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Vážení spoluobčané,
v červnovém úvodníku se s vámi podělím o informace,
týkající se novinek v oblasti investičních akcí města, realizovaných v tomto roce.
Ti z vás, kteří doprovázíte své ratolesti každé ráno do
naší základní školy, jste jistě zaregistrovali počátek stavebních aktivit v přilehlé školní zahradě. V průběhu měsíce června zde vyroste nová venkovní školní učebna, kterou od příštího roku budou moci žáci naší školy využívat

k výukovým aktivitám mimo školní budovu. Tato učebna
bude prvním krokem k postupné přeměně prostoru školní
zahrady ve venkovní výukový a odpočinkový parčík, kde
se žáci budou moci v reálu seznamovat v rámci výuky
s okolní přírodou. Tento počin navazuje na již zrealizovaný projekt přírodovědné učebny ve škole, kde se žáci
starají o jim svěřená zvířata a v praxi si ověřují a poznávají jejich chování. V červnu bude vystavěna venkovní
učebna, na ní poté naváže realizace parkové úpravy zahrady. Budoucí podobu nové školní učebny a parčíku viz
přiložené obrázky.
Nezapomínáme ani na propagaci našeho města. Poměrně dlouhou dobu se zabýváme myšlenkou vytvoření
tištěného propagačního materiálu o Svobodě nad Úpou,
který našemu městu tolik chybí. Ve spolupráci s tvůrčím
tandemem Tásler – Tichý (v tomto oboru těmi nejpovolanějšími svoboďáky) vznikl projekt pod názvem „Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou“. Jedná se o tvorbu a tisk mapy a brožury v česko – polské mutaci, kde
budou v krátkosti a poutavou formou popsány zajímavosti našeho města. V jednoduché mapě zde budou označeny historické, přírodní a ostatní zajímavé objekty ve
Svobodě, doplněné krátkým popiskem. Brožura formátu
A5 tuto mapu doprovází obšírnějším textem. Financování
historicky prvního vydání těchto propagačních materiálů
se nám podařilo v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013 zajistit dotací ve
výši cca 11.000 EUR z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis. Nyní probíhá tisk materiálů, tyto budou k dispozici v červenci tohoto roku.
Obsahem minulého vydání novin byl mimo jiné návrh
Obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku, který vznikl na základě nám
doručené petice občanů našeho města. Rád bych tímto
všechny ty z vás, kteří se chcete aktivně zapojit do dění
ve městě a ovlivnit schválení, či podobu budoucí vyhlášky, pozval na její projednávání dne 17. 6. 2015 na veřejném zasedání zastupitelstva města, konaném tak jako
vždy ve 2. patře budovy městského úřadu.
Přeji vám všem krásný měsíc červen.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea dámy Juliana
Černá, Marie Hovardová, Irena Hanušová a Zdeňka
Škopová. Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Návrh protihlukové vyhlášky
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, a to
17.6.2015 na radnici – viz pozvánka na jednání zastupitelstva dále v novinách. 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 ještě jednou i v tomto
červnovém vydání novin Svoboda forum a na webu měst.
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,
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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
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12.
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

13.
14.
15.
16.
17.
18.

PROGRAM
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání
zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění
usnesení zastupitelstva
Změna Jednacího řádu zastupitelstva
Budova bývalého kina - studie využitelnosti
objektu
Publikace o historii Svobody
Směna pozemků v Lázeňské ulici a kolem
budoucí hasičárny za domem čp. 451
Prodej pozemků p.p.č. 489/4 a 489/5, oba
v k.ú. Maršov I včetně zřízení práva služebnosti
v Černohorské ulici
Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 641/1
v k.ú. Maršov I
Žádost o prodej části p.p.č. 809/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvě se zřízením služebnosti stezky
v souvislosti s II. etapou opravy hřbitovní zdi ve
Svobodě nad Úpou
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního
programu na sociální aktivity pro rok 2015
Návrh protihlukové vyhlášky
Projednání Závěrečného účtu Města Svobody
nad Úpou za rok 2014
Zápis z kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 2/2015
Diskuse

konec návrhu vyhlášky

Veřejné jednání zastupitelstva
dne 17.6.2015
Starosta města Svobody nad Úpou svolává

5. veřejné zasedání Zastupitelstva Města
Svobody nad Úpou
na středu 17.6.2015 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti ve druhém patře Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou

Čarodějnice 30.4.2015
Po roce jsme se opět sešli na Muchomůrce, kde se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic tak, jak je zvykem 30.4.
každý rok. Děti se vydaly od školní budovy a pod vedením „dospělců“ dorazily úspěšně na místo akce společně s čarodějnicí, kterou si vyrobili žáci základní školy ve
Svobodě nad Úpou. Na vrcholu Muchomůrky byl pro
děti připraven zábavný program a soutěže o hodnotné
ceny. Nemohlo chybět ani vyhlášení nejhezčí masky čarodějnice a držitele nejhezčího lampionu, taktéž i opékání špekáčků. O vylepšení dobré nálady se staral DJ
Olin Kysela a jeho muzika i stánky s občerstvením. Po
úspěšném zapálení hranice se naše děti (u některých i rodiče) připravovaly na závěrečnou „zábavu“, a to stezku
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odvahy. Letošní trasa byla vedena lesem a i trochu více
„strašidel“ se zde tentokráte objevilo. Co je mi známo,
nikdo se neztratil a všechny děti (i rodiče) se vrátily zpět.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na
přípravě letošních čarodějnic, a to Městu Svoboda nad

Úpou, hasičům, technické četě města, a Základní škole v
čele s panem ředitelem a jeho žákům. Samozřejmě poděkování se týká i kulturní komise.

