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Vážení spoluobčané,
Je jaro v plné síle (i když to tak zatím vůbec nevypadá), a
já bych vás při této příležitosti rád seznámil s investičními
akcemi města, které nás v tomto roce čekají.
Tou první je stavba nové hasičské zbrojnice na p.p.č. 52/1
a 52/3 ve Svobodě nad Úpou, při výjezdu na Janské Lázně. Na této akci jsme začali pracovat již v roce 2012, kdy
byly vytipovány pozemky, které