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Vážení přátelé,
v prázdninovém úvodníku se budu opět věnovat chystaným i právě probíhajícím investičním akcím města.
Jak jsem již popisoval v jednom z předchozích článků,
využili jsme letos dotačních pobídek Ministerstva životního prostředí a v rámci programu OPŽP jsme podali dvě
žádosti o finanční podporu. V prvním případě se jednalo
regeneraci zeleně ve Staré Aleji a dosadbu lip v Horské ulici, v tom druhém o obnovu parčíku v Tyršově ulici.
Protože nám bylo v obou případech vyhověno a dotaci
jsme obdrželi, mohly být po proběhlém výběrovém řízení
v minulých týdnech zahájeny příslušné práce.
Co se týče Tyršovy ulice, zde bylo rozhodnuto, že nyní budou pouze upraveny mlatové povrchy, provedena instalace laviček a herního prvku pro děti pod názvem „Lesní
kruh“ a zatravnění plochy. Některé výše zmíněné práce
jsou již dokončeny, zbývá instalovat lavičky a herně –
naučný prvek. Pro výsadbu zeleně, tzn. keřů, ovocných a
ostatních listnatých stromů jsme po uváženém rozhodnutí
zvolili podzimní měsíce, vzhledem k současným klimatickým podmínkám, které nezaručují dostatečný přísun vláhy, pro jejich počáteční růst tolik potřebný.
Ve Staré Aleji, která je na tom dispozičně o trochu lépe,
jsme zvolili výsadbu zeleně již nyní. Kromě úpravy svahů
zde byly vysázeny keře, které budou svah zpevňovat a
ovocné a jiné listnaté stromy, kam ještě přijdou umístit ptačí budky. Tato akce bude dokončena také až na podzim,
chybí zde vysázet několik stromů na opěrné zdi a kompletní dosadba zeleně v Horské ulici. Dílo bylo částečně
předáno s vadami a nedodělky, konkrétně byl kritizován
aktuální stav vysazených ovocných stromů. V předávacím
protokolu je toto vše uvedeno a dodavatelská firma se
zavázala případně uhynulé stromy nahradit novými.
Abych se nezabýval pouze zelení, o prázdninách chystáme i jiné akce, jednou z nich je demolice výměníku na
Rýchorském sídlišti. Po letech se místní obyvatelé dočkají
odstranění této nevzhledné a dávno již nefunkční budovy
situované doprostřed sídliště. Na vzniklém prostoru bude

prozatím vysázen trávník, dokud pro něho nenajdeme
jiné využití (pokud je v budoucnu vůbec najdeme).
A krátce ke kulturním a sportovním akcím města v měsíci
červnu. Hned na začátku měsíce si děti užily na Muchomůrce konaný dětský den, dospělí poté v jeho druhé polovině pořádaný turnaj v nohejbalu, který se za skvělé
nálady odehrál opět na hřišti v Maršově I. Obě akce jsou
detailněji i s fotodokumentací popsány dále v novinách.
Děkuji tímto všem pořadatelům a účinkujícím obou těchto
počinků a těším se na jejich pokračování příštím rokem.
Přeji vám všem, především ale dětem krásné a slunečné
prázdniny.
Ing. Jiří Špetla, starosta města

zprávy z města a z radnice

2

3

zprávy z města a z radnice

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

Jubilanti
V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea dámy Jiřina
Kricnarová, Marie Smetanová, Olga Pauerová, Emilie
Eliášková, Eliška Štelzigová, Eva Polgárova a pánové Jaroslav Adamec a Emil Štěpánský.

MUDr. Zdeněk Vrtala v ordinaci Horní Maršov nebo
Pec pod Sněžkou, mobil 603 484 020.

Upozornění pro čtenáře
Svoboda forum v měsících červenec a srpen vyjde jako
prázdninové dvojčíslo, a to s ohledem na čas dovolených
všech přispěvatelů a členů redakce.

Placená inzerce
EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea dámy Růžena
Pozděnová, Ivanka Šubrtová, Věra Stodůlková, Helena
Gaislová, Voršila Vokatá, Emilie Šklíbová. Marie Valterová, Marie Ježková, Jana Skučková a pánové Dušan
Šimůnek, Jaroslav Mačí, Štefan Majzel, Zdeněk Balcar
a Raimund Gloss.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Odstávka dodávky tepla
a teplé vody ze sítí CZT
Společnost ČET Teplárenská, a.s. oznamuje všem svým
zákazníkům, že od pátku dne 8.7.2016 (od 22,00 hodin) do pátku dne 15.7.2016 (do 22,00 hodin) připravuje pravidelnou odstávku centrálního zásobování teplem
a teplou vodou.

Svoz nebezpečného odpadu
Nejbližším svozovým termínem je sobota 2. července
2016.
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).

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 22.6. do 15.7. uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje v době od 22.6.2016 do 1.7.2016
MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel.
499 873 114, mobil 603 734 842.
V době od 4.7.2016 do 15.7.2016 zajišťuje zástup

u Vás doma nebo v kanceláři.
servis všech značek počítačů, notebooků u Vás doma
nebo v kanceláři. Opravy notebooků včetně výměny displejů, pantů, klávesnic, plastů, mechanik DVD. Oprava
LCD monitorů. Nové mapy do navigací. Zajišťujeme instalaci windows, doinstalování nového počítače, odvirování, záchranu dat. Více informací na www.jpopservis.
cz. Jsme Vám k dispozici od pondělí do neděle včetně
svátků.
EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ
TEL.: 739 075 488 / 499 940 990
WWW.JPOPSERVIS.CZ

Javor u sokolovny
Více než 100 let starý javor, který roste u sokolovny ve
Svobodě nad Úpou, čekal ve středu dopoledne odborný
zásah. Šetrnou stromolezeckou technikou ho ošetřili certifikovaní arboristé.
Datel. Tak říkají odborníkovi na tuto problematiku, Lukáši
Neklanovi z Vrchlabí. Svým lezením na stromy datla trochu připomíná. Za jeho působením však zůstávají ozdravěné stromy. Srdcová záležitost člověka, který žije v Krkonoších více než patnáct roků. Na svobodský javor si
přivezl pomocníka, kolegu z Prahy. Už jen příprava byla
od rána skutečně důkladná. Prostranství museli odborníci
oplotit bezpečnostní páskou, dostat do patřičných výšek
stromu lana a pak se po nich vyšplhat do korun stoletého
stařečka. Ten, ačkoliv vyniká svou mohutností a krásou,
už potřeboval trochu takříkajíc pročesat. „Musíme zredukovat některé větve a jednu zlomenou zkrátit, aby byl
strom bezpečný pro okolí,“ popisovali arboristé. Jejich
počínání sledovaly se zájmem děti z místní školy. „Náš
dnešní zásah má i preventivní charakter, aby lidé věděli,
jak se k tak vzácným stromům chovat a neohrožovat jejich další růst v krajině,“ poznamenal Lukáš Neklan.
Projekt ukázkového ošetřování stromů nazvaný Zdravé

stromy pro zítřek již sedmým rokem pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a
Mendelova univerzita. Aby byl javor bezpečný pro okolí, přihlásili ho Svobodští do projektu. „Odborná komise
javor zařadila mezi třináct stromů, které v rámci projektu
získávají odborné ošetření bezplatně., připomněla koordinátorka projektu Hana Zuchnická z Nadace Partnerství.
Posouzení stavu stromu provedli na podzim odborníci z
Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se studenty a
doporučili další postup. „Javor nyní ošetřil kvalifikovaný
pracovník s certifikátem pro ošetřování stromů European
Tree Worker. Na rozdíl od laiků mají stromolezci s tímto
certifikátem potřebné znalosti o dřevinách, jejich vývoji,
chorobách, řezech i vázání korun,“ vysvětlila Šárka Weberová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která certifikované arboristy sdružuje.
„Ozdravný zásah samozřejmě vítáme. Je tam sokolovna,
velký pohyb lidí, Bylo nám doporučeno, abychom využili
této nadační nabídky,“ kvitoval starosta Jiří Špetla.
Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/kdyz-se-leci-stary-strom-padaji-i-trisky-20160601.html