Pozor na končící splatnost
místního poplatku za odpad

1303700359 / 0800
183523479 / 0300
s tím, že při platbě do variabilního symbolu uvedete své
rodné číslo, případně číslo poplatníka (to Vám sdělí Mgr.
Petr Schön – 499 871 145, nebo mobil 731 716 387).
A stejná lhůta splatnosti platí i pro místní poplatek za psa.
Takže pokud máte pejska a nechcete zbytečně platit peníze navíc za navýšení po lhůtě splatnosti, raději pospěšte na radnici k paní Hryzlíkové (tel. 499 871 105), a to
do 30.6.2015. Při placení přes bankovní účet platí stejná
čísla účtů jako pro odpadový poplatek výše včetně variabilního symbolu v podobě rodného čísla.

Připomínáme všem obyvatelům našeho města, že je třeba uhradit do 30.6.2015 místní poplatek za odpad.
Pokud nebude poplatek zaplacen včas, správce místního poplatku vyměří poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem a může jej zvýšit až
na trojnásobek. O tom, že takový platební výměr je při
jeho nezaplacení následně vymáhán formou exekuce už
správce místního poplatku informoval. Nezapomeňte se
tedy včas zastavit na radnici a poplatek u nás uhradit
v hotovosti, případně jej můžete zaslat převodním příkazem na jeden z účtů města:

Bohuslav Krčmář
„ministr kultury“ při Městě Svoboda nad Úpou
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Nabídka práce

Hledáme recepční – pokojskou na
hlavní pracovní poměr nebo sezonní
brigádu. Práce v mladém kolektivu s
nepravidelnou pracovní dobou. Požadavky: znalost práce na PC, NJ podmínkou, AJ výhodou, časová flexibilita. Životopis posílejte na info@vecernice.com Pro více informací volejte 499 775 021.

Návrhy na změny Územního
plánu do 30.6.2015
Do 30.6.2015 je také možné podávat návrhy na změnu
Územního plánu města. Rada k tomuto záměru vydala
Opatření orgánů města č. 2/2014. Tento dokument je
dostupný na webových stránkách města v aktualitách na
následujícím odkaze:
http://www.musvoboda.cz/aktuality/1141-pravidla-pro-pijimani-navrh-na-poizeni-zmny-3-uzemniho-planu-msta-svobody-nad-upou

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 30.6. do 24.7. uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje jako obvykle MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel. 499 873 114, mobil 603 734 842.
Ordinační hodiny MUDr. Divišové každý den 8 – 12, kromě středy, kdy jsou ordinační hodiny od 12 – 16 hodin.

Budova bývalého kina - studie
využitelnosti objektu
Od začátku tohoto volebního období se zastupitelstvo
zabývá neutěšeným stavem budovy bývalého kina. Na
pomoc město přizvalo odborníky, konkrétně tým odborníků pod vedením Ing. arch. Karla Bařinky, kteří pro město
zpracovali dokument Studie využití budovy čp. 473
(bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou. Tento dokument
budou projednávat zastupitelé na pátém veřejném zasedání dne 17.6.2015 – viz bod 6 programu jednání. Již
nyní čtenářům nabízíme krátký výtah z tohoto dokumentu
a srdečně je zveme na zasedání.
Výtah ze Studie využití budovy čp. 473 (bývalé kino)
ve Svobodě nad Úpou, zpracované Ing. Karlem Bařinkou, Trnkova 146, 628 00 Brno, datum květen 2015:
„Objekt bývalého kina je vzhledem ke své poloze ve vazbě na budovu městského úřadu předurčen pro využití
jako občanská vybavenost, a nejlépe potom pro veřejné
služby s využitím vazby na prostory úřadu. Ačkoliv nebyl

