na auta bez základů v Maršovské ulici u čp. 50
namísto stávající staré stavby ve stejném provedení, která se ale
již rozpadá a hyzdí okolí s tím, že rada se záměrem nemá zá-
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sadní problém, ale upozorňuje žadatele, že k tomu aby taková
stavba mohla vyrůst, je třeba splnit náležitosti stavebního zákona
a požádat stavební úřad o vyjádření a aby se mohlo město ke
stavbě vyjádřit, musí být předložena stavebníkem autorizovaná
projektová dokumentace.
USNESENÍ č. RM/121/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podnikatelský záměr paní Evy Tlachačové vybudovat na pozemku p.p.č. 58/1 v k.ú. Maršov II kemp (část pozemku pro karavany a obytné vozy, část pro stálé karavany plnící funkci chatky s
předním stanem a posezením, část kempu pro stany, centrální ohniště na opékání, společné hygienické zázemí, WC a společenská místnost s kuchyní a pračkou, malý dřevěný sroubek s recepcí
a drobným prodejem suvenýrů, map a dalších předmětů, prostor
kempu by měl být oddělený od okolí vysokým živým plotem), se
kterým rada nemá problém, ale závazně se vyjádří až po předložení autorizované projektové dokumentace.
USNESENÍ č. RM/122/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání doplněné žádosti pana Petra Moravce o souhlas
s terénními úpravami na pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, jejíž přílohou je pozemkový snímek s vyznačením terénních úprav, okótovaný směrově i výškově s tím, že výkres bude
přepracován z důvodů výškových nesrovnalostí (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/123/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost nájemce pana Davida Vaňka o povolení vybudovat na
pronajatém pozemku p.p.č. 376/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou dřevěný plot avšak bez podezdívky, a to formou rozšíření nájemní smlouvy o umístění dřevěného plotu s podmínkou, že v případě skončení
nájmu bude plot odstraněn a pozemek uveden do původního stavu.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu, aby vstoupil do jednání s manželi Tupými (nájemci
p.p.č. 376/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou) za účelem vyjádření do
30.4.2015, zda hodlají plot v okolí pronajatého pozemku opravit
do 31.5.2014, pokud nikoliv, tak jej město odstraní bez náhrady.
USNESENÍ č. RM/124/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
doplnění programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 15.4.2015 o bod směny st.p.č. 62/2
včetně garáže za pozemky v Lázeňské ulici p.p.č. 326/1, 326/2
a 326/3 včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty ve prospěch vlastníků nemovitostí čp. 274 a čp. 313 v Lázeňské ulici,
protože výsledek geodetického zaměření zděných kolen, které
patří k domu čp. 451 a byl porovnán s kupní smlouvou a znaleckým posudkem z roku 1997 a prodané výměry souhlasí se stávajícím geodetickým zaměřením a tudíž garáž pana Jiřího Mičánka
a servis pana Petra Holuba mají pouze společnou jednu střechu.
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USNESENÍ č. RM/125/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
negativní výsledek jednání s rodinou Kučerových ohledně majetkoprávního vyrovnání (část cesty k bývalé svíčkárně leží na
parcele rodiny Kučerových – jedná se o cca 12 m2) s tím, že
město tuto záležitost po marné snaze se dohodnout považuje za
uzavřenou, protože rodina Kučerových není ochotna městu poskytnout jakýkoliv právní vztah, tj. ani prodej, ani věcné břemeno,
ale souhlasí ústně s tím, aby lidé z dané lokality po části cesty i
nadále jezdili.
USNESENÍ č. RM/126/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ohledně žádosti pana Rittera, kdy po jednání s panem
Ritterem byla dohodnuta směna pozemků v tom smyslu, že bude vyřešen přístup na pozemky p.p.č. 236/10 a 236/12, oba v k.ú. Maršov I, které jsou určeny studií pro výstavbu rodinných domů, a na
základě společného jednání bude směna geodeticky zpracována.
USNESENÍ č. RM/127/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti pana Václava Jirsáka o rozšíření Smlouvy o
právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemeni z
5.12.2012 o pozemek p.p.č. 288/7 v k.ú. Maršov I, kdy ke vzniku
pozemku p.p.č. 288/7 došlo oddělením z pozemku p.p.č. 288/1
po vydání územního rozhodnutí na plánovanou stavbu MVE na
Černohorském potoce s tím, že rada požaduje předložení geodetického zaměření stavby potrubí do pozemkového snímku.
USNESENÍ č. RM/128/9/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku (viz příloha originálu zápisu), který reaguje na petici občanů z podzimu roku 2014. Rada se prvotním návrhem tzv. protihlukové vyhlášky zabývala a po společné diskusi
dospěla ke společnému návrhu regulace hluku mimo jiné takto
(nejdůležitější výtah z návrhu vyhlášky):
Na území obce je každý povinen zdržet se:
a) o nedělích, vyjma času od 15,00 hodin do 18,00 hodin, státních svátcích, státem uznaných dnech pracovního klidu,
b) od pondělí do soboty v době od 20,00 hodin do 22,00 hodin,
c) o sobotách v době od 6,00 hodin do 8,00 hodin,
d) v době nočního klidu, (ten je vymezen dobou mezi 22,00 – 6,00)
používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (zejména
sekačky na trávu, kotoučové a motorové pily, křovinořezy, brusky,
rozbrušovačky, vrtačky, pneumatická kladiva, kompresory, zábavní pyrotechnika apod.)
Návrh celé vyhlášky bude zveřejněn k diskusi s občany v květnovém vydání novin Svoboda forum a na webu města s vysvětlujícím komentářem a projednáván bude na červnovém veřejném
zasedání zastupitelstva.

