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Vážení spoluobčané,
v únorovém úvodníku vás seznámím s událostmi, o kterých jsem nestihl informovat na přelomu roku, protože
lednové číslo Svobodského fóra vynecháváme. Zároveň
vám poreferuji o záměrech, které vedení města chystá
pro tento rok.
Ti z vás, kteří sledují facebookové stránky města, jsou již v
obraze, vám ostatním bych rád představil nový přírůstek
do vybavení JSDH Svoboda nad Úpou – devítimístný dopravní automobil Ford Tranzit Van s pohonem kol 4 x 4.
Tenhle krasavec nahradí přes čtyřicet let starý nevyhovující M 461. Díky pohonu všech čtyř kol se podstatně zlepší
dostupnost jednotky v horském terénu oblasti Východních
Krkonoš, obzvlášť při ztížených klimatických podmínkách
a živelních pohromách.
Na pořízení této nové hasičské techniky se podílelo Ministerstvo vnitra částkou 450.000,- Kč a dále Královéhradecký kraj částkou 249.000,- Kč. Zbytek z celkové
částky 1,2 mil. Kč doplatilo město z vlastních prostředků.
Věřím, že nový Ford bude našim hasičům sloužit dlouhá
léta k plné spokojenosti.
Na podzim loňského roku jsem vás zde také informoval
o dokončení výstavby hřiště v zadní části sportovního
areálu ve Svobodě. O zimních prázdninách pracovníci
technické čety spolu se správcem areálu provedli úspěšně zaledování hrací plochy a přesně od Silvestra je zde
každodenně k dispozici kluziště, které je již využíváno
nejen vámi, ale i návštěvníky z blízkého okolí. Tato aktivita si evidentně našla své příznivce a splňuje přesně ten
účel, který jsme si od hřiště slibovali – celoroční provoz
a jeho využití při různých sportech všemi věkovými kategoriemi návštěvníků. Děkuji tímto všem dobrovolníkům
a pracovníkům města, kteří se na zprovoznění kluziště
a jeho údržbě podíleli a podílejí.
Nyní k záměrům města pro tento rok. Největší investiční
akcí, kterou pro letošek chystáme, je výstavba nové hasičské zbrojnice, na kterou jsme získali dotaci z programu IROP, a to ve výši 85% všech uznatelných nákladů.
Samotnou realizaci předpokládáme do podzimu tohoto
roku, nyní probíhají přípravné práce na procesu výběru zhotovitele akce, tedy stavební firmy. Po dokončení
stavby nové zbrojnice čeká naši jednotku dobrovolných
hasičů stěhování do nové budovy. Věřím, že po letech
strávených v nevyhovujících prostorách bývalého kina

a posléze v pronajatých prostorách areálu Aral, bude
nové působiště našim hasičům plně vyhovovat a zpříjemní fungování jednotky do budoucích let.
Další plánovanou investicí je pokračování rekonstrukce
zdi na hřbitově ve Svobodě nad Úpou a horní části terasovitého schodiště hřbitova v Maršově I. Zde budeme
podávat opět žádosti o dotaci na realizaci těchto akcí
z programu Obnovy kulturního dědictví venkova, který
vypsalo Ministerstvo zemědělství.
Tolik tedy k nejdůležitějším plánům vedení města v tomto
roce.
Po několika hubených letech jsme se konečně dočkali tolik očekávané sněhové nadílky. Ta dělá největší radost
dětem a lyžařům, menší pak už těm ostatním, kteří mají
co dočinění s jejím odklízením. Po nepříliš povedeném
rozjezdu se naší technické četě i s pomocí najaté techniky podařilo zimní údržbu dovést do uspokojivého stavu,
v současnosti jsou všechny lokality sjízdné a schůdné.
Rád bych tímto apeloval na vás, obyvatele našeho města,
abyste pro příště měli při podobných náhlých spadech
takového množství sněhu dostatek trpělivosti a porozumění, protože i při nejlepší vůli nelze s omezeným počtem
pracovníků a techniky odklidit sníh ze všech lokalit ve
městě v nastaveném časovém horizontu.
Přeji vám všem ještě mnoho příjemných zimních radovánek!
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

2, Káťa s Denčou byly 3 a Lenka s Aničkou se umístily
na 3. místě. Malá Anička měla sólo a vytančila si krásné
2. místo a Verča si vybojovala 1.-2. místo ve svém sólu.
Soutěž se nám líbila a příští rok tam míříme znovu. Cestu
zpět jsme si moc užili a cestou nás čekala odměna - naše
oblíbené jídlo! Kolem 19. hodiny jsme dorazili domů s
úsměvem na tváři.
za skupinu Kateřina Bartonová

V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea dámy Jarmila
Ženková, Věra Venclová, Vlasta Vychroňová a pánové
Zdeněk Ehl, Jan Ambrožy a Jaroslav Drábek. 
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Soutěž „Přívětivý úřad
v kategorii obcí s pověřeným
obecním úřadem“
V roce 2016 proběhl první ročník soutěže „Přívětivý úřad
v kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem“. Soutěž
probíhala formou dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v říjnu letošního roku. Tajemnice MěÚ Ing. Ivana
Balcarová vyplnila dotazník a výsledkem je ocenění pro
náš Městský úřad ve Svoboda nad Úpou – vítěz soutěže v Královéhradeckém kraji. Ze 183 obcí s pověřeným
obecním úřadem z celé republiky se letošního prvního
ročníku zúčastnilo 116 obcí a měst. Po důkladném posouzení byl oceněn vždy nejlepší úřad v rámci kraje a následně také tři nejlepší úřady v celorepublikovém měřítku.
Ocenění obdrželi samolepku stvrzující přívětivost úřadu
a tři nejlepší úřady získaly také trofeje. Vítězové za jednotlivé kraje a celkoví vítězové byli dne 6. prosince 2016
oceněni na slavnostním předávání cen v Praze.
Za náš Městský úřad ve Svobodě nad Úpou převzal v
Praze ocenění starosta města Ing. Jiří Špetla, protože tajemnice byla tou dobou na dovolené, na fotografii vlevo
pan starosta společně s ředitelkou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje JUDr. Ivanou Křečkovou.