k dispozici podrobný stavebně-statický průzkum budovy, lze konstatovat, že celkový stav budovy je relativně
uspokojivý a odpovídá stáří budovy. Rozsah zásahů do
nosných konstrukcí lze v tuto chvíli pouze odhadovat,
s velkou pravděpodobností bude nutné realizovat stropní
konstrukci nad sálem a novou konstrukci krovu. Hmotové
řešení budovy směrem do náměstí doporučujeme zachovat, navrhujeme obnovit původní charakter oken a výkladců v přízemí. K drobnějším úpravám potom by mohlo
dojít směrem do dvora, zbouráním přístavby se schodištěm, probouráním otvorů pro okna do multifunkčního
sálu, a případnou přístavbou výtahu u sousední budovy
radnice (dle varianty využití). Výtah by byl využíván jak
objektem bývalého kina, tak radnicí.
Z hlediska funkčního využití doporučujeme ponechat přízemí pro komerční účely, jako ordinace lékařů, lékárna,
příp. jako výdejní místo pošty. Ve druhém patře navržen
multifunkční sál propojený se sousední budovou radnice
a občerstvením. V podkroví lze umístit 1-3 bytové jednotky, bude však nutná nová konstrukce krovu. Suterén lze
využít pouze za předpokladu zvýšení světlé výšky těchto
prostor, např. jako výstavní sály. Tyto prostory mohou být
dispozičně propojeny se sousedním budovou radnice.
Ve dvoře navrhujeme nové uspořádání parkovacích ploch
se zvýšením celkové kapacity. Ponechání garáží na toto
řešení nemá významnější vliv.“
konec výtahu
A kromě textu nabízíme čtenářům i pár obrázků případného využití budovy bývalého kina
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Co se děje v TJ Krakonoš ...
V průběhu února a března probíhala v našem areálu
důkladná příprava na nadcházející jezdeckou sezónu.
Konalo se zde hned několik drezurních soustředění pod
vedením zkušeného trenéra Jiřího Kotyzy a skokových s
p. Pejosem a Ludvíkem Jandourkem. Všichni účastníci si
pochvalovali profesionální trénink v uvolněné atmosféře.
Naše jezdkyně Ing. Alexandra Novotná úspěšně reprezentuje naši stáj na různých závodech, a tak se můžeme
pochlubit skvělými výsledky:
Hradišťko: 3. místo v soutěži 120 cm s klisnou Rebelkou
Poděbrady: 2. Místo v soutěži 110 cm s valachem Cassius Clay a 1.místo v soutěži 120 cm s klisnou Rebelka.
Nejnovější člen stáje koník Lukášek si už pomalu začíná
zvykat na nové prostředí, nyní už bez problémů vozí i ty
nejmenší, a dokonce zvládá i hippoterapii. Mezi dětmi se
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stal velmi oblíbeným společně s koníkem Míšou.
Kobylka Cyra se nám pěkně zakulatila a každým dnem
netrpělivě očekáváme nový přírůstek do naší stáje. Zatím
se vesele pase v ohradě a hříbátku se ještě nechce na svět.
Protože hlavní jezdecká sezóna teprve začíná, máme
plné ruce práce a na zahálení není čas. Právě probíhá
oprava venkovního zdiva na hlavní budově stáje díky příspěvku našeho města. Členky oddílu krásně natřely oplůtky na drezurní obdélník. Na letošních prvních hobby
závodech 23. května se tak krásně leskla. Počasí nám
celkem přálo a my jsme tak přivítali nadšené diváky, kteří
s napětím pozorovali jak drezuru, tak i parkur. Úplnou
novinkou byla soutěž „židličkovaná“, určená pro začínající jezdce. Ukázala reakce jezdců, schopnost rychlého
sesednutí z koně a souboje o místa na židlích. V červnu
pořádáme v areálu jezdeckého oddílu TJ Krakonoš další
závody, proto neváhejte a přijďte se podívat!
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Výpis usnesení z 11. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 30. 04. 2015
USNESENÍ č. RM/130/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
podanou cenovou nabídku ve výši 310.797,-Kč včetně DPH na projekt
„Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ v rámci druhého kola poptávkového řízení od OSVČ Jan Líbal, Martínkovice 82, PSČ 549 73, IČ
88884473 kdy zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách je příspěvková organizace
města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032 a pověřuje ředitele příspěvkové organizace Mgr.
Hainiše podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/131/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) vyřazení nabídky č. 2 od společnosti MSM Project s.r.o., IČ
02996855, v rámci poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Přechody pro chodce včetně chodníku v Maršově
II“, protože tato podaná nabídka nesplnila požadavek zadavatele, aby
součástí nabídkové ceny byla i činnost autorského dozoru v obvyklém
časovém rozsahu s ohledem na typ projektované stavby a uchazeč měl
navrhnout nabídkovou cenu, která měla zahrnovat veškeré náklady
spojené s plněním předmětu veřejné zakázky a v předloženém návrhu
smlouvy o dílo uchazečem činnost autorského dozoru nebyla uvedena
(viz odstavec 2.2. – podrobná specifikace díla).
b) v rámci poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace
na akci „Přechody pro chodce včetně chodníku v Maršově II“ (veřejná zakázka malého rozsahu vedená mimo režim zákona o veřejných
zakázkách) výběr zhotovitele, a to společnost DiK Janák, s.r.o., IČ
62063600, která nabídla nejnižší cenu včetně DPH ve výši 129.470,Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/132/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého
rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem
„Oprava chodníku v k.ú. Svoboda nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to
společnost MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, která nabídla nejnižší
cenu bez DPH ve výši 477.047,-Kč (s DPH 577.227,-Kč) a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/133/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci
„Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště“, (dále jen „Výzva“)
včetně zadávací dokumentace (příloha č. 1 – Jednoduchý projekt, Příloha č. 2 – Zadávací výkaz k ocenění), a to v souladu se Směrnicí pro
zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014
(vše přílohou originálu zápisu).
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení
zaslána:
- GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 25993020,
- New Visit s.r.o., se sídlem Komenského 264, 500 03 Hradec Králové,
IČ 25268635,
- Stavební společnost s.r.o. Hostinné, se sídlem čp. 360, 543 76 Chotěvice, IČ 13585240.
USNESENÍ č. RM/134/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu města vyjednáním podmínek s panem Kábrtem pro uzavření
budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene přístupu, případně koupě
části pozemku pod budoucí stavbou rekonstruované části hřbitovní zdi.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce
na akci „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa“, (dále
jen „Výzva“) včetně zadávací dokumentace (příloha č. 4 – Závazný
návrh Smlouvy o dílo), a to v souladu se Směrnicí pro zadávaní za-

kázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše přílohou
originálu zápisu).
c) - Tlachač s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ
03505847,
- 3Kstavby s.r.o., se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 03222683,
- J O M A TRUTNOV, spol. s r.o., se sídlem Kostelní 169, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 60933593,
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., se sídlem Zahradní 75, 541
01 Trutnov, Dolní Staré Město, IČ 64255352.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
d) v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce
na akci „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - II. etapa“ členy hodnotící komise (Ing. Václav Jiránek, Ing. Jiří Špetla, Ing. Jaroslav
Chmelař, p. Jiří Rajsner, Ing. Josef Hůrka) a jejich náhradníky (Mgr. Petr
Týfa, Mgr. Petr Schön).
USNESENÍ č. RM/135/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
sazby nájmu za umístění reklamních cedulí na sloupech veřejného prostranství takto:
- reklamní cedule s plochou do 1 m2 včetně - 1.200,-Kč bez DPH za
jednu ceduli ročně
- reklamní cedule s plochou nad 1 m2 (maximálně však 2,5 m2) –
3.000,-Kč bez DPH za jednu ceduli ročně
USNESENÍ č. RM/136/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost 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 formou dodatku ke smlouvě.
USNESENÍ č. RM/137/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s terénními úpravami na pozemku p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou v souladu s přepracovaným pozemkovým snímkem okótovaným
směrově i výškově (viz příloha originálu zápisu), o které požádal pana
Petr Moravec, s tím, že se stavebníkem bude uzavřena jednoduchá písemná dohoda, kterou bude zajištěno to, že pokud dojde k ohrožení
majetku města (komunikace), stavebník provede veškerá opatření k nápravě stavu na své náklady.
USNESENÍ č. RM/138/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost pana Šándora Havrána o stanovisko města ve věci vybudování
dřevěné pergoly před v zahradnictví na pozemku p.p.č. 954 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který má od města pronajatý s tím, že vedení města v
podstatě nemá k záměru žadatele námitky, ale musí předložit jednoduchý projekt stavby (který bude potřebovat i pro stavební úřad), protože
stavba podléhá udělení územního souhlasu stavebního úřadu se stavbou. Pokud bude územní souhlas stavebním úřadem udělen, musí rada
dořešit rozšíření předmětu nájmu.
USNESENÍ č. RM/139/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh řešení stavebního technika k odvodu povrchové vody z komunikace tak, aby neohrožovala nemovitost čp. 32, kdy tento návrh spočívá v přeložení a doplnění kamenných žulových obrub k uliční vpusti
a vyhotovení dlážděného žlabu z žulových kostek a dále bude v místě
přídlažby proveden liniový odvodňovací žlab.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
b) aktualizovanou žádost Společenství pro dům Pietteho náměstí 32,
protože společnost VAK neudělila souhlas s napojením drenáže do přilehlé kanalizace (viz příloha originálu zápisu) s tím, že město má vůli
jim pomoci, ale jedná se o natolik technicky náročnou záležitost, že je
třeba předložit projektovou dokumentaci, která bude technické řešení
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podrobně popisovat včetně způsobu zajištění přilehlé místní komunikace
ve vlastnictví města proti jejímu poškození.
USNESENÍ č. RM/140/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) omezení vjezdu lokality Luční ulice v souladu se znaleckým posudkem
Ing. Janáka a zadání projekčního řešení na lokální opravu dané komunikace a opěrné zdi za domem čp. 419, kde je komunikace propadlá.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu, aby do příští rady zajistil cenovou nabídku vodohospodářského projektanta (Ing. Libor Fanta) na projekční zpracování odvodnění
komunikace.
USNESENÍ č. RM/141/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části střešního prostoru na budovách ve
vlastnictví města čp. 474 a čp. 560 za účelem umístění technologie zařízení určeného k přenosu dat.
USNESENÍ č. RM/142/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby ve lhůtě nejpozději dne 4.5.2015 podal odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu č.j. SVO/1130/2015, doručené městu coby účastníku řízení dne 17.4.2015, o povolení změny stavby před jejím dokončením s
názvem „Přestavba kůlny u RD čp. 7, Svoboda nad Úpou, Maršov II (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním, že změna stavby před dokončením
mnohonásobně převyšuje původní záměr stavebníka a tímto rozhodnutím se
nedá zlegalizovat, protože kdyby takto žádal stavebník od počátku (tzn. na
objekt kůlny o stávajících mnohonásobně větších rozměrech), bylo by město
účastníkem územního řízení ze zákona od počátku a stavba by ani nemohla
vzniknout. Změna mnohonásobně prostorově převyšuje původní záměr stavebníka, protože původní záměr stavebníka hovořil o kůlně o velikosti cca
5 m2, kdy takto vybudovaná kůlna by plnila doplňkovou funkci k hlavnímu
objektu čp. 7 v k.ú. Maršov, ovšem nyní je situace naprosto opačná - kůlna
se stala rozměrově hlavním objektem a dům čp. 7 plní doplňkovou funkci.
USNESENÍ č. RM/143/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na stavbu: „Svoboda
nad Úpou, TS a knn p.č. 229/1, Město“ (viz příloha originálu zápisu), a
to v souvislosti se změnou pověřené společnosti, která bude pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. vykonávat práce (původně ELPROMONTA CZ
s.r.o., v novém návrhu smlouvy SB projekt s.r.o.).
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USNESENÍ č. RM/144/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika města, aby objednal provedení revize hromosvodu
na autobusovém nádraží před opravou u sdružení HABR Trutnov, a na
základě zjištěných revizních závad, aby poptal cenové nabídky na odstranění těchto závad.
USNESENÍ č. RM/145/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I
dle zákresu v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/146/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov
I s tím, že případní zájemci o pronájem této části pozemku mohou podat
svoji nabídku na výši nájemného formou zalepené obálky.
USNESENÍ č. RM/147/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou za účelem doplnění žádosti o další informace
ohledně vyrovnání dluhů vůči městu.
USNESENÍ č. RM/148/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nový návrh Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.6.2015 (dále
jen „Sazebník“, viz příloha originálu zápisu) s tím, že v Sazebníku bude
odstraněn řádek Zajištění stravy – cena oběda dle aktuálního ceníku
kuchyně DPS.
USNESENÍ č. RM/149/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika města, aby do příští rady připravil návrh technického řešení na opravu balkonů na budově Domu s pečovatelskou službou.
USNESENÍ č. RM/150/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 10 m2.
USNESENÍ č. RM/151/11/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
upravený návrh od Ing. Bařinky (viz přílohy originálu zápisu) ohledně
využití budovy bývalého kina a pověřila Ing. Jiránka, aby s Ing. Bařinkou projednal technickou problematiku společného výtahu pro budovu
bývalého kina a radnice.