Za skupinu Sultánky a Raks Sultánky Denisa Celbová

Závěrečná soutěžní
sezona Sultánek!

Sultánky na MČR v Praze!
Dne 29. května jsme se vydali do Prahy na Mistrovství
České republiky. Soutěž to byla náročná nejenom, jak
jsme byli zařazeni dle věku ale i na únavu. Irča s Maruškou vyráželi už ráno v 5.00 hodin, jelikož Maruška
tančila jako první hned ráno. A my ostatní i s rodiči jeli
tentokrát v 9.30 autobusem, který jsme si objednali. Vrátili jsme se společně i s trenérkou a Maruškou až pozdě v
noci a to v 1.30 tak si dovedete představit, jak jsme byli
unavený, že nás i rodiče druhý den omluvili z vyučování.
Vystupovali jsme s několika tanci jak ve skupině, tak i v
sólu. První šla na řadu Maruška se svým sólem a tentokrát
se tančilo na dvakrát a to semifinále a potom se postupovalo do finále. Tam se pak rozhodlo o vítězi. Maruška
tančila pěkně, ale bohužel se do finále neprobojovala.
Mladší děvčata tančili ve skupině junior, kde vybojovali
3. místo. Pak jsme šli na řadu my, které jsme to měli obzvlášť složité, nejenom že nebyli v plné sestavě, ale ještě
tančili ve skupině dospělých. Ale nedali jsme se a zatančili jsme to v letošní sezoně doopravdy nejlépe a tím jsme
skončili na krásném 6. místě a se show jsme pak skončili
na místě 7. Nejdříve bylo zklamání, ale nakonec jsme pochopili, že nejde jenom vyhrávat, obzvlášť v takové silné
konkurenci. Ve večerních hodinách přišla na řadu sóla
dospělých, kde tančila Veronika. Opět se nejprve tančilo
semifinále. Po vyhlášení postupu do finále Veronika nepostoupila, tudíž v půl dvanácté jsme zabalili všechny věci
a ujížděli k domovu. Na takové velké soutěži jsme byli
poprvé, ale určitě to byl velký zážitek a snad v příštím
roce budeme tuto soutěž opakovat.

4.6 jsme se vydaly na další soutěž tentokrát do Loun.
Ráno jsme vyjížděli už v půl 6 a jely jsme autobusem, takže všichni dohromady. Ráno okolo 11 jsme byly na místě.
Cesta autobusem byla úžasná! Krásný den jsme začínaly
seminářem, který pořádala Daila – profesionální tanečnice. Naučila nás mnoho dalších a nových věcí. Na soutěži bylo hodně zmatků, takže jak jsme šly po sobě, už
si nevybavuji, ale bylo to docela zdlouhavé. Byla sóla,
dua a skupiny. Skupiny byly tři, byly i ty nejmenší holčičky. Soutěž byla prokládána i vystoupeními jinými, aby
to všem rychleji utíkalo. Vyhlášení bylo až v 6 hodin večer. Odvezly jsme si sebou 11 medailí, takže opět moc
podařená soutěž. Poté jsme si užívaly cestu zpět, naším
autobusem, kde jsme hrály různé hry a povídaly si. K domovům jsme se přiblížily o půl 12 v noci.

zprávy z města a z radnice
Výsledky:
Skupiny:
Sultánky Habibi—1 místo
			Sultánky-2 místo
			
Raks Sultánky-1 a 2 místo
Sóla:		
Carlička Hajurková-2 místo
			Marie Krejčová—2 místo
			
Veronika Prokopová—1 a 1 místo
			Tamara Prokopová—2 místo
Duo:		
Simča Morongová + Naďa 
			
Štěpová – 2. místo
Gratulujeme! A o prázdninách ještě velké holky čeká
soutěž-Lets Dance Praha!!
Za skupiny Kateřina Bartonová
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zmenšeném a trochu zraněném družstvu, to děvčatům
ale nezabránilo v obhájení 3. místa z loňské sezóny.
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci a těšíme se na
další společné zážitky ať už z tréninků, závodů nebo
výletů. Pěkné prázdniny.

Činnost mladých hasičů
Již na podzim jsme rozšířili naše řady o nové členy, na
jaře jsme navíc zahájili činnost v kategorii přípravka
pro předškolní děti.
Jarní část sezóny byla věnována především závodům
jednotlivců, všichni zúčastnění si vylepšili své osobní rekordy. Nejvíce musím pochválit Emana Václava Kloze,
který na posledních závodech vybojoval 3. místo. Další
pochvala patří Báře Fabiánové, za její obrovské zlepšení oproti loňským výsledkům.
Začátkem června, ale začala náročnější část a to okresní kola. První červnový víkend jsme strávili na stadionu
v Úpici, kde se konalo okresní kolo hry Plamen (pro
děti do 15 let), zde jsme v silné konkurenci i přes menší
karamboly, obsadili krásné 7. místo. Následující víkend
byl ve znamení okresního kola v požárním sportu (sobota) a okresního kola dorostu (neděle). V sobotu jsme
se po prvních disciplínách drželi na třetím místě, bohužel se nám nezdařil požární útok a to nás odsunulo na
celkové 4. místo. V neděli jsme se zúčastnili pouze ve

Z činnosti JSDH Svoboda
Hasičská jednotka města Svoboda nad Úpou v úterý
7. 6. na letišti ve Volanově absolvovala speciální výcvik
v plnění bambi vaku v podvěsu vrtulníku pro hašení lesních požárů.
Bambi vak je integrovaný protipožární systém, který
slouží k hašení požárů v podvěsu vrtulníku. Jde o speciální zásobník, který je zavěšen na laně pod vrtulníkem.
Nasazení letecké techniky hasiči využívají především
při hašení velkých lesních požárů nebo v těžko přístupném terénu. Hasiči si vyzkoušeli plnění vaku o obsahu
795 litrů, který se plní dvěma proudy hadic typu B a
speciálními proudnicemi za přibližně 10-15 vteřin.
Pro tento specifický druh hašení je nutná kvalitní odborná příprava, je totiž důležité umět obsluhovat hasicí zařízení pod vrtulníkem a také spolupracovat s posádkou.