Břišní tanečnice
V sobotu 3.12 se v Promu v Maršově 1 uskutečnila orientální show. Jako každoročně jsme předvedly vše, co jsme
za rok zvládly, a že toho je moc. Mohli jste shlédnout
nejmenší skupinu, střední skupinu a i ty největší děvčata. Samozřejmě vystoupily sóla a dua. V největší skupině
nově tančí trenérka Irča. Vždy nás moc těší, když přijde
co nejvíce lidí a pro nás, co nejvíce podpory. Naladily
jsme se na vánoční atmosféru, věříme, že i hosté, snad
jim pohoštění, jako bylo cukroví od maminek, chutnalo.
Krásné tance provázela promítačka, která shrnovala celý
rok dřiny, úspěchů a krásných zážitků. Překvapily nás sultánky po 20 letech, kterým to báječně šlo - vystoupení
rodičů. Celou show uzavřel závěrečný tanec, kde jsme se
všichni představily. Příští rok se na Vás těšíme znovu. Za
veškerý čas a podporu Vám děkujeme! Veliké dík patří
naší trenérce a sponzorům. Zase někdy příště.

Naše první soutěž v novém roce se velice povedla. Vyjeli
jsme do Prahy okolo 5 hodiny ranní, kde jsme navštívili
soutěž „Orientální princezny tančí“. Jela i ta úplně nejmenší, střední a i největší děvčata. Jako vždy jsme měli
sóla, duety a skupiny. Nejmenší si vytančili 1. místo, střední krásné 3. místo a ty největší také 3. místo s trenérkou
Irčou. Duety se také velice povedly. Simča a Naďa byly

Tříkrálová sbírka
ve Svobodě nad Úpou
V prvním lednovém týdnu roku 2017 se ve Svobodě uskutečnila Tříkrálová charitativní sbírka. Se třemi zapečetěnými pokladničkami chodily v pátek 6.1.2017 po Svobodě děti ze svobodské základní školy společně se svými
učitelkami a žádaly o příspěvek na národní i zahraniční
humanitární pomoc. Část výtěžku zůstane Oblastní charitě Trutnov. Vybralo se krásných 10.679,-Kč + 4 eura.
Všem, kteří se zapojili do této sbírky i letos, jménem Charity Česká republika velice děkujeme.

Zprávy z knihovny

Kolik jsme vyprodukovali
v roce 2016 odpadu

Dne 7.12.2016 proběhlo vyhlášení celoroční čtenářské
soutěže pro děti. Letošní vítězkou se stala Hanička Kotroušová z 2. třídy. Za rok přečetla přesně 100 knih, ke
kterým vyplnila kontrolní testy. Na slavnostní vyhlášení
přišly nejen děti, ale i někteří rodiče. Všechny děti byly
za svou celoroční snahu odměněny a odnesly si své nasbírané perly, Hanička dostala za 1. místo společenskou
hru Pohádkování.
Pavla Tůmová
knihovnice

Jako každoročně přinášíme přehled o množství vyprodukovaných odpadů občany našeho města za minulý rok
(včetně přehledu za minulá léta). V níže uvedené tabulce a grafu jsou uvedena souhrnná čísla za roky 2011 až
2016, a to vždy v tunách za konkrétní rok. Pokud se blíže
podíváme na údaje za rok 2016, tak například vidíme, že
množství komunálního odpadu minulý rok zůstalo prakticky stejné jako v roce 2015, konkrétně 383,9 tuny. Co se
týká papíru, skla a plastů, tak zde jsme odevzdali k vytřídění o cca 10% této komodity více než v roce 2015. Bioodpadu jsme vyprodukovali a odevzdali v roce 2016 téměř
šedesát tun, což je přibližně o třetinu více než v roce 2015.
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dispozici v knihovně a v on-line katalogu (při vyhledávání
stačí zadat do klíčových slov - společenské hry). Pokud
po vyhledání rozkliknete záznam a kliknete na katalogizační lístek ISBD, tak se zobrazí i popis hry. Čtenář si
bude moci vždy půjčit 1 hru na 1 měsíc.
Pavla Tůmová
knihovnice

údaje v tunách
BIO za rok 2014 od srpna
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

25. 3. LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
26. 3. KARNEVAL NA LYŽÍCH
JARNÍ DÍLNA – NOVINKA
– termín upřesníme
VÍTÁNÍ JARA – termín upřesníme
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
2. 6. DEN DĚTÍ
23. 6. NOHEJBALOVÝ TURNAJ
16. 9. RUDOLFOVY SLAVNOSTI

•
•
•
•
•
•

30. 9. DRAKIÁDA
7. 10. SPORTOVNÍ DEN
31. 10. VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
SVOBODSKÝ BÁL – NOVINKA
– termín upřesníme
VÁNOČNÍ DÍLNA – termín upřesníme
2. 12. ROZSVÍCENÍ STROMU
A VÁNOČNÍ TRHY

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, KAŽDÁ AKCE BUDE
V ČASNÉM PŘEDSTIHU AVIZOVÁNA
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Výpis usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 14. 12. 2016

Mgr. Petr Schön
správce odpadového systému

Zprávy z knihovny
Naše knihovna zavedla novou službu pro čtenáře, jedná
se o půjčování společenských her. Zatím jich vlastníme
11, ale počítá se s nákupem dalších. Seznam her je k