Výpis usnesení z 12. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 20. 05. 2015
USNESENÍ č. RM/152/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nabídku od společnosti GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24, IČ 259 93 020, která nabídla cenu ve
výši bez DPH 317.247,28 Kč (s DPH 383.869,21 Kč) v rámci Výzvy k
podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 s názvem „Revitalizace
sídelní zeleně u Rýchorského sídliště“ s tím, že předložený návrh Smlouvy o dílo od uchazeče bude upraven na základě společného jednání a
předložen ke schválení na dalším jednání rady.
b) Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 16_15 (viz příloha
originálu zápisu) ve výši 179.273,-Kč z Nadace ČEZ k úhradě nákladů
spojených s pořízením a výsadbou zeleně na schválený projekt s názvem „Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště“ v grantovém
řízení Stromy.
USNESENÍ č. RM/153/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim zákona na stavební
práce na zhotovitele s názvem „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad
Úpou – II. etapa“ (viz příloha originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého
rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem
„Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou – II. etapa“ výběr zhotovitele, a to společnost W - STAV s.r.o., se sídlem J. Kablíkové 1142, Vrchlabí,
PSČ 543 01, IČ 601 11 534, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši
618.399,-Kč (s DPH 748.263,-Kč) s tím, že k uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem dojde až po právní moci stavebního povolení na tuto akci.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
c) Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o právu k provedení stavby a
budoucí kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky s panem Kábrtem
(viz příloha originálu zápisu), protože stavba „Oprava hřbitovní zdi ve
Svobodě nad Úpou - II. etapa“ částečně zasahuje do jeho pozemků
p.p.č. 715/2 a p.p.č. 483/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a město
musí doložit tuto smlouvu v rámci stavebního řízení na základě Výzvy
stavebního úřadu MěÚ Svoboda nad Úpou č.j. SVO/1436/2015, doručené městu dne 13.5.2015, kterou vyzývá k doplnění žádosti o vydání
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
USNESENÍ č. RM/154/12/2015
Výběr dodavatele na tisk propagačního materiálu z projektu
„Vlastivědné putování po Svobodě“
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od společnosti Vysoudil s.r.o., se sídlem Pražská 135, Trut-
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nov, PSČ 541 01, IČ 288 51 803, která nabídla cenu bez DPH ve
výši 169.457,-Kč (s DPH 205.043,-Kč) v rámci poptávkového řízení
na výběr dodavatele na tisk propagačního materiálu z projektu Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou, CZ.3.22/3.3.02/14.04266,
který je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro
regionální rozvoj z Operačního programu Přeshraniční spolupráce
ČR-PR 2007 2013 prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis s tím, že předložený návrh Smlouvy o dílo od uchazeče
bude upraven neprodleně po jednání rady Mgr. Hynkem. Pokud bude
s takto upravenou smlouvou uchazeč souhlasit, rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. RM/155/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) připomínky stavebního technika p. Rajsnera a Ing. Jiránka ke zpracované projektové dokumentaci na novou hasičskou zbrojnici s tím, že
rada pověřuje starostu, aby svolal schůzku s projektanty za účelem dopracování tak, aby byla připravena do podzimu 2015 pro podání žádosti o dotaci a případné výběrové řízení na zhotovitele.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu, aby v říjnu 2015 požádal stavební úřad o prodloužení stavebního povolení na výstavbu nové hasičské zbrojnice a dále, aby sledoval aktuální harmonogram případné opravy spodní komunikace do
Janských Lázní s vazbou na stavební připravenost umístění inženýrských
sítí před zahájením rekonstrukce komunikace.
USNESENÍ č. RM/156/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru směny částí pozemků ve vlastnictví města (část
p.p.č. 238 a část p.p.č. 236/8, oba v k.ú. Maršov I) za část pozemku
p.p.č. 236/11 v k.ú. Maršov I dle vyznačení na pozemkovém snímku v
příloze originálu zápisu.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města jednáním s vlastníky p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I na
Novém světě o případném odkupu části pozemku podél cesty nad jejich
domem.
USNESENÍ č. RM/157/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) výběr varianty opravy balkónů na objektu Domu s pečovatelskou službou - betonová dlažba na pryžové terče (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) tajemnice MěÚ, aby společně s ředitelkou DPS připravily návrh poptávkového řízení na výběr zhotovitele opravy všech 16 balkónů na objektu Domu s pečovatelskou službou do příštího jednání rady (zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu bude příspěvková organizace) v
souladu se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu.
USNESENÍ č. RM/158/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, o udělení souhlasu k použití investičního
fondu ve výši 310.797,-Kč za účelem financování investičního výdaje,
resp. akce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“.
USNESENÍ č. RM/159/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nabídku od Společenství vlastníků jednotek Černohorská 30 (dále
jen „Společenství“), evidovanou pod č.j. SVO/1601/2015 a doručenou dne 20.5.2015 na nájem části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú.
Maršov I o výměře 170 m2 v souladu se zveřejněným Záměrem města
č. 7/2015 ve výši 58,-Kč / 1 m2 / ročně, tj. celkem 9.860,-Kč ročně
za účelem parkovacích míst a skladování dřeva pro vlastníky bytových
jednotek domu Černohorská čp. 30 s tím, že rada požaduje, aby Společenství předložilo ke schválení návrh konkrétního budoucího využití
části pozemku formou vizualizace či nákresu, který bude přílohou nájemní smlouvy.
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
b) Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 170 m2, protože město chce mít zachovaný i nadále
koridor přístupu do celé lokality formou vlastnického práva.
USNESENÍ č. RM/160/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o poskytování datových služeb č. W150214 se společností Hi-