ZA JSDH Svoboda

Jan Bartoníček – velitel jednotky

zápis zasedání rm
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Výpis usnesení z 41. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 08.06.2016
USNESENÍ č. RM/487/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy od 1.7.2016 na pozemky
p.p.č. 260/4 a 262/1, oba v k.ú. Maršov I na žádostí
manželů Jany a Antonína Saibertových a pana Anatoliye
Shusty s tím, že se společně dohodli na společném propachtování těchto pozemků v rámci jedné smlouvy. Rada
stanovila pachtovné ve výši 2,-Kč / 1 m2 / rok na dobu
neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/488/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o
výměře 25 m2 společnosti R BURGER s.r.o., IČ 049 88
281, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda
nad Úpou dle zákresu v žádosti za účelem umístění venkovního posezení pro návštěvníku minigolfu a bistra R
BURGER, a to na dobu určitou do 30.9.2016 za 500,-Kč
+ DPH (pokud je žadatel plátcem DPH).
USNESENÍ č. RM/489/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem žádost části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 10 m2 za účelem umístění
předzahrádky před restaurací Národní dům dle žádosti
OSVČ - paní Věry Andršové, IČ 68254482, se sídlem
nám. Svornosti 470, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím,
že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
31.10.2016 za nájemné ve výši 500,-Kč + DPH (pokud
je OSVČ plátcem DPH).
USNESENÍ č. RM/490/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem části pozemku p.p.č. 101/8 o výměře 16
m2 v k.ú. Maršov I panu Vítu Kubcovi za účelem umístění plechové garáže na dobu neurčitou za pachtovné ve
výši 50,-Kč/1m2 /rok s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu. Dále ve smlouvě bude ujednán stav před
uzavřením smlouvy, tj, že se plechová garáž na pozemku
nacházela a po skončení nájmu bude plechová garáž
odstraněna a pozemek bude vyklizen
b) pacht části pozemku p.p.č. 101/8 o výměře 671 m2
v k.ú. Maršov I manželům Josefovi a Miloslavě Popelkovým za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou za
pachtovné ve výši 2,-Kč/ 1m2 /rok s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu a s podmínkou, že při ukončení
nájmu dojde k vyklizení pozemku, přičemž v pachtovní
smlouvě budou přesně specifikována stávající zařízení
umístěná na pozemku před uzavřením smlouvy a dále
bude ujednáno, že bez předchozího souhlasu propachtovatele (tj. města) nesmí pachtýř umístit na pozemek
žádná další zařízení či drobné stavby. Pachtovní smlouva s výše uvedenými podmínkami bude uzavřena pouze
za podmínky, že bude zcela vyklizen přilehlý břeh do
30.6.2016, pokud tak nebude učiněno, bude požadováno okamžité vyklizení zařízení a staveb z celého pozemku p.p.č. 101/8 a pachtovní smlouva nebude uzavřena.

USNESENÍ č. RM/491/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a části p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I za účelem umístění reklamních zařízení.
USNESENÍ č. RM/492/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 825/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Jedná se pozemek o výměře 1201
m2, druh pozemku zahrada, který je Územním plánem
města určen jako území obytné komerční/transformační a
který je tedy primárně určen pro výstavbu rodinného domu
a případný prodej se bude řídit dokumentem s názvem
Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených
pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze
dne 11.6.2014.
USNESENÍ č. RM/493/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti pana Martina Bureše o povolení k
provedení výměny kanalizační přípojky k domu čp. 465 v
Horské ulici s tím, že do příštího jednání rady bude připraven ke schválení návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
USNESENÍ č. RM/494/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na stavební práce „Oprava schodiště k lesnímu hřbitovu (I.
etapa) v k.ú. Maršov I“ včetně závazného vzoru Smlouvy
o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11,
140 00 Praha 4,
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2,
542 23 Mladé Buky,
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové
1142, 543 01 Vrchlabí,
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542
24 Svoboda nad Úpou.
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 29.6.2016 v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle
bodu a) tohoto usnesení: členové:
Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Václav Jiránek – člen Rady města, Vlček Jiří – člen
stavební komise města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady
města,
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön
d) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na stavební práce „Oprava pomníku na lesním hřbitově v
k.ú. Maršov I“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu) ,
e) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) to-
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hoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11,
140 00 Praha 4,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2,
542 23 Mladé Buky,
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542
24 Svoboda nad Úpou.
f) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 29.6.2016 v 15,10 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební
technik města, Ing. Václav Jiránek – člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města.
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
USNESENÍ č. RM/495/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k předložení nabídek VZMR na služby
s názvem „Zpracování žádosti o dotaci a administrace
projektu „Hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú.
Svoboda nad Úpou“ v rámci předpokládané výzvy IROP
2014 - 2020 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že vyhodnocení nabídek bude provedeno na mimořádném jednání
rady dne 22.6.2016.
b) výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Regional Development Agency. IČ 701 57 855, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
- DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634, 541
01 Trutnov,
- Centrum evropského projektování a.s., IČ 275 29 576, se
sídlem Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové,
- D A B O N A s.r.o., IČ 648 26 996, se sídlem Sokolovská
682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
USNESENÍ č. RM/496/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh příkazní smlouvy mezi městem a příspěvkovou organizací Dům s pečovatelskou službou včetně kalkulace odměny za obstarávání činností (vedení účetnictví a mzdové
agendy), která je přílohou originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/497/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
odpis zmařené investice na účtu 042/0000 org. 2212 ve
výši 78.650 Kč (projektová dokumentace s názvem „oprava havárie opěrné zdi ve Staré aleji u čp. 463) z roku
2013, protože se jednalo již v roce 2013 o opravu, jak
vyplývá z názvu projektové dokumentace nikoliv o investiční výdaj.
USNESENÍ č. RM/498/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) přidělení bytu pro jednotlivce č. 39 paní Emilii Tomanové, která je na prvním místě aktuálního Pořadníků žadatelů
s počtem bodů 125.
b) přidělení bytu pro jednotlivce č. 36 paní Zdeňce Koubové, která je na druhém místě aktuálního Pořadníků žadatelů s počtem bodů 120.
c) v případě odmítnutí bytu žadatelkami dle bodu a) či b)
tohoto usnesení další pořadí pro přidělení uvolněných bytů