Výpis usnesení z 10. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 15. 04. 2015
USNESENÍ č. RM/129/10/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení služebnosti zřízení, provozování a údržby
stavby „Bezpečnostní prvky na silnici - 3 bezpečnostní ostrůvky

pro chodce na p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou, p.p.č. 608/2
a 550 v k.ú. Maršov I“ včetně zábradlí a obdobných zařízení a
svislého dopravního značení umístěného na ostrůvku.“ se Správou
silnic Královéhradeckého kraje (viz příloha originálu zápisu).
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Výpis usnesení z 4. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 15. 04. 2015
USNESENÍ č. ZM/34/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 15.4.2015 doplněný o body:
16) Prodej bytové jednotky č. 302/4 v bytovém domě čp. 302
na Sluneční stráni
17) Směna pozemků v Lázeňské a kolem budoucí hasičárny a
původní bod 16 – Diskuse bude přečíslován na bod 18).
USNESENÍ č. ZM/35/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou ze dne 4.2.2015 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/36/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 4.2.2015 do
14.4.2015 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
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USNESENÍ č. ZM/37/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015“ takto:
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b) poskytnutí dotace ve výši 44.737,-Kč z dotačního programu
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 č.j. SVO/581/2015 ze dne 26.2.2015 Sportovnímu klubu MFC Svoboda, se sídlem Svoboda nad Úpou, IČ
68247885 na základě podané žádosti č.j. SVO/771/2015 ze
dne 12.3.2015 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní smlouvou.
c) poskytnutí dotace ve výši 15.000,-Kč z dotačního programu
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 č.j. SVO/581/2015 ze dne 26.2.2015 uskupení bez právní subjektivity s názvem Divadlo S.N.Ú., Svoboda
nad Úpou, které je zastoupeno fyzickou osobou: Pavla Tůmová,
nar. 25.4.1967, trvale bytem Mladé Buky 396, 542 23 Mladé
Buky na základě podané žádosti č.j. SVO/880/2015 ze dne
24.3.2015 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu
zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní smlouvou.
d) poskytnutí dotace ve výši 13.421,-Kč z dotačního programu
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní akti-