-next s.r.o., IČ 037 95 799 a Smlouvu o nájmu části střešního prostoru
na budovách čp. 560 a 474 se společností Hi-next s.r.o., IČ 037 95 799
(viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/161/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú.
Maršov I o výměře cca 200 m2 s panem Janem Janoušem, Rýchorské
sídliště 122, Svoboda nad Úpou, IČ 65210034 (žadatel není plátce
DPH) na dobu určitou od 1.6.2015 do 31.10.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou a mimo jiné s následujícími podmínkami nájmu:
- část pozemku o výměře 40 m2 se pronajímá za účelem umístění předzahrádky za nájemné ve výši 40,-Kč/1m2/rok, tj. celkem 1.600,-Kč
ročně
- zbývající část pozemku o výměře 160 m2 se pronajímá za účelem
umístění dětských herních prvků za nájemné ve výši 5,-Kč/1 m2/ rok,
tj. celkem 800,-Kč ročně
- nájemce je povinen pronajaté části pozemku pravidelně sekat
- nájemce je povinen zřídit mobilní ohrazení části pozemku směrem k
hlavní silnici, které je oprávněn každoročně instalovat nejdříve 15.4. a
je povinen jej demontovat před zimou nejpozději 15.11.
- nájemce je povinen způsob technického řešení mobilního ohrazení
předem projednat s městem a instalovat jej až po schválení.
USNESENÍ č. RM/162/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 10 m2 s paní Věrou Andršovou,
Rýchorské sídliště 122, Svoboda nad Úpou, IČ 68254482 (žadatelka
není plátce DPH) na dobu určitou do 31.10.2015 za účelem umístění
předzahrádky před Národním domem za nájemné ve výši 40,-Kč/1
m2/rok.
USNESENÍ č. RM/163/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na zpracování studie „Posouzení odtokových poměrů v lokalitě Luční ulice“ od Ing. Libora Fanty, se sídlem Lnářská 598,
Trutnov, PSČ 541 01, IČ 66827957 ve výši 7.800,-Kč včetně DPH (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/164/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 178 v Úpské ulici (dále jen „Společenství“) o jednorázový příspěvek ve výši 50% na
úhradu nákladů za opravu plotu podél chodníku a přilehajících pozemků p.p.č. 376/6 a 376/3, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (odůvodnění viz zápis) s tím, že Společenství bude vyzváno k vyjádření ve
lhůtě do 10.6.2015, zda si plot v celé délce opraví na své náklady
do 31.10.2015. Pokud se Společenství ve lhůtě do 10.6.2015 písemně
nevyjádří nebo písemně oznámí, že plot opravovat nebudou, město poškozený plot demontuje na vlastní náklady do 30.6.2015 bez náhrady.
USNESENÍ č. RM/165/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na postupné odstranění značně zničeného zděného plotu kolem
hranic pozemků p.p.č. 104/1 a 104/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
(u bývalé svíčkárny) vlastními silami, a to z důvodu zajištění bezpečnosti.
USNESENÍ č. RM/166/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika, aby do příštího jednání rady prověřil infratechnologii oprav výtluků na komunikacích od firmy Kirstone, a.s. včetně časové
dostupnosti, případně aby prověřil, zda podobnou technologii používají
ještě další subjekty.
USNESENÍ č. RM/167/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti o pronájem částí pozemků p.p.č. 104/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (u bývalé svíčkárny), a to od paní Věry Brátové a
paní Renaty Hostínové s ohledem na předchozí usnesení v bodě 14,
kdy město nejprve zajistí postupné odstranění nebezpečného zděného
plotu.
USNESENÍ č. RM/168/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlasné stanovisko ve věci žádosti paní Renaty Schmiederové o stanovisko města ke stavbě kůlny u čp. 50 v Maršovské ulici včetně poža-