zápis zasedání rm
dle návrhu Mgr. Hynkové:
- paní Vlasta Lamková (s počtem bodů 85 je na 4. - 5. místě
aktuálního Pořadníku, bude po ní požadován jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč, splňuje kritéria sociální a
zdravotní naléhavosti, v současné době žije v nebytových
prostorech),
- pokud i ona odmítne či neuhradí příspěvek, postupovat
dále podle aktuálního Pořadníku.
USNESENÍ č. RM/499/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost ředitele DPS o uvolnění částky ve výši 30.000
Kč z fondu odměn pro udělení mimořádných odměn pro
pečovatelky, protože zastupují za dlouhodobě nemocného zaměstnance.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
b) aktuální situaci v DPS v souvislosti s poklesem hodin pečovatelské služby za rok 2015 a jak v DPS rozšířit služby, aby
bylo možné získat nové klienty či poskytovat více služeb s
tím, že návrh na denní stacionář + případně ordinace lékařů v nevyužívaných prostorách bude prověřen u projektanta
Ing. Pavlíčka - zpracování dispozičního návrhu řešení.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) ředitele DPS, aby za první pololetí 2016 zpracoval analýzu poskytovaných hodin pečovatelské služby včetně finančního hospodaření organizace.
USNESENÍ č. RM/500/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
cenové nabídky na zpracování přepočtů zatížitelnosti
všech mostních objektů:
- Ing. Ivana Šír - 133.000 Kč bez DPH
- Ing. Jan Chaloupský - 110.500 Kč bez DPH
s tím, že prozatím vybere dva mostní objekty, které jsou radou považovány za klíčové v rámci dopravní dostupnosti
obytných lokalit, a to most Nepomuckého ve Svobodě u
restaurace Helena a ocelový most v Maršově II. U těchto
mostů město objedná zpracování přepočtů zatížitelnosti u
Ing. Chaloupského za nabídnutých 43.000 Kč bez DPH.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. RM/501/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh kupní smlouvy spojené
se smlouvou o zřízení služebnosti ve věci majetkoprávních
vztahů kolem Měšťanského domu, který dopracoval Mgr.
Huspek (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/502/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
a) o vyřazení žádosti jezdeckého oddílu TJ Krakonoš z
dalšího hodnocení v rámci rozdělení finančních prostředků
pro rok 2016, protože je zcela špatná. Byla použita původní žádost ze zrušeného dotačního programu, jezdecký
oddíl opět žádá na rozvoj a údržbu sportoviště, přičemž
takový dotační program nebyl vůbec vyhlášen, seznam
členů je neúplný a neobsahuje ani zdaleka požadované
informace. Z toho důvodu rada rozhodla o tom, že žádost
nebude zařazena do vyhodnocení, a to v souladu s pravidly všech dotačních programů.
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
b) Zastupitelstvu města jednotlivé návrhy na rozdělení finančních prostředků na sociální, kulturní a sportovní aktivity pro rok 2016 v rámci vyhlášených dotačních programů.

zápis zasedání rm
USNESENÍ č. RM/503/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
aktuální informace ohledně záměru vybudování, resp. rozšíření projektu v lokalitě Muchomůrka s názvem „Krakonošova jezírka“ (viz podrobněji zápis).
USNESENÍ č. RM/504/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti s panem Norbertem Fleischerem (viz příloha originálu zápisu) na zřízení služebnosti požárně nebezpečného prostoru pergoly na pozemku
města p.p.č. 703 v k.ú. Svoboda nad Úpou ve prospěch
pozemku st.p.č. 76, jehož součástí je budova čp. 522 a
přilehlých pozemků p.p.č. 73/1 a p.p.č 73/2, oba rovněž
v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/505/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
splátkový kalendář s manželi Rejzkovými na dlužné nájemné za užívání bytové jednotky 302/3 v bytovém
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domě čp. 302 na Sluneční stráni na základě uzavřeného
smíru ve věci soudního sporu ohledně výše nájemného v
čp. 302 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/506/41/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
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 s názvem
„Vybudování víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu“ (viz příloha originálu zápisu), s tím, že rada předává tuto akci k projednání ohledně způsobu financování
(podrobně viz zápis) na nejbližší jednání zastupitelstva,
a to v rámci návrhu rozpočtového opatření č. 2/2016 a
doporučuje zastupitelstvu uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem s ohledem na získané finanční prostředky
na tuto akci (z Nadace ČEZ 1 mil. Kč, dotace z MŠMT
1,016 mil. Kč).

Výpis usnesení z 42. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 23.06.2016
USNESENÍ č. RM/507/42/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr uchazeče na zpracování žádosti o dotaci a na administraci projektu s názvem „Hasičská zbrojnice na p.p.č.
52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou v rámci 36. Výzvy

IROP 2014 - 2020, a to společnost DRAG s.r.o., IČ 015
58 081, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov na základě podané nejnižší cenové nabídky ve výši 104.080,-Kč
bez DPH (tj. ve výši 125.937,-včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Výpis usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 15.06.2016
USNESENÍ č. ZM/111/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15.6.2016.
USNESENÍ č. ZM/112/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis ze 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.3.2016 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/113/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.3.2016 do
14.6.2016 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/114/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 890 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 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne
4.2.2016 Oblastní charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská
332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě podané
žádosti č.j. SVO/1063/2016 ze dne 22.3.2016 formou
veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením
znění veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpi-