Kulturní tým 
Kulturní tým
Před přáním do Nového roku bych se ještě vrátila k naší
krásné akci Rozsvícení vánočního stromečku.
Opět jsme se sešli, za mrazivého dne v sobotu 26. 11.
2016 před 1. Adventní nedělí, v Pietteho parku. Myslím, že jsme si všichni tuto akci krásně užili, že jsme si
popovídali, popili svařené víno a punč, který připravila
naše děvčata z kulturního týmu a vy jste nám za něj do
kasičky nadělili rekordních 4695,-. Peníze jsme rozdělili. 3000,- Kč jsme předali do základní školy a 1695,-Kč
jsme ponechali na sladkosti a odměny pro děti na další
akce.
Také jsme si pochutnali na cukroví, které upekly a ozdobily děti společně s maminkami, babičkami dokonce i
jedním tatínkem, na krásné akci pořádané školou společně s námi – Vánoční dílně.
Stromeček nám opět pomohly ozdobit vlastnoručně vyrobenými ozdobami děti z družiny. Děkujeme.
Poděkování patří také p. Pavukovi a jeho týmu, za spoluorganizaci. Tomáši Zelenkovi za další krásný přírůs-
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tek do svobodského betlému a za zapůjčení oveček.
Technické četě za postavení stánků a dostatek dřeva do
nových košů, u kterých jsme se mohli zahřát. P.Křivkovi
za krásné fotografie. No prostě všem, co pomáhali, bavili se a dorazili s dobrou náladou :o)
Fotografie jsou k dispozici zde: 
https://www.zonerama.com/Pavka/Album/2424629
V letošním prvním vydání novin vám představujeme kulturní a sportovní akce města, které jsme si pro vás připravili na rok 2017 (viz Kalendář akcí).
Sledovat nás můžete i na FB pod názvem Kulturní tým
Svoboda, kam nám můžete posílat připomínky,náměty
i pochvaly :o)
Moc se těšíme, že budete navštěvovat naše akce ještě ve
větším počtu, než v roce 2016 a budou se vám líbit.
KRÁSNÝ SVOBODSKÝ KULTURNÍ ROK 2017 A SPOUSTU DOBRÉ NÁLADY VÁM PŘEJÍ
Míša,Stáňa,Helča, Katka, Ája, Martina a Zuzka

USNESENÍ č. ZM/150/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 14.12.2016.
USNESENÍ č. ZM/151/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis ze 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou ze dne 14.9.2016 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/152/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 14.9.2016
do 13.12.2016, zprávu o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva a dále informace o podání žaloby na paní
Zapadlovou o zaplacení částky 410.143,50 Kč jakožto
podrobně vyčíslené části nákladů na provedení neodkladného odstranění stavby stávající opěrné zdi dle rozhodnutí stavebního úřadu bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/153/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
změnu č. 3 v příloze zřizovací listiny PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), která souvisí s rekonstrukcí výtahu a s vyřazením jedné
položky z drobného dlouhodobého hmotného majetku.
USNESENÍ č. ZM/154/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada, která je Územním plánem města určen jako území obytné
komerční/transformační a která je tedy primárně určena
pro výstavbu rodinného domu panu Janu Horákovi ml.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
ve výši 480.000 Kč + 21% DPH, tj. za 580.800 Kč + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500
Kč + správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč

s tím, že 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, resp. prostřednictvím vzorové Kupní smlouvy,
která je součástí výše uvedených Pravidel.
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 31.3.2017.
USNESENÍ č. ZM/155/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000
na parcele st.p.č. 89/1 v k.ú. Maršov I, spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č.
89/3 v k.ú. Maršov I a spoluvlastnického podílu ve výši
8502/10000 na parcele st.p.č. 89/4 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.
b) prodej spoluvlastnického podílu dle bodu a) tohoto
usnesení za cenu ve výši
67.871 Kč (podrobné
odůvodnění pro snížení ceny o 18.339 Kč oproti znaleckému posudku je uvedeno v zápise) + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.500 Kč + správní
poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč s tím, že prodej bude v souladu s § 56 odst. 3 osvobozen od DPH,
protože se jedná o pozemek, který tvoří funkční celek se
stavbou a kolaudace proběhla před více než 5 lety.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle
bodu b) tohoto usnesení do 13.1.2017.
d) zrušení předkupního práva k bytovým jednotkám č.
730002, 740001, 740002 a 740004 v bytovém domě
Pietteho náměstí č.p. 72, 73, 74 s tím, že vlastníci bytových jednotek si uhradí náklady s tímto spojené (správní
poplatek ve výši 1.000 Kč za návrh na vklad do KN),
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případně jim bude vydáno potvrzení o přijatém usnesení
zastupitelstva pro budoucí použití při zrušení předkupního práva.
USNESENÍ č. ZM/156/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s paní Dagmar Cihlářovou a s paní Dagmar
Hamplovou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výše
kupní ceny za pozemky, které budou předmětem budoucího prodeje, resp. koupě je 100 Kč/1 m2.
b) Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní
smlouvě s panem Martinem Blažkem (viz příloha originálu zápisu) s tím, že výše kupní ceny za pozemky, které budou předmětem budoucího prodeje, resp. koupě je 100
Kč/1 m2.
c) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 688 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, kterou tvoří roh domu na obecním pozemku a související přesah střechy o výměře cca
5 – 6 m2 (zakresleno v mapovém podkladu v příloze
zápisu).
USNESENÍ č. ZM/157/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
žádost pana Petra Moravce o koupi stavební parcely p.
p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I. Jedná se o parcelu nad
domem Ritterových, která je zástavbovou studií Ing. Žateckého určena k výstavbě rodinného domu. Žádost byla
odložena, protože je třeba nejprve připravit koncept
možného financování inženýrských sítí a komunikací v lokalitách Luční a Nový svět, a tudíž žádost bude evidována a společně s dalšími žadateli bude nejprve vytvořený
koncept projednán.
USNESENÍ č. ZM/158/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej části parcely p.p.č. 572 v k.ú. Maršov I o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, dle Geometrického plánu č. 367-623/2016 ze dne 5.10.2016 panu
Helmutovi Rusemu.
b) prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu ve výši 400 Kč/1 m2 + správní poplatek za vklad
do KN ve výši 1.000 Kč.
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej části parcely
dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto
usnesení do 31.1.2017.
USNESENÍ č. ZM/159/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely p.p.č. 425/1 v k.ú. Maršov II o výměře
162 m2, druh pozemku trvalý travní porost paní Miloslavě Matouškové s tím, že v kupní smlouvě bude ustanovení, že kupující přebírá veškeré závazky města plynoucí ze
Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě s panem Eduardem
Šurinem ze dne 22.11.2016, vztahující se k pozemku, který je předmětem prodeje.
b) prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu dle znaleckého posudku č. 3283-63/16 ze dne
30.11.2016 ve výši 49.000 Kč + 2.500 Kč za zpracová-
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ní znaleckého posudku + 1.000 Kč za správní poplatek
za vklad do Katastru nemovitostí.
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej části parcely
dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto
usnesení do 31.3.2017.
USNESENÍ č. ZM/160/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje hrobky na hrobovém místě
číslo PH2 na svobodském hřbitově za minimální cenu ve
výši 18.300 Kč, přičemž tento prodej hrobky je výkonem
veřejné správy a je tedy mimo režim DPH.
b) prodej hrobky dle bodu a) tohoto usnesení manželům
Molnárovým za cenu ve výši 18.300 Kč po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru prodeje hrobky, a to
pouze v případě, že o tuto hrobku neprojeví nikdo jiný
zájem.
USNESENÍ č. ZM/161/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Václava Dvořáčka o prodloužení termínu
zahájení výstavby dle kupní smlouvy z 20.8.2014 s tím,
že se zastupitelstvo vrátí k této záležitosti po 3.3.2017,
kdy město může uplatnit právo zpětné koupě a rozhodne
se podle aktuální situace.
USNESENÍ č. ZM/162/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
Radu města, aby se zabývala realizací projekčních prací
rekonstrukce budovy bývalého kina za účelem výstavby sociálních bytů (financovaných pomocí prostředků z
programu IROP) a víceúčelového společenského sálu
(financovaného vlastními prostředky města). Podmínkou
rekonstrukce bude zachování vzhledu budovy z pohledu
z náměstí.
USNESENÍ č. ZM/163/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o přepokládaných financích na dostavbu kanalizace ve Svobodě nad Úpou ve třech variantách dle
přílohy (viz příloha originálu zápisu) s tím, že schvaluje
3. variantu, ve které je vyjmuta Sluneční stráň - zde jsou
nulové uznatelné náklady ve vztahu k dotaci a Černohorská ulice - problém s udržitelností projektu rekonstrukce komunikace do Janských Lázní a z toho vyplývajících
záruk. Součástí třetí varianty je lokalita v Maršově II část
ulice Pod Světlou Horou, dále Maršovská, Spojovací,
Kostelní, u DPS, Lipová). Z této třetí varianty vyplývá spoluúčast města, která je předběžně vypočtena na 4,19 mil.
Kč (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. ZM/164/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2017.
USNESENÍ č. ZM/165/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 4/2016 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových příjmů činí 4.282.515,-
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Kč, objem celkových výdajů činí mínus 2.056.485,-Kč a
financování rozdílu činí mínus 6.339.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/166/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rozpočet města pro rok 2017 po zapracování dvou
změn od doby zveřejnění návrhu rozpočtu (viz zápis)
takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 28.679.600 Kč
financování ve výši 13.647.400 Kč
celkové zdroje ve výši 42.327.000 Kč
běžné výdaje ve výši 28.676.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši 13.651.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 42.327.000 Kč
b) závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh
rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017“ (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města
stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány obce)
překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
roku 2017 ve výše uvedeném dokumentu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách (vyjma mzdových položek) a včetně změn mezi položkami běžných a
kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
c) přijetí a uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru ve
výši 10.000.000 Kč na financování výstavby hasičské
zbrojnice a pověřuje Radu města výběrem bankovního
ústavu na poskytnutí tohoto úvěru.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou stanovuje
d) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujících případech:
- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů s tím, že pokud se jedná o
účelové přidělené finanční prostředky na akci, která je již
zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada může takto přidělené finanční prostředky zapojit pouze do financování
na položku 8115 (zejména dotace ex post apod.),
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění
chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
- úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů
a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování
spotřeby energií…)
- proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání daně