ZÁPIS zasedání zm
dovaného jednoduchého projektu stavby, který zpracovala paní Marie
Adamcová (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/169/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rozšíření Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví
města Svobody nad Úpou o položku 19 - účel využití pozemku - skladování dřeva se sazbou 10,-Kč / 1 m2 / ročně.
b) doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví
města Svobody nad Úpou o skutečnost, že pro všechny položky vyjma
položky číslo 7 (předzahrádky) ceníku platí, že pokud celková vypočítaná výše nájemného bude nižší jak 500,-Kč ročně, tak minimální výše
nájemného bude činit 500,-Kč ročně. Toto ustanovení bude platné pro
nové smluvní vztahy, případně při nutnosti provedení revize, resp. aktualizace stávajících smluvních vztahů.
c) doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou o skutečnost, že u položky číslo 7 (účel
provozování předzahrádka) ceníku platí, že pokud celková vypočítaná
výše nájemného bude nižší jak 500,-Kč, tak minimální výše nájemného
bude činit 500,-Kč.
USNESENÍ č. RM/170/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání nabídky Správy KRNAP na bezúplatný převod stavby zatrubnění Janského potoka na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v
Kostelní ulici dle zákresu v příloze nabídky (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že rada požaduje přesně specifikovat formou jednoduchého výkresu předmět případného převodu, protože se nejedná o zatrubnění,
ale o překrytí vodního toku betonovými panely, které jsou položeny na
nábřežních zdech Janského potoka.
USNESENÍ č. RM/171/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou před domem čp. 482, protože na požadované části pozemku je místní komunikace, kterou občané města hojně využívají.
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USNESENÍ č. RM/172/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlas města coby vlastníka sousedního pozemku st.p.č. 197/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou se stavbou „Kanalizační přípojka pro objekt čp.
165 ve Svobodě nad Úpou“ na základě žádosti v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/173/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) přidělení bytu č. 14 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou
dle aktuálního Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS, a to panu
Mgr. Stanislavu Ondráčkovi.
b) ve věci uvolněného služebního bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou
službou okamžitou generální opravu nebo výměnu kuchyňské linky s tím,
že hlavním účelem tohoto služebního bytu je byt pro správce či údržbáře
objektu DPS a pokud ten v něm v současné době nebydlí, zůstane služební byt volný, případně může být mimořádně využit přechodně jako
sociální byt v případech hmotné nouze, domácího násilí, živelných pohrom apod.
USNESENÍ č. RM/174/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) výměnu vodoměrů v objektu Domu s pečovatelsk0ou službou z důvodu skončení jejich životnosti po pěti letech na základě žádosti ředitelky
DPS.
b) nabídku na výměnu vodoměrů v objektu DPS od pana Jana Ryšavého, se sídlem Křižkovského 517, 541 01 Trutnov, IČ 738 25 387 za
nabídnutou cenu ve výši 64.566 včetně DPH.
c) způsob financování výměny vodoměrů v objektu DPS, a to převedením částky ve výši 64.566,-Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou do investičního fondu organizace.
USNESENÍ č. RM/175/12/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 17.6.2015 (viz příloha originálu zápisu).
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Antonín Tichý