sem veřejnoprávní smlouvy.
b) poskytnutí dotace ve výši 5.000 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 2016 č.j. SVO/300/2016
ze dne 4.2.2016 příspěvkové organizaci Domov důchodců Lampertice, se sídlem Trutnov – Lampertice 204, PSČ
54101, IČ 00195022 na základě podané žádosti č.j.
SVO/1555/2016 ze dne 6.5.2016 formou veřejnoprávní
smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
c) poskytnutí dotace ve výši 9.110 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 2016 č.j. SVO/300/2016 ze dne
4.2.2016 spolku SK Akáda, se sídlem Obchodní 282, 542
25 Janské Lázně, IČ 642 02 054 na základě podané žádosti č.j. SVO/1706/2016 ze dne 16.5.2016 formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění
veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
d) 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 kul-
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turní aktivity v roce 2016 č.j. SVO/1549/2016 ze dne
5.5.2016 spolku Junák – český skaut, středisko Svoboda
nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti
č.j. SVO/1899/2016 ze dne 6.6.2016 formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění
veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
e) poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč z dotačního
programu Zásady a pravidla Města Svobody nad
Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na sportovní aktivity dospělých v roce 2016 č.j.
SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016 spolku Sportovní
klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542
24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/1892/2016 ze dne 6.6.2016
formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města
schválením znění veřejnoprávní smlouvy a následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
f) (poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dospělých v roce 2016 č.j. SVO/1548/2016
ze dne 5.5.2016 spolku SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA,
se sídlem Lipová 520, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 601
50 807 na základě podané žádosti č.j. SVO/1905/2016
ze dne 6.6.2016 formou veřejnoprávní smlouvy a pověřuje Radu města schválením znění veřejnoprávní smlouvy a
následně starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
g) dotačního program Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v
roce 2016 č.j. SVO/1547/2016 ze dne 5.5.2016 s tím,
že dotační program bude vypsán znovu z důvodů popsaných v zápise a bude v něm stanoven strop pro maximální
výši finančního příspěvku (dotace) v jednotlivém případě
cca kolem 40% alokovaných prostředků pro celý dotační
program.
USNESENÍ č. ZM/115/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej části parcely p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 289 m2 (právními účinky vkladu se bude
jednat o pozemek p.p.č. 809/10) Václavovi a Martinovi
Davidovým s následujícími podmínkami:
- součástí kupní smlouvy bude ujednání o věcném břemenu k části pozemku p.p.č. 809/8 a části pozemku p.p.č.
809/1 (právními účinky vkladu k pozemku p.p.č. 809/10,
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou), tj. Právo umístění a užívání
inženýrských sítí na pozemcích p.p.č. 809/8, druh pozemku ostatní plocha a p.p.č. 809/1, druh pozemku ostatní plocha (právními účinky vkladu p.p.č. 809/10, druh pozemku ostatní plocha), všech v katastrálním území a obci
Svoboda nad Úpou s právem vstupu a vjezdu za účelem
provádění údržby, oprav a likvidace inženýrských sítí, ve
prospěch města Svoboda nad Úpou, Rozsah oprávnění
je vymezen geometrickým plánem číslo 723-284/2016.
- kupující nebude oprávněn provádět jakékoliv stavební
úpravy, které by bránily či omezovaly odvedení povrchových vod z komunikace, tj. ze zbývající části pozemku p.
p.č. 809/1 (poznámka: poslední uliční vpusť na komunikaci, tj. části stávajícího pozemku p.p.č. 809/1) zůstane,
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s ohledem na uzavřené věcné břemeno, v majetku města.
Důvodem je fakt, že veškeré povrchové vody z komunikace od předmětné vpusti až k nové hranici, včetně vody
splavené z okolních pozemků stečou po souvislé asfaltové
ploše až k jejímu konci, to je cca 4 m za novou hranicí
vytvořenou oddělením odprodávaného pozemku. V současné době totiž povrchová voda vtéká ve dvou uličních
vpustích, které jsou umístěny na případně odprodávané
části pozemku,
- kupující uhradí: náklady spojené vyhotovením GP, znaleckého posudku (koupě, věcné břemeno), poplatkem na
vklad vlastnického práva, daní z nabytí nemovitostí, PD na
výstavbu chodníku, poplatkem stavebnímu úřadu k získání
příslušného povolení na stavbu chodníku.
- kupní smlouva bude obsahovat zvláštní ustanovení o částce, kterou kupující bude povinen uhradit jako náklad na
zhotovení nového chodníku na zbývající části pozemku
p.p.č. 809/1 (tj. propojení nového konce komunikace s ul.
Úpská, konstrukci dimenzovat na mechanizaci pro zimní
údržbu)
- předmětem prodeje části pozemku bude rovněž čedičová
dlažba a 4 ks kovové sloupky s řetízkem a tato dlažba
bude zahrnuta do kupní ceny v rámci znaleckého posudku,
- kupní smlouvu uzavřít až po vydání příslušného povolení stavebního úřadu opravňujícího k výstavbě chodníku a
dále pak uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení chodníku,
- podání návrhu na vklad až po uhrazení kupní ceny a
všech dalších nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy – jinak odstoupení od smlouvy + smluvní pokuta.
b) prodej části parcely o výměře 289 m2 dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 57.800 Kč + 11.200 Kč za
příslušenství v podobě asfaltové plochy, plochy z žulových
kostek, 4 ks litinových sloupků s řetízkem dle znaleckého
posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3252-32/16 ze dne
10.6.2016, sníženou o hodnotu věcného břemene práva
umístění a užívání inženýrských sítí ve prospěch města na
nově vymezené parcele p.p.č. 809/10 a 809/8, oba v
k.ú. Svoboda nad Úpou v rozsahu GP č. 723-284/2016
ve výši 2.400 Kč.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti věcného břemene inženýrské sítě, a to tak, že kupní
smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy o dílo na realizaci chodníku s vysoutěženým
zhotovitelem (pokud bude stavba povolena příslušným stavebním úřadem).
d) pověřuje Radu města, aby při přípravě návrhu Smlouvy
o dílo (dále jen „SOD“) v rámci výběrového řízení na zhotovitele chodníku zapracovala podmínku, že SOD bude
platná podpisem, ale je třeba odložit účinnost až do doby
zaplacení nákladů na výstavbu chodníku žadatelem o
koupi části parcely p.p.č. 809/1 (právními účinky vkladu
p.p.č. 809/10) v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to i tak, že
pokud nedojde k naplnění podmínek kupní smlouvy, tak
bude možné SOD zrušit.
USNESENÍ č. ZM/116/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I o výměře 60
m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, na
které stojí stavba technického zařízení bez čp./če ve vlastnictví této společnosti.
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b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve
výši 12.000 Kč + DPH (jedná se o stavební pozemek) dle
znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 324222/16 ze dne 25.5.2016 + náklady v celkové výši 3.500
Kč (2.500 Kč za zpracování znaleckého posudku a 1.000
Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto usnesení do 30.9.2016.
USNESENÍ č. ZM/117/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcel st.p.č. 84 o výměře 20 m2 a st.p.č. 112 o
výměře 10 m2, oba v k.ú. Maršov II společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 608 01 711, na kterých stojí
stavby technického zařízení bez čp./če ve vlastnictví této
společnosti.
b) prodej parcel dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve
výši 3.000 Kč + DPH (jedná se o stavební pozemky) dle
znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 324323/16 ze dne 26.5.2016 + náklady v celkové výši 3.500
Kč (2.500 Kč za zpracování znaleckého posudku a 1.000
Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto usnesení do 30.9.2016.
USNESENÍ č. ZM/118/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zřízení práva služebnosti stezky a cesty na parcele p.
p.č. 644 v k.ú. Maršov I ve prospěch vlastníků pozemků
st.p.č. 181, 180, 179, vše v k.ú. Maršov I (pokud o to projeví zájem) za cenu ve výši 8.450 Kč + DPH + náklady za
vklad do Katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč.
b) po uzavření smlouvy na zřízení práva služebnosti dle
bodu a) tohoto usnesení a po podání návrhu na vklad prodej parcely p.p.č. 644, o výměře 169 m2, v k.ú. Maršov I,
Společenství vlastníků jednotek Pietteho nám. č.p. 72, 73,
74, Svoboda nad Úpou, IČ 260 03 376, se sídlem Pietteho náměstí č.p. 72, 542 24 Svoboda nad Úpou (dále jen
„SVJ“) za účelem výkonu činnosti SVJ + zřízení práva služebnosti stezky a cesty ve prospěch parcely p.p.č. 15/4 v
k.ú. Maršov I, která je v majetku města.
c) prodej parcely dle bodu b) tohoto usnesení za cenu ve
výši 33.800 Kč dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3247-27/16 ze dne 5.6.2016, sníženou
o hodnotu práva služebnosti stezky a cesty (věcného břemene) ve výši 8.450 Kč dle znaleckého posudku od Ing.
Františka Řezníčka č. 3246-26/16 ze dne 4.6.2016 + náklady v celkové výši 6.000 Kč (2 x 2.500 Kč za zpracování znaleckých posudků a 1.000 Kč za správní poplatek
za vklad do Katastru nemovitostí).
d) lhůtu pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky
a cesty dle bodu a) tohoto usnesení do 30.9.2016.
e) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy se zřízením práva
služebnosti dle bodů b) a c) tohoto usnesení do jednoho
měsíce od podání návrhu na vklad smlouvy dle bodu d)
tohoto usnesení.
USNESENÍ č. ZM/119/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
protože si město musí zachovat přístup ke hřbitovní zdi.
USNESENÍ č. ZM/120/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti pana Blažka o prodej části p.p.č.
688 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože je třeba nejprve
získat informace z projektové dokumentace k budoucí stavbě rekonstrukce komunikace (dle smlouvy s projektantem
by měla být hotová do 30.6.2016) a majetkoprávní vztahy s panem Blažkem vyřešit až s vazbou na projektované
umístění rekonstruované komunikace, a to nejen ve spodní
části směrem k mostku, ale také nad opravenou opěrnou
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zdí, kde musí město získat do vlastnictví, případně věcné
břemeno na umístění části nově rekonstruované komunikace dle projektu. Celou situaci je tedy třeba podrobně
geodeticky zaměřit s vazbou na projektovou dokumentaci
a poté se k dané záležitosti vrátit a vyřešit ji komplexně.
USNESENÍ č. ZM/121/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 17/1 v k.ú. Maršov I, a
to ze stejných důvodů uvedených v usnesení rady č.
RM/422/37/2016 ze dne 23.3.2016.
USNESENÍ č. ZM/122/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej pozemků p.p.č. 64/2 a st.p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II z důvodů, že ačkoliv jsou pozemky znehodnoceny
částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na nich v
budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční provozovny, protože se nacházejí podél hlavní silnice směrem
na Pec pod Sněžkou. Z tohoto důvodu byly oba pozemky
zařazeny do změny Územního plánu č. 3 (návrh č.3 na
změnu: území občanské vybavenosti).
USNESENÍ č. ZM/123/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) kupní smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti (viz příloha originálu zápisu) s druhou smluvní
stranou – manželé Miroslav a Dáša Hedvičákovi, jejímž
předmětem je:
- prodej části pozemku p.p.č. 679/3 v k.u. Svoboda nad
Úpou o výměře 29 m2 dle GP č. 720-55/2016 za cenu
ve výši 17.400 Kč dle znaleckého posudku Ing. Františka
Řezníčka č. 3238-18/16 ze dne 23.5.2016.
- zřízení práva služebnosti (věcného břemene) na umístění
zpevněné plochy a opěrné zdi (dále jen „stavby“) a práva
vstupu za účelem nezbytně nutné údržby, oprav, popř. likvidace dotyčných staveb na části pozemku p.p.č. 679/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou ve prospěch nově vymezeného
pozemku st.p.č. 116/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, jehož
součástí je budova čp. 497, v rozsahu dle GP č. 72055/2016 za cenu ve výši 10.500 + DPH, tj. 12. 705 Kč
dle znaleckého posudku Ing. Františka Řezníčka č. 323919/16 ze dne 23.5.2016.
- narovnání a náhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od roku
1996 (který je předmětem prodeje viz výše) o výměře 29
m2 ve výši 28.855 Kč + DPH, tj. 34.915 Kč dle Vyjádření znalce ke stanovení obvyklé výše nájemného ze dne
30.5.2016.
- úhrada nákladů spojených s koupí pozemku a zřízením
služebnosti v celkové výši 21.382 Kč (5.200 za GP č.
720-55/2016, 5.000 Kč za znalecké posudky na určení
kupní ceny č. 3238-18/16 a ceny věcného břemene č.
3239-19/16, 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do
Katastru nemovitostí, 10.182 Kč za instalaci bezpečnostního zrcadla na p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
pro účely zajištění bezpečného rozhledu na předmětném
pozemku, a to v důsledku vystavění zděného plotu kupujícími bez předchozího souhlasu města coby vlastníka pozemku).
b) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodu a) tohoto
usnesení do 31.7.2016.
USNESENÍ č. ZM/124/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
a) své usnesení č. ZM/56/5/2015 písm. a) – d) ve věci
prodeje pozemků p.p.č. 489/5 a části p.p.č. 489/4, oba
v k.ú. Maršov I a zřízení práva služebnosti stezky a cesty
k části pozemku p.p.č. 641/1 v rozsahu dle GP č. 348277/2015 ve prospěch vlastníka nemovitosti – pozemku
st.p.č. 96/1 (jehož součástí je bytový dům čp. 30), vše v
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k.ú. Maršov I, a tím tedy schvaluje zrušení kupní smlouvy
č.j. SVO/2702/2015 z 28.8.2015 (SML00009) v celém
rozsahu a převedení uhrazených finančních prostředků ve
výši 81.759 Kč na úhradu kupní ceny, úplaty za zřízení
služebnosti a nákladů s tím spojených podle nové smlouvy
dle bodu b) tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) nové znění Kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti (viz příloha originálu zápisu) ve věci prodeje pozemků p.p.č. 489/5 a části p.p.č. 489/4, oba v
k.ú. Maršov I a zřízení práva služebnosti stezky a cesty
k části pozemku p.p.č. 641/1 v rozsahu dle GP č. 348277/2015 ve prospěch vlastníka nemovitosti – pozemku
st.p.č. 96/1 (jehož součástí je bytový dům čp. 30), vše v
k.ú. Maršov I, jejíž součástí je i vzájemné vypořádání se
smlouvou z 28.8.2015, resp. se Společenstvím vlastníků
jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská, ve Svobodě
nad Úpou, IČ 259 87 551 dle bodu a) tohoto usnesení
(viz čl. IX.)
c) lhůtu pro uzavření nové Kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení služebnosti dle bodů b) tohoto usnesení do
31.10.2016.
USNESENÍ č. ZM/125/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši
1.200.000 Kč včetně DPH na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Svoboda.
USNESENÍ č. ZM/126/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2015 včetně příloh č. 1 a 2 (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/127/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2015
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok
2015 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami,
ke kterým bylo přijato Opatření k nápravě chyb a nedostatků (viz příloha originálu zápisu) potřebné k nápravě zjištěných chyb dle §17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
b) účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 bez výhrad a
pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2015.
USNESENÍ č. ZM/128/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní smlouvou o
poskytnutí dotace s Městem Janské Lázně, IČ 00277967
(viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města
a ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou podpisem této smlouvy.
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní smlouvou o
poskytnutí dotace s Městysem Mladé Buky, IČ 00278149
(viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města
a ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou podpisem této smlouvy.
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní smlouvou
o poskytnutí dotace s Obcí Horní Maršov, IČ 00277878
(viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města
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a ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. ZM/129/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje 
a) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Demolice
výměníku na Rýchorském sídlišti“ bez dotačního titulu, a to
s ohledem na nízkou vysoutěženou cenu ve výši 231.362
Kč včetně DPH, přičemž v rozpočtu bylo plánováno
1.530.000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené
mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti“ výběr zhotovitele,
a to společnost UMBRELLA s.r.o., se sídlem Jičínská 65, Trutnov, PSČ 541 01, IČ 252 99 352, která nabídla nejnižší
cenu bez DPH ve výši 191.207,86 Kč (s DPH 231.362 Kč)
a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
b) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Vybudování víceúčelového hřiště v areálu městského stadionu“ s
tím, že na tuto akci město přijme dotaci od MŠMT ve výši
1.016.000 Kč a nadační příspěvek ve výši 1.000.000 Kč z
Nadace ČEZ a zbývající financování bude zajištěno vlastními finančními prostředky v rámci rozpočtu na rok 2016.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí nadačního příspěvku
ve výši 1.000.000 Kč od Nadace ČEZ k úhradě nákladů na schválený projekt sportovního/víceúčelového hřiště
v obci Svoboda nad Úpou s názvem „Víceúčelové hřiště
Svoboda nad Úpou“ v grantovém řízení Oranžové hřiště a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 16_16. Zastupitelstvo města schvaluje v
rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky
malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných
zakázkách s názvem „Vybudování víceúčelového hřiště v
areálu městského stadionu“ výběr zhotovitele, a to OSVČ
Pavel Bořek, se sídlem Poděbradova 2014, Dvůr Králové
nad Labem, PSČ 544 01, IČ 11112166, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 1.667.650 Kč (s DPH 2.017.856
Kč) a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
c) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ s tím, že na
tuto akci město přijme dotaci od SFDI přiznanou pouze na
spodní přechod (u hospůdky u Karla IV.) a zbývající financování akce bude zajištěno vlastními finančními prostředky
v rámci rozpočtu na rok 2016, a to s ohledem na značné
úspory u předchozích dvou akcí Demolice výměníku na
Rýchorském sídlišti a Vybudování víceúčelového hřiště.
Zastupitelstvo města schvaluje v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem
„Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ výběr
zhotovitele, a to společnost SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., se sídlem Školní 201, Meziměstí, PSČ
549 81, IČ 287 96 578, která nabídla nejnižší cenu bez
DPH ve výši 2.096.868,35 Kč (s DPH 2.537.210,70 Kč)
a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
d) schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2016 (viz
příloha originálu zápisu). Objem celkových příjmů činí
6.854.970,-Kč, objem celkových výdajů činí 6.851.970,Kč a financování rozdílu činí mínus 3.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/130/10/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
Radu města zajištěním projektové přípravy akce „Přírodní
centrum - Krakonošova horská jezírka“.