z příjmu za obec,
- technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí
obsahovat číslování jednotlivých rozpočtových opatření
a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou zasílána zastupitelům neprodleně emailem.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou si vyhrazuje
e) provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
radě města.
USNESENÍ č. ZM/167/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou souhlasí
a) se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil Souček, č.j. 083 EX
854/05 ze dne 11.11.2016 vůči panu Martinu Hážovi,
protože dle sdělení exekutora není vymožení nákladů
exekuce reálné a další úkony v dané věci pouze zvýší již
vzniklé výdaje exekutora.
b) se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil Souček, č.j. 083 EX
111/06 ze dne 7.11.2016 vůči manželům Světlaně a a
Josefu Rudavském, protože dle sdělení exekutora není
vymožení nákladů exekuce reálné a další úkony v dané
věci pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora.
c) se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil Souček, č.j. 083 EX
345/07 ze dne 6.12.2016 vůči panu Vladimíru Kochovi, protože dle sdělení exekutora není vymožení nákladů
exekuce reálné a další úkony v dané věci pouze zvýší již
vzniklé výdaje exekutora.
d) se zastavením exekuce na základě žádosti Společenství vlastníků BJ Rýchorské sídliště čp. 121 – 122 ze dne
21.11.2016 vůči panu Karlu Haladynovi, protože dle sdělení exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a
SVJ již rozhodlo o odepsání dluhu pana Haladyny.
USNESENÍ č. ZM/168/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
Radu města, aby připravila anketu pro občany ve věci
zákazu používání pyrotechniky po městě formou návrhu
obecně závazné vyhlášky s tím, že výsledek ankety bude
předložen na březnovém jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/169/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) zápis č. 3 z jednání kontrolního výboru ze dne
21.11.2016.
b) zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne
23.8.2016 včetně zápisů z provedených veřejnosprávních kontrol provedených na Městě Svoboda nad Úpou
a v příspěvkových organizacích Dům s pečovatelskou
službou a Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov.
USNESENÍ č. ZM/170/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odmítá
nabídku Správy KRNAP na převzetí části pozemku p.p.č.
725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou se stavbou zatrubnění
Janského potoka v Kostelní ulici, jejíž podrobná specifikace je uvedena v zápise.
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Výpis usnesení z 53. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 19. 12. 2016
USNESENÍ č. RM/667/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o přepokládaných financích na dostavbu kanalizace ve Svobodě nad Úpou ve třech variantách dle
přílohy (viz příloha originálu zápisu) s tím, že doporučuje
zastupitelstvu 3. variantu, ze které je vyjmuta Sluneč
USNESENÍ č. RM/683/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u
všech poskytnutých dotací v roce 2016 prostřednictvím
veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu),
Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivými
příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok
2016. Byla provedena kontrola všech vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl
zjištěn výsledek kontroly – bez závad u všech příjemců
dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2016.
USNESENÍ č. RM/684/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti FytoTrade a.s. o umístění reklamního
zařízení o rozměrech 70x100 cm na sloup veřejného
osvětlení podél hlavní silnice u autobusového nádraží za
roční sazbu 1.200,-Kč bez DPH s tím, že místo sloupu
č. 19 nabídne žadateli sloup VO před tím č. 18 (blíž k
Trutnovu), a to s ohledem na blízký přechod pro chodce.
USNESENÍ č. RM/685/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 732 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, druh ostatní plocha, způsob využití silnice dle zákresu v žádosti, na dvě místa pro krátkodobé stání (do 30 minut) za účelem nakládky a vykládky
zavazadel hostů Ski hotelu v ulici 5. května.
USNESENÍ č. RM/686/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlas k žádosti pana Jakuba Baťky o stanovisko města
ve věci rekonstrukce opěrné zídky u domu čp. 96 na Novém světě s tím že stavebník před zahájením prací zajistí
vytyčení hranic pozemku podél opěrné zídky za účasti
zástupce města a stavbu provede tak, aby byla umístěna
jeho pozemku.
USNESENÍ č. RM/687/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu „Silnice II/296-Svoboda nad Úpou-přechody pro chodce v k.ú. Maršov
II včetně zábradlí a obdobných zařízení a svislého dopravního značení umístěného na ostrůvku“ (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/688/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení „Komplexní administrace
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací
na akci - hasičská zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú.

Svoboda nad Úpou“ nabídku od společnosti Regional Development Agency, IČ 701 57 855, která nabídla cenu
29.500,-Kč bez DPH. Jedná se o administraci podlimitní
veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek, která bude dle předpokládané hodnoty vedena ve
zjednodušeném režimu, přičemž předpokládaná hodnota
veřejné zakázky je stanovena projektantským rozpočtem
ve výši 8.020.665,55,- Kč bez DPH. Na realizaci akce
byla přidělena dotace v rámci 36. Výzvy IROP.
USNESENÍ č. RM/689/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
návrh poptávkového řízení VZMR na služby s názvem
„Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“ do příštího jednání rady, protože ještě není zcela dopracován a na jednání rady bude pozván světelný
konzultant Mgr. Štěpán Hellich.
USNESENÍ č. RM/690/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti GEOSAN GROUP a.s. o prodloužení termínu realizace stavby „Jánský potok v km 0,400
- 4,400“ do 31.8.2017. Tou stavbou jsou dotčeny pozemky města p.p.č. 256/1, 266/1, 307, 688, 737, 52/1,
52/2, 679/1, 35/7 a 679/9, vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou, a to právem vstupu a vjezdu na tyto pozemky za
účelem provedení výše uvedené stavby.
USNESENÍ č. RM/691/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
podněte pana Matějovice z Horské ulice z posledního
jednání zastupitelstva - výtah ze zápisu z jednání zastupitelstva dne 14.12.2016:
„Dále o slovo požádal pan Matějovic rovněž s několika
náměty:
- Upozornil na stavební činnost pana Pexidra v Horské
ulici, která rozhodně není v souladu s usnesením rady a
požádal o prověření. Starosta přislíbil, že prověří.
- Dále upozornil na dopravu v Horské ulici, rovněž kritizoval jízdu traktorů z lesnického učiliště, kdy tyto jízdy
způsobují nadměrný hluk. Dále kritizoval rychlost jízdy
aut v Horské ulici a požádal o nápravu formou instalace dopravního značení (obytná zóna). Mgr. Hynek přislíbil, že rada projedná v pondělí na jednání rady dne
19.12.2016.
- Dále také upozornil na zvýšenou frekvenci parkování v
Horské ulici v souvislosti s vybudování parku na Muchomůrce, kdy návštěvníci Muchomůrka často parkují v Horské ulici, zabírají zde parkovací plochy a situace je zde
velmi zhoršená. Starosta přislíbil, že se i tímto podnětem
bude rada zabývat.“ s tím, že:
- ve věci stavební činnosti pana Pexidra stavební technik
informoval radu o dané záležitosti s tím, že přes víkend
stavebník uvedl vše do souladu s požadavkem rady a dle
jeho názoru by už neměl být žádný problém v dané lokalitě a rada vzala informaci na vědomí bez připomínek.
- ve věci dopravní situace se rada shodla na tom, že do
lokality Horská ulice bude instalováno dopravní zna-
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čení Obytná zóna a dále na náměstí bude instalována
dopravní značka Centrální parkoviště se směrovkou na
parkoviště před domem čp. 451, to vše po předchozím
projednání na DI Policie ČR a silničním správním úřadu.
Pokud bude instalace dopravního značení schválena na
příslušných orgánech, bude dopravní situaci v Horské ulici pravidelně monitorovat Městská policie Trutnov.