vity v roce 2015 č.j. SVO/581/2015 ze dne 26.2.2015 subjektu
SOFTBALL-BASEBALL Svoboda, se sídlem Svoboda nad Úpou,
IČ 60150807 na základě podané žádosti č.j. SVO/956/2015
ze dne 30.3.2015 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní smlouvou.
e) poskytnutí dotace ve výši 20.000,-Kč z dotačního programu
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 č.j. SVO/581/2015 ze dne 26.2.2015 Jezdeckému oddílu T.J. Krakonoš Trutnov, se sídlem Svoboda nad Úpou,
IČ 47463384 na základě podané žádosti č.j. SVO/968/2015
ze dne 30.3.2015 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní smlouvou.
f) poskytnutí dotace ve výši 30.000,-Kč z dotačního programu
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 č.j. SVO/581/2015 ze dne 26.2.2015 subjektu ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Horní MARŠOV, se sídlem
Horní Maršov, IČ 13586181 na základě podané žádosti č.j.
SVO/982/2015 ze dne 31.3.2015 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní smlouvou.
g) poskytnutí dotace ve výši 26.842,-Kč z dotačního programu
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 č.j. SVO/581/2015 ze dne 26.2.2015 lyžařskému oddílu Sportovního klubu Janské Lázně, se sídlem Sportovní 325, 542 25 Janské Lázně, IČ 64201333 na základě podané
žádosti č.j. SVO/990/2015 ze dne 12.3.2015 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený
touto veřejnoprávní smlouvou.
h) poskytnutí dotace ve výši 4.000,-Kč z dotačního programu
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity
v roce 2015 č.j. SVO/582/2015 ze dne 26.2.2015 příspěvkové organizaci Domov důchodců Lampertice, se sídlem Trutnov –
Lampertice 204, PSČ 54101, IČ 00195022 na základě podané
žádosti č.j. SVO/502/2015 ze dne 26.2.2015 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený
touto veřejnoprávní smlouvou.
i) poskytnutí dotace ve výši 2.000,-Kč z dotačního programu
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2015 č.j. SVO/582/2015 ze dne 26.2.2015 Svazu
postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Svoboda nad Úpou, se sídlem Sluneční stráň 252, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 71221913 na základě podané žádosti
č.j. SVO/836/2015 ze dne 19.3.2015 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
veřejnoprávní smlouvou.
j) prodloužení lhůty pro podávání žádostí u dotačního programu
Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
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finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2015 č.j. SVO/582/2015 ze dne 26.2.2015 do
31.8.2015.
USNESENÍ č. ZM/38/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II dle zveřejněného záměru města č. 10/2014, 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 nacházejí podél hlavní silnice směrem na Pec pod Sněžkou.
USNESENÍ č. ZM/39/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání prodeje pozemků kolem čp. 30 v Černohorské ulici
do příštího veřejného zasedání zastupitelstva, a to proto, že dosud není zpracováno geodetické zaměření rozdělení pozemku
p.p.č. 489/4 v k.ú. Maršov I a znalecký posudek na ocenění
pozemků a věcného břemene.
USNESENÍ č. ZM/40/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti pana Jana Vízka o prodej části pozemku
p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 1500 m2 z
důvodu ústního odstoupení od žádosti o koupi (viz zápis).
USNESENÍ č. ZM/41/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
odprodej plynovodní přípojky ke sportovní hale společnosti RWE
s tím, že město zajistí zpracování geometrického plánu zaměření
plynovodní přípojky včetně ochranného pásma, zajistí uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům
dotčených plynovodní přípojkou a jejím ochranným pásmem a