Kulturní tým
KULTURNÍ TÝM SVOBODA
První červnový pátek jsme se opět sešli na Muchomůrce,
tentokrát k příležitosti oslavy dne dětí. Akci jsme pojali
trochu netradičně, když jsme si neužili ledovou zimu, rozhodli jsme si ji trochu připomenout. Atmosféru nám umocnilo i počasí, trocha deště a mraků ale rozhodně náladu
ani program nepokazila.
Děti měly možnost si projít stezku „Sněhuláka Mrkvičky“,
kde jak už samy dobře znají, plnily různé veselé úkoly,
za které si vysloužily nejen spoustu odměn, ale i úžasné
zážitky. Děti sbíraly kroupy v bludišti, lyžovaly, stavěly
sněhuláky, hrály koulovanou, přehazovaly sníh, mohly si
zabobovat, vyzkoušet snowboard, i zajít na zmrzlinové
puzzle. Na všech stanovištích pomáhali žáci naší základní školy, oblečeni do náležitých zimních kostýmů. Nakonec všichni došli do ledového baru, kde na ně čekalo
občerstvení a buřtík na opečení.
Za účasti dobrovolných hasičů si účastníci mohli sjet lanovku, nebo vyzkoušet práci požárníka. Policie nám
předvedla ukázku práce psovoda a střelbu ze vzduchovky. Fotbalisté připravili pro děti fotbalový zápas. Opět
bylo vystaveno závodní auto. Jízda na konících Míšovi
a Lukáškovi byla opět velkou atrakcí. Základní škola pořádala soutěž „uběhneme maraton“ a skutečně jsme ho
uběhli.
V domečku si děti mohly opět vyzkoušet své znalosti z
oblasti lesních rostlin a zvířat za laskavé účasti myslivců,
nebo si mohly vyzkoušet rybolov, který připravil rybářský
kroužek. Novinkou byla účast výtvarné dílny Bosorka z
Janských lázní, kde děti tentokrát tvořily zajímavé šperky
a ozdoby z keramiky a korálků.
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K dobré náladě a poslechu zahrál oblíbené hity Olda
Kysela. Občerstvení připravili Tomáš Zelenka, Tonda Ouředník se svým stánkem, trdelník z Ratibořic, stánek s cukrátky a perníky.
Všichni jsme si užili krásný den a moc se těšíme na příští
rok.
Krásné léto přeje
Stáňa Šírová
Velký dík patří firmám KVK PARABIT za věcné ceny a
sladkosti, HOVARD s.r.o. za věcné ceny, Tlachač s.r.o. za
zapůjčení mobilní toalety.
A dále všem, kteří pomáhali DĚTSKÝ DEN uskutečnit:
žákům základní školy, policii, myslivcům, rybářům, fotbalistům, hasičům, Svátě Juhászové, Adélce Juhászové a
oddílu TJ KRAKONOŠ, Oldovi Kyselovi, Petru Hynkovi,
již tradičně za rozdávání špekáčků, Tomáši Zelenkovi,
Tondovi Ouředníkovi, Monice a Mírovi Škvrnovým, panu
Křivkovi za krásnou fotodokumentaci, dobrovolníkům
(opět z řad svobodských občanů) a v neposlední řadě
celé naší KULTURNÍ PARTĚ
Příští akce města: Loučení s létem – datum upřesníme
Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde: 
www.zonerama.com/Pavka/Album/1675547
P. S: V minulém vydání novin jsem zapomněla poděkovat
Skautskému oddílu, za pomoc na čarodějnicích, kde byli
velkou součástí přípravného týmu.
MOC SE OMLOUVÁME A DĚKUJEME :o)