Léto patří dětem. Končí jim škola a s posledním společným výletem i většina povinností, začínají prázdniny, čas
her a letních táborů, cachtání v rybníku i ve slané vodě
moří, dnes už podle stavu rodičovského konta kdekoliv na
světě. Psát na tohle téma je obvyklé novinářské klišé, kterého jsem se na stránkách SF také již několikrát dopustil.
Pokusme se na letní činnosti roků minulých podívat z trochu jiného úhlu a nemusí to být jen bajky, jak jsme bosí
pásali hejno hus na strništích. Dokumentárních fotografií
je v místních rodinných albech jistě dostatek, aby naplnily hned několik publikací o životě ve Svobodě o mnoha
stránkách. Rozmařile nabízím několik nových přírůstků
v naději, že než se zastupitelé dohodnou na vydání aspoň jedné zásadní knížky, objeví se (snad) další dokumenty.J První fotografií se vracím do končícího školního
roku 1923, kdy sluníčko dovolilo panu učiteli Soudilovi
(v čepici) vyjít s pracovní výukou žáků před školní budovu
v Maršově I. na dnešním Pietteho náměstí, aby se i s dohlížejícím panem ředitelem nechali zvěčnit.J Děvčata
v krojích stála stafáž řečnícímu ministrovi školství, kultury
a osvěty Zdeňku Nejedlému na svobodském náměstí u sousoší pod lipami
vlastenecky nadšeně. Není divu, psal se
rok 1945 a ještě nedávno zuřila válka.
Roztržitý profesor jezdíval do Svobody
častěji a trvale se zapsal do školní kroniky, ale taky do hospodských šuškaných pověstí dvojsmyslnou hláškou, že
mladý vůl je jedlý. V popředí uvedeného snímku jsou ratolesti tehdejších zaměstnanců Československé státní dráhy
Sládka, Kacra a Žalského, pracujících
na zdejším nádraží. Shodou náhod bydleli všichni na Sluneční stráni.J Také
Sokolové, než jim „rudoch zatnul típek“
definitivně, uspořádali Krkonošský slet
ve Svobodě nad Úpou v roce 1947
s nevídaným nadšením a obětavostí.
Cvičenky v kroužku za sokolovnou by
mluvou stejně starých současných teenagerů mohly konstatovat, že už sjíždějí deváté gumy. Pokud žijí, hledejte je
spíš v Domě s pečovatelskou službou
než na hřišti. Šest z devíti napovím –
Hrubá, Faltejsková, Musilová, Mocková, Voženílková, Rennerová – dámy
jistě prominou, měly vždycky smysl pro
humor.J Na pionýrský slet v Trutnově
v roce 1960 vzpomínají dnes obě sestry Hynkovy i jejich mladší svěřenkyně
s rudými šátky jistě s úsměvem. Mladík,
který se k nim vloudil do záběru komunálního fotografa je svobodský Forrest

Gump namíchaný s Járou Cimrmanem dohromady. Také
byl vždycky čirou náhodou a bez zjevného vlastního
přičinění téměř u všeho.J Páni kluci, kteří v roce 1975
nacvičovali na celostátní spartakiádu sestavu s létajícími talíři, měli na secvičné v Mladých Bukách štěstí nejen
na sličnou „soušku“ učitelku, ale i na krásné počasí. To
v Havlovicích při okresním kole zmokli jako myši. (Jestlipak si Míro, pamatuješ, kde sis poranil ten prst?).J Velký
náčelník Čenda Skrbek se svým fámulem Zdeňkem Ritterem už dávno posílili šiky svatého Floriána. V polovině
května 1987 však ještě větrali hasičský potěr a přitom
stihli společně nasbírat kupu železného šrotu. Doufám,
že se proto nestal žádný ze zúčastněných v nových poměrech po „sametu“ obávaným sběračem kovů.J Slušelo by se ještě podotknout, že tento text nemá sloužit
podpoře a propagaci hnutí, směřujících k potlačení práv
a svobod člověka ve smyslu § 260 trestního zákona, jak
se u materiálů z dob totality alibisticky dělává. Marná
snaha, historie se vymazat nedá.
(Pořadí obrázků: 1, 6, 3, 2, 5, 4)
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PIRATE SWING BAND / KAIA BROWN
so
obota 6. če
ervn
na

www.janske
kel
lazn
ne.com

http://goo.gl/CrUcio

…TEN PRAVÝ LÁZEŇSKÝ ŽIVOT DVACÁTÝCH LET…
10:00 ZAHÁJENÍ

VELKÉ PÓDIUM
10:30 Svěcení pramenů
11:00 Kapela ŠMRNC
staropražské písně
13:30 KAMIL STŘIHAVKA
se skupinou LEADERS
15:00 PIRATE SWING Band
a JIŘÍ ŠEVČÍK
Á
17:00 LEONA MACHÁLKOVÁ
a PIRATE SWING Band

DĚTSKÁ LÉČEBNA VESNA

MALÉ PÓDIUM

10:00 – 18:00 „Cesty do Nového světa“:
Indiánské dovednosti a příbytek, střelbaa
z luku, hod oštěpem, stopování zvěře,
jízda na koních
Country kapela BRZDAŘI
Horská služba – ukázky slaňování
a záchranných prací
Stánek KRNAPu – soutěže pro děti,
poznávání krkonošské přírody
Sokolníci – práce
S
p áce s dravými ptáky
pr
p áky
pt
y

10:00 – 18:00 Kapela ŠMRNC – staropražská kapela
Četnická pátrací stanice Praha – vyšetřování velké lázeňské
loupeže
Tanečnice, Kolovrátek aneb písně malých dvorků

SPOLEČENSKÝ VEČER V KOLONÁDĚ S RAUTEM
20:00 – 02:00 LEONA MACHÁLKOVÁ / AMUSEMENT PARK
se zpěvačkou KAIOU BROWN / Disco
Vstupenky na společenský večer zakoupíte v recepci lázeňského
Trutnov.
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Celodenní program doprovází řemeslné stánky, výtvarné dílny pro děti, věštění z karet, historické automobily a kostýmované postavy.
Stánky s bohatým sortimentem občerstvení.

Kyvadlová doprava z Trutnova
Trutnova,,
parkování
vláček ZDARMA!
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