USNESENÍ č. RM/692/53/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlas k žádosti manželů Yurie a Svitlany Anton o stanovisko města ve věci stavebních úprav pozemku u bývalé truhlárny za Domem s pečovatelskou službou, protože stavební
úpravy nijak neovlivňují sousední pozemek města a odvodnění stavebních úprav bylo provedeno směrem k potoku.

Výpis usnesení z 54. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 04. 01. 2017
USNESENÍ č. RM/693/54/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala

záležitosti ohledně připravované modernizace veřejného
osvětlení po obci (podrobně viz zápis).

Výpis usnesení z 55. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 11. 01. 2017
USNESENÍ č. RM/694/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném
podlimitním řízení a k prokázání kvalifikace a Zadávací dokumentace stavby dle zákona č.134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek včetně návrhu Smlouvy o
dílo (vše viz přílohy originálu zápisu) na veřejnou zakázku s názvem „Hasičská zbrojnice na p.p.č.52/1 a
52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou“ (zakázka je realizovaná v rámci projektu podpořeného z Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), 36. Výzva
„Stanice integrovaného záchranného systému“, reg. č.
projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001845) s
úpravami a doplněními dle příloh s tím, že Výzva společně s kompletní zadávací dokumentací bude nejprve
zaslána k posouzení na CRR prostřednictvím systému
ISKP14+, po schválení bude zveřejněna na Profilu zadavatele a po zveřejnění bude zaslána 5 dodavatelům,
dle bodu b) tohoto usnesení.
b) výběr 5 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a)
tohoto usnesení zaslána po zveřejnění Výzvy na Profilu
zadavatele:
- MATEX s.r.o., IČ 259 68 807, se sídlem Kladská 181,
500 03 Hradec Králové
- Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ 465 04 303,
se sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května
544, 542 24 Svoboda nad Úpou
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2,
542 23 Mladé Buky 
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01 Trutnov.

Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy a náhradníky hodnotící komise, která provede i
otevírání obálek u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto
usnesení, a to:
členové: Ing. Jiří Špetla, Ing. Václav Jiránek, Ing. Jaroslav Chmelař, Jiří Rajsner, Jiří Vlček
náhradníci: Ing. Josef Hůrka, Mgr. Petr Schön, Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/695/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby s názvem „Zmapování stávajících tras VO
a jejich zakreslení“ včetně závazného vzoru smlouvy o
dílo, do kterého budou zapracovány všechny připomínky městského právníka Mgr. Huspeka (vše viz přílohy
originálu zápisu).
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a)
tohoto usnesení zaslána po zveřejnění Výzvy na Profilu
zadavatele, a to: 
- ARANEA NETWORK a.s., IČ 241 26 039, se sídlem
Modřanská 307/98, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
- ELEKTROŠTIKA, s.r.o., IČ 480 41 122, se sídlem U
družstva Ideál 1283/13, Nusle, 140 00 Praha 4
- ARITMET s.r.o., IČ 279 51 529, se sídlem Gutova
2134/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy a náhradníky hodnotící komise, která provede i
otevírání obálek u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto
usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta města, Ing. Václav Jiránek – člen rady města, Mgr. Štěpán Hellich – světelný
konzultant, Jan Fabo – světelný konzultant, Jiří Rajsner
– stavební technik města

Zápis zasedání rm
náhradníci: Mgr. Petr Schön, Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/696/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) podmínky pro bankovní ústavy, které budou poptány
(Česká spořitelna, a.s. a ČSOB a.s.) za účelem konkrétní nabídky na poskytnutí překlenovacího úvěru:
účel překlenovacího úvěru: na výstavbu a vybavení
nové hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou
- výše překlenovacího úvěru: 10.000.000 Kč
- čerpání úvěru: od 5/2017 - 3/2018
- splacení úvěru: jednorázově v průběhu roku 2018
jakmile město obdrží dotaci z IROP, maximálně do
31.12.2018
- zajištění úvěru: bez zajištění, tj. budoucími rozpočtovými příjmy města
- požadavek na předčasné splacení bez poplatků a sankcí
- požadavek na možnost případného nedočerpání úvěru bez poplatku a sankcí
- požadavek na zpracování úvěru a dokumentace bez
poplatku
- požadavek na vedení úvěrového účtu bez poplatku
- úroková sazba: proměnná sazba vázaná na 1M PRIBOR + % marže bankovního ústavu
Hodnotícím kritériem bude % marže banky v rámci úrokové sazby.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby zajistil cenové nabídky vhodných
projektantů na zpracování projektu vnitřního vybavení
nové hasičské zbrojnice.
USNESENÍ č. RM/697/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ohledně zamýšleného prodeje hrobky manželům Molnárovým (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/698/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) geometrické plány s rozsahem věcných břemen na
p.p.č.č 7/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 226
m2 (před svobodským kostelem) ve vlastnictví města a
na p.p.č. 72 v k.ú. Maršov I o výměře 250 m2 (kolem maršovského kostela) ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Janské Lázně, Horská 64, Horní Staré Město,
54102 Trutnov s tím, že tyto rozsahy byly vzájemně odsouhlaseny a budou řešeny dvěma vzájemně provázanými smluvními vztahy.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Hůrku, aby do příštího jednání připravil návrhy
obou smluv dle bodu a) tohoto usnesení ve spoluprávci
s městským právníkem Mgr. Huspekem.
USNESENÍ č. RM/699/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 732 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle zákresu v záměru č. 30/2016 ze dne
20.12.2016 na dvě místa pro krátkodobé stání (do 30

10
minut) za účelem nakládky a vykládky zavazadel hostů
Ski hotelu v ulici 5. května paní Daniele Voráčkové za
1.000 Kč / 1 místo / rok, na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu s tím, že žadatelka si
zajistí na své náklady dopravní značení včetně vydání
Rozhodnutí silničního správního úřadu v Trutnově před
podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. RM/700/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 204 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 12 m2 (parcela na Sluneční
stráni nad čp. 259), na které stojí stavba technického
vybavení ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace a.s. s předkupním právem pro společnosti Vodovody a kanalizace a.s
b) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 2 m2, na které stojí objekt
čp. 527 na náměstí Svornosti ve vlastnictví paní Jany
Búšové s předkupním právem pro paní Janu Búšovou.
USNESENÍ č. RM/701/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě č. 16_SOBS01_4121237364 (Přírodní centrum Krakonošova jezírka) do příští rady z důvodů popsaných v zápise.
USNESENÍ č. RM/702/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k projektové dokumentaci na akci
„Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou“, kterou zpracovala společnost AKVOPRO s.r.o., datum
12/2016, č. zakázky 287 pro investora akce - společnost Vodovody a kanalizace a.s. Trutnov.
USNESENÍ č. RM/703/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost ředitele ZŠ o povolení výjimky z počtu žáků v
Základní škole a mateřské škole, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon a § 4 odst. 7 vyhlášky č.481/2005
Sb., o základním vzděláváni, a to ve třídě VI.A, kde je
zapsáno 31 žaků, tudíž se jedná o povolení výjimky o
jednoho žáka.
USNESENÍ č. RM/704/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady připravil
anketu pro občany ve věci zákazu používání pyrotechniky po městě formou návrhu obecně závazné vyhlášky.
USNESENÍ č. RM/705/55/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že pověřené osoby informovali přítomné
o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.

11

finanční správa

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých
věcí do Vaší e-mailové schránky!
Proč?
Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail.
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova.

Kdo může tuto službu využít?
Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO.
Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu
datovou schránku.

Jak na to?
1)

Vyplníte
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů
nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

2)

Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období roku 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným
k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána
složenka.
www.financnisprava.cz

Zprávy ze školy
1. Matematika v běžném životě
- soutež pro I. stupeň
Vzhledem k velké nemocnosti se soutěže zúčastnilo pouze 9 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií dle obtížnosti.
Výsledky kategorie 2. třída : 1. místo F. Pačes, 2.-3. místo
D.Rudavská a M. Dudková
Výsledky kategorie 3.-4.třída : 1.místo : D.Hynek, 2.místo
H.Kotroušová, 3.místo S.Vlčková

2. Olympiáda v německém
jazyce - školní kolo
V uplynulém týdnu se uskutečnilo školní kolo olympiády
v německém jazyce. Žáci se v něm utkali v celkem pěti
oblastech - zabývali se gramatikou, čtením a poslechem s
porozuměním, německými reáliemi a na závěr poté konverzovali. Školního kola olympiády v německém jazyce
se zúčastnilo celkem 17 žáků ze 7., 8. a 9. třídy. Narazili
na řadu obtížných jazykových úloh, ale nutno podotknout, že si s nimi celkem obstojně poradili. Nejúspěšnějšími řešiteli letošní olympiády se stali:
Tomáš Kraus z 9. třídy a Jirka Horák z 8. třídy v kategorii žáků 8. a 9. tříd
Vojtěch Nikl a Jáchym Veselý ze 7. třídy v kategorii
začátečníků
Díky svým výkonům se nominovali do kola okresního, takže jim již teď můžeme na 7. února držet palce.
Vítězům gratuluji a přeji další úspěchy.

3. Okresní kolo dějepisné
olympiády
V úterý 17. ledna se na ZŠ Komenského v Trutnově odehrálo okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu na
této soutěži reprezentovali Ronald Siddall, Bára Fabiánová a Lukáš Volman z 8. třídy. Jejich úkolem bylo stejně
jako ve školním kole vyzrát na otázky o období vlády
Marie Terezie a jejího syna Josefa II. V konkurenci celkem 31 žáků většinou velkých trutnovských základních
škol a gymnázií z našeho okolí si počínali více než dobře.
Ronald si svým výkonem ,,vybojoval“ krásné 11. - 13. místo. Bára skončila svým 20. – 21. místem zhruba uprostřed
výsledkové listiny. Na Lukáše zřejmě zapůsobila nervozita, ale ani on s více než polovinou možných získaných
bodů neudělal naší škole ostudu. Všem třem našim reprezentantům děkujeme a přejeme další studijní úspěchy.
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4. Výuka fyziky
V loňském rozvoje jsme uspěli u Královéhradeckého kraje se žádostí o dotaci na zakoupení moderních výukových stavebnic Voltík. Díky dotaci si žáci mohou zpestřit
a zkvalitnit probírané učivo v oblasti elektroniky.
Dotace č. 16SMV05-0019 - Rozvoj polytechnických
dovedností v elektronice

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

7. Sportovní den I. stupeň
V úterý 24.1. jsme pro žáky I. stupně uspořádali Sportovní den. Využili jsme všechna dostupná sportoviště v
našem městě a rozděli děti do několika skupin. Žáci si
vyzkoušeli běh na lyžích, bruslení, míčové hry a překážkovou dráhu.