13Nohejbalový turnaj 2016
Nohejbalový turnaj 2016
Opět po roce se pořádal nohejbalový turnaj na hřišti v
Dolním Maršově. Za pěkného počasí se v sobotu 25.
června sešlo šest tříčlenných týmů, které byly rozděleny
do dvou skupin po třech. Vítěz z každé skupiny postupoval přímo do semifinále a ostatní týmy hrály o další postupová místa. Ve skupině A zvítězil tým Janských Lázní
„A“, ve skupině „B“ zvítězil tým z Mladých Buků/Bučáci/. Další postupová místa si vybojovaly týmy „Aqua bar“
a tým „Poblázněných sešívek“, jenž vedl Robert Roudný.
Z těchto semifinále vyšli vítězně „Bučáci“ a právě „sešívky“, kteří si zahráli o prvenství v turnaji. Ve vyrovnaném
finále měli více štěstí „Bučáci“, kteří obhájili prvenství z
minulého roku.
Po ukončení turnaje změřily své síly ještě děti v utkání ve
vybíjené, vítězové i poražení získali na konci zaslouženou sladkou odměnu.
Pro letošní ročník turnaje byla vytvořena nová soutěžní
kategorie, a to „Šleha roku“, kde byl hodnocen nejlepší
zásah dne. Zde byli odbornou porotou oceněni hnedle
dva soutěžící, a to tandem Brukner – Bartoň, nohejbalisté
vybavení nejlepší hrou přirozením.
Děkujeme pořadatelům turnaje za obětavost, všem soutěžícím za předvedené výkony a Honzovi Janoušovi za
poskytnuté občerstvení.