konečný návrh kupní smlouvy bude předložen zastupitelstvu ke
schválení.
USNESENÍ č. ZM/42/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou deleguje
Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města Svobody nad Úpou
na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s. konanou dne 25.5.2015.
USNESENÍ č. ZM/43/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou souhlasí
s tím, aby došlo ke zpětvzetí žaloby Města Svobody nad Úpou
o zaplacení částky 236.810,-Kč s příslušenstvím, která byla podána u Okresního soudu v Trutnově prostřednictvím advokátní
kanceláře JUDr. Bébra (viz zápis).
USNESENÍ č. ZM/44/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
řešení smluvních vztahů a financování publikace o historii Svobody nad Úpou, a to z důvodu nalezení právních nedostatků ve
vztahu k autorskému zákonu.
USNESENÍ č. ZM/45/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2014 včetně příloh č. 1
a 2 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/46/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 včetně dodatku č. 1 k tomuto opatření (viz přílohy originálu zápisu). Objem celkových pří-
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jmů činí 1.299.700,-Kč, objem celkových výdajů činí 672.700,Kč a financování rozdílu činí mínus 627.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/47/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytové jednotky č. 302/4 v bytovém domě čp. 302 na
Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu o velikosti
6729/39928 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“) manželům Evě a Ondřejovi Kobosilovým, trvale
bytem Příšovice čp. 143, PSČ 463 46 (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. 302/4 dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 527.597,-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 1.677,-Kč, úhrady za kolek
v hodnotě 1.000,-Kč za vklad do Katastru nemovitostí a poměrné
úhrady nákladů ve výši podílu ve výši 2.945,-Kč za vznik právního subjektu Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda
nad Úpou, IČ 037 98 771.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky
dle bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.5.2015.
USNESENÍ č. ZM/48/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) směnu pozemku st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře 63 m2 včetně objektu garáže ve vlastnictví pana Jiřího
Mičánka za pozemky ve vlastnictví města p.p.č. 326/1, 326/2
a 326/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně zřízení práva
služebnosti stezky a cesty k celému pozemku p.p.č. 326/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou ve prospěch vlastníků nemovitostí čp. 275 a
čp. 313 v Lázeňské ulici ve Svobodě nad Úpou.
b) finanční vyrovnání za směnu dle bodu a) tohoto usnesení v tom
smyslu, že pozemky ve vlastnictví města včetně práva služebnosti
stezky a cesty jsou oceněny znaleckým posudkem cenou obvyklou ve výši 34.200,-Kč a majetek ve vlastnictví pana Mičánka je
oceněn znaleckým posudkem cenou obvyklou ve výši 175.000,Kč a město uhradí rozdíl těchto stanovených kupních cen ve výši
140.800,-Kč, dále uhradí město znalecké posudky a kolek za
návrh vkladu do Katastru nemovitostí.
c) lhůtu pro uzavření směnné smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení za ceny dle bodu b) tohoto usnesení do 31.5.2015.
USNESENÍ č. ZM/49/4/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
a) své usnesení číslo ZM/33/3/2015 písm. c) ze dne 4.2.2015.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) novou lhůtu na uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 5100002 v souladu s usnesením č. ZM/33/3/2015 písm.
a) ze dne 4.2.2015 za cenu dle usnesení č. ZM/33/3/2015
písm. b) ze dne 4.2.2015, a to do 30.6.2015.