5. Olympiáda z angličtiny 2017
Ve středu 18. 1. proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I A (6.
-7. třída) a II A (8. - 9. třída). Samotný test obsahoval
část písemnou, která se skládala z poslechu, porozumění textu a slovní zásoby a část mluvenou, ve které žáci
konverzovali ve dvojicích. Vítězem kategorie I A se stala
Anička Pospíšilová ze 6. třídy a vítězství v kategorii II A
obhájil Honza Dudek z 9. třídy. Oba nás budou reprezentovat na 22. 2. v okresním kole v Hostinném. Vítězům
gratulujeme.

6. Výtvarná výchova
7. třídy venku
Při výtvarné výchově v 7. třídě jsme využili výborných
sněhových podmínek a vyšli jsme tvořit ven. Za sportovní halou vznikli sněhuláci, drak, jednorožec, hradby,
tunely, most, křeslo a jiné. Na konci hodiny došlo i na
koulovačku.

8. Zápis do první třídy
ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat 5.dubna 2017 a bližší informace budou na webových
stránkách zveřejněny !!1. 3. 2017!!
Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku

Střípky z dějin - Plzeňská papírna Piette
Střípky z dějin – Do Vrajtu po kolejích. A dál? 
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Antonín Tichý

Loni na tomto místě pootevírala dveře do nového
roku 2016 malá Tonička, které koluje v žilách kapka
modré krve dávných předků z rodu Piette Rivage.
O podnikání a filantropických činech nejslavnějšího
svobodského občana Prospera Piette Rivage neví
aspoň něco málo ve Svobodě nad Úpou jen úplný
ignorant. Přesto bude možná pro leckoho zmínka o
působení firmy Piette na druhém konci republiky ve
vzdálené západočeské metropoli Plzni novinkou.
Relativně moderní plzeňskou papírnu s jedním papírenským strojem a denním výkonem až 6 000 kg papíru, jejíž odhadnutá cena byla stanovena na 445
775 zlatých, zakoupila podnikatelská rodina Piette
výhodně za pouhých 132 000 na úvěr už v roce
1875. Vedení se ujali Prosperovi mladší bratři – Julius jako obchodní a Ludwig jako technický ředitel.
Společně s celkovou modernizací zavedli speciální
výrobu psacích a tiskových kancelářských papírů,
rozšířili závod o výrobu celulosy a nově instalovali
další dva papírenské stroje. Od té doby se počítá i
úzká spolupráce s vynálezcem Františkem Křižíkem,
na jehož vynálezu obloukové lampy se Ludwig patentově podílel. Patent se úspěšně prodával i v zahraničí a jen v roce 1882 vynesl 320 000 rakouských
zlatých čistého zisku. Nerad bych unavoval zdánlivě odtažitým plzeňským tématem z dávné historie,
protože mám pochopení i pro ty, kterým je bližší
sklenice, žejdlík, máz, štuc nebo krýgl s napěněným
Prazdrojem, ale i v současnosti mají papírenské bu-

dovy v Plzni a na našem svobodském dvorku mnohé
styčné body. Papír už se nevyrábí tady ani tam a
je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem. S využitím
prázdných budov, které jsou historicky cenným technickým komplexem, měli v Plzni na Slovanech přece
jen větší štěstí. Zásluhou aktivního občanského sdružení Pilsen Live a kreativního Studia Petrohrad s.r.o.
postupně vzniká multifunkční kulturně sportovní společenské centrum Papírna s využitím pro koncerty,
divadelní představení, workshopy, umělecké výstavy i stálou muzejní expozici. V části se zachovalým
strojním vybavením se plánuje skanzen papírenské
výroby. V jedné z hal nazvané Motokáry Papírna
je nejdelší krytá motokárová dráha v oblasti. V dalších industriálních prostorech najdete arénu městských adrenalinových sportů nového tisíciletí, hojně
navštěvované je i designové Café Papírna. Jediným
škraloupem je z mého pohledu ukvapené zbourání architektonicky i historicky cenné neorenesanční
vily Piette z roku 1884 soukromým majitelem v roce
2008 během byrokratického jednání o její zařazení
mezi chráněné technické památky. Ve Svobodě stylově podobná vila navržená vídeňským architektem
Hintregrem dosud stojí. Také poloprázdné charakteristické budovy kdysi slavné „piettky“, kolem nichž
mnozí denně chodíme, by si určitě zasloužily důstojnější využití. Pro vzájemné porovnání není nutno jezdit stovky kilometrů na západ. Několik obrázků, starých pohlednic i současných fotografií jistě postačí.

Historické pohlednice plzeňské papírny a výřez z plánu města Plzně s továrním komplexem

Plzeňská vila Piette na dobové pohlednici a krátce před demolicí na začátku současného stol.

Reprezentativní schematická litografie plzeňské papírny z roku 1912 a fotografie z téže doby
Vzdušný interiér designového Café Papírna a hala s dráhou v objektu Motokáry Papírna