Pořadí:
1. Bučáci
2. Poblázněný sešívky
3. Aqua bar
4. Janské Lázně „A“
5. Boča team
6. Janské Lázně „B“
Za pořadatele: Pavel Vlček
Roman Brukner

Nohejbalový turnaj 2016
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• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

STAÈÍ

ZAVOLAT

ÁME
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
TU
ZÁS

AŽ

70.000 KÈ
840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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70 let fotbalu

Střípky z dějin: Errare humanum est
Střípky z dějin – Errare humanum est
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17Errare humanum est

Antonín Tichý

Chybovat je lidské. To věděli už staří Řekové i Římané a
písemně zaznamenal Seneca starší. Latiníci jistě doplní,
že i s druhou částí moudrého úsloví – trvat na omylu je
hloupé - ho často užíval ve svých projevech filosof, politik
a pohotový rétor Cicero, významný křesťanský spisovatel
svatý Jeroným a řada dalších učenců starověké antiky.
Některé omyly jsou však systematicky vyhledávané a ceněné, především mezi sběratelskou cháskou určitých oborů. Například numismatici hodnotí každý zmetek, který
unikne oku kontrolora v mincovně a dostane se do peněžního oběhu, jako vzácnou variantu, jejíž finanční ocenění někdy několikanásobně převyšuje dokonalý odražek.
Stejně tak notafilisté pečlivě zkoumají každou bankovku,
jestli nemá náhodou pootočený vodoznak, nebo při tisku špatně nastavený číslovač. Nemluvě o filatelistech.
Ti dokážou o deskových vadách jedné jediné známky,
konkrétně třeba červené 10 haléřové z počátků Československé pošty od Alfonse Muchy se siluetou Hradčan
(abychom zůstali na domácí půdě) pořádat dlouhá symposia. I sběratelům pohlednic už jistě prošla rukama nejedna kuriozita vzniklá vlastně omylem. Názorně se to
nechá dokumentovat i na několika příkladech svobodských „čumkaret“. Hned čtyři popletené exempláře jsou
z období druhé světové války, kdy Svoboda nad Úpou s
celou oblastí tak zvaných Sudet patřila k německé Třetí
říši. Shodou okolností jsou všechny z vydavatelství Walter
Staudte v dnešní Jelení Hoře.

Dosud nenaplněná touha mnoha svobodských generací
mít ve městě pořádné koupaliště se splnila aspoň na chybně popsaném pohledu na otevřenou venkovní plovárnu v
přeshraniční polské Kamenné Hoře, tehdy Landeshutu ve
Slezsku. Podobný omyl, na který vydavatel přišel až po
vytištění obrázku s pohledem na panorama Svobody s
dominantou kopce Muchomůrky uprostřed, který je nejspíš dvojčetem předešlého, vyřešil překrytím původního
nápisu „Landeshut i. Schles. – Freischwimmbad“ a natištěním „Freiheit im Riesengebirge / Sudetengau“.

Další záběr se tiskařskému šotkovi (doufejme, že nešlo
o záměr nějakého totálně nasazeného sabotéra z Protektorátu) podařilo propašovat hned dvakrát na odlišné
vydání téže pohlednice. Každé malé svobodské dítě jistě pozná, že to není Trutnov, ale místní vyhlášená grand
avenue, Hauptstrasse von Freiheit, hlavní a jediná třída
mnohem menší brány do Krkonoš

Ještě starší je okénková pohlednice odeslaná ze Svobody prostřednictvím Rakousko – Uherské pošty 1.
srpna 1917. Vydal ji v černobílém provedení Augustin
Hintner z Maršova I. a u spodních obrázků přehodil

jména majitelů továren. Zřejmě aby si oba sousední
papírenské podnikatele usmířil, vydal vzápětí stejnou
pohlednici v barevném provedení a tentokrát již se
správnými popisky..

Bez chyby není ani anonymní fotografická pohlednice,
podle všech indicií pocházející z věhlasného svobodského atelieru Josefa Jeschke, s negativním nápisem
Svoboda nad Úpou v Krkonoších, jakými po válce
značil pohlednice národní správce firmy Jindřich Čer-

ný. Chybička se vloudila v podobě černého přítisku
„Hornická ozdravovna“. Ten patří úplně jiné výrazné
budově pozdější Lesnické školy, dnes zcela přestavěné. Na snímku je totiž místní základní škola ve své tehdejší podobě.

Ukázka z nejnovější produkce dnes
nejběžnějšího formátu 10,5 x 15 cm,
známého pod laickým pojmenováním velký, je příkladem snahy
vydavatele OFTIS z Ústí nad Orlicí vtěsnat na danou plochu co
nejvíc záběrů. V tomto případě se
bez velké újmy na kvalitě povedlo umístit jich celý tucet. S nápisem Svoboda nad Úpou jsou však
spodní tři z Horního Maršova, a to
o velké znalosti místních místopisných reálií nevypovídá. Jestli je to
schválnost, tak z toho nemůže mít
radost ani jedna z obcí.

Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 17. září 2016
Program – hlavní pódium
10:00 hod.
10:30 hod.
11:00 hod.
11:30 hod.
12:00 hod.
13:00 hod.
14:00 hod.
15:10 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
17:50 hod.
19:00 hod.
20:30 hod.
21:30 hod.
22:20 hod.
0:30 hod.

XIII. ročník

Peregrin – dobová hudba
Magic fire – žonglérské vystoupení
Streitax – šermíři
Magic fire – kejklíř Lukáš
Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
Dudácká muzika Bedrník z Jižních Čech
Milan Pitkin
Dudácká muzika Bedrník z Jižních Čech
Zpěvačka Marcela Holanová
Zbyněk Drda – vítěz třetí řady Superstar
Skupina Elán Revival
Kapela Koneckonců
Ohnivé vystoupení – SHŠ Streitax – Havran, Žongléři Magic fire
Kapela Koneckonců
Ukončení programu

Program v centru města na náměstí

10:00 hod. po celý den – dobová tržnice s řemesly, výstava motorek, aut – veteránů
13:00 – 14:00 hod. Magic fire – žonglérské pouliční divadlo
14:00 – 15:00 hod. Magic fire – kejklíř Lukáš
16:00 – 17:30 hod. Magic fire – žonglérské pouliční divadlo

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm
10:30 hod. po celý den – střelba z kuší, luků, vrhací zbraně, jízda na
koních – všem zdarma

Program na parkovišti

14:00 hod. Kopeckého loutkové varieté
14:45 hod. Magic fire – žonglérská dílna
15:15 hod. Peregrin – dobová hudba
15:45 hod. Magic fire – kejklíř Lukáš
16:15 hod. Spolek Rozárka z Jiříkova
– sokolnická společnost, ukázky a výklad
17:15 hod. Peregrin – dobová hudba
17:45 hod. Streitax – šermířská pohádka Matylda
18:15 hod. Robin Herák a taneční show
18:35 hod. Magic fire – kejklíř Lukáš