13

výběrocé řízení

Střípky z dějin: Permoník z Rýchor
Permoník z Rýchor

10

Antonín Tichý

Hrdost na dávnou hornickou minulost dobývání blyštivého
kovu z rýchorských zlatonosných žil přežívala v plné síle ve
Svobodě nad Úpou ještě v první polovině minulého století.
Občané byli pyšní na městský znak se symboly hornických
nástrojů i na obecní pečeť a později razítko s erbem, užívaným v téměř nezměněné podobě do současnosti. Při každé
vhodné příležitosti se městečko v úpském údolí, lemované
ladnými křivkami nejbližších zástupkyň krkonošských hřebenů, Světlé a Černé hory na jedné a táhlými stráněmi Rýchor
na protilehlé straně, ke své slavnější historii nadšeně hlásilo.
Kdepak dnešní lhostejnost k odkazům našich předchůdců –
muzeum rozchváceno, poslední památkově chráněné dřevěné domky na náměstí zbourány, stejně jako monumentální
pomník padlým ve Velké válce od sochaře Schwantnera. O
drobných národopisných nebo osobních památkách končících v popelnicích ani nemluvě. Přestože místní pouliční ruch
občas připomíná opuštěné kulisy zlatokopeckých hnízd na
Aljašce z černobílých amerických filmů, od osudného roku
1945 s radikální výměnou obyvatelstva, kdy si noví osídlenci začali vytvářet svůj vlastní vztah k novému bydlišti, však
uběhlo už 70 let. To je několik generací rodáků a je nejvyšší
čas to změnit. Po devadesáti letech od vydání první a zároveň poslední malé brožurky o městě z pera tehdejšího
kronikáře se i přes žabomyší půtky zastupitelů rýsuje práce
na sepsání základní vlastivědné publikace. Nemálo snílků
stále doufá, že se jednou přece jen najde vůle, prostředky
i prostory pro zřízení malého místního muzea. Že majitelé
těch několika málo nemovitých památek o ně budou nejen
pečovat, ale vhodnou propagací je přiblíží i návštěvníkům.
Celou tuhle lamentaci vyvolala fotografická dobová pohlednice z roku 1923. Tehdy se 22. července sešlo podle
svědectví pamětníků, i přes zákaz vyvěšování německých
praporů, v o to víc girlandami a chvojím vyzdobené Svobo-

dě 7 – 8 000 účastníků svazového sjezdu Spolku Němců
v Čechách na mohutné slavnosti s početným průvodem krojovaných skupin a alegorickými vozy. Ty nejsou zdaleka jen
výsadou poválečných prvních májů nebo tradičních exotických karnevalů v Riu. Jeden z nich, upravený z odstrojeného valníku některého z místních povozníků, představoval
hornický původ městečka zastoupený permoníkem, jak rozbíjí rudu z rýchorských nalezišť. Pro názornost byly balvany
doplněny srnčím parožím, kterému staří badatelé připisují
etymologický základ názvu pohoří v němčině. Permoníčka
provází krasavice ve svátečním krkonošském kroji s historickým znakem Svobody – heraldici pozor, pravděpodobně
stále ještě jen s dvěma barevnými polovinami. Stejné barvy,
neboli odborně tinktury, tvoří i podklad všeříkajícího nápisu
„Městečko Svoboda pod zlatými Rýchorami“. V plátěném
váčku zdobeném výraznými zlatými květy horské arniky má
vnučka krkonošských babek kořenářek nejspíš nasušenou
drť z dnes přísně chráněné byliny, užívané v lidovém léčitelství v podobě tinktury na drobná poranění, zhmožděniny,
podlitiny a vyvrknuté klouby, o které nebyla v povolání dávných kovkopů nikdy nouze. Do scenerie je vkomponována
ještě maketa poslední z původních svobodských dřevěnek
v hlavní ulici s vysokým bedněným štítem a podloubím s číslem 110, na jejímž místě vyrostl krátce potom výstavný dům
továrníka Václava Schneidera. Ani ten kravský potah, vyjíždějící z postranní branky ze dvora, nebyl tenkrát v městských ulicích nic neobvyklého. Největší svobodský vůl Bubi
se takhle producíroval na náměstí, často i zapřažený do
kočáru, ještě před druhou světovou válkou. Jen bystrozraký
pozorovatel zaznamená i figurku svaté Barbory, patronky
horníků, sklánějící se z kozlíku mezi smrkovými větvičkami
výzdoby, aby požehnala chlapskému dílu odvěkým „Zdař
Bůh!“.

Alegorický vůz symbolizující hornickou historii města Svobody nad Úpou
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Slavnostní průvod s alegorickými vozy vítaly ve svobodských ulicích davy nadšených diváků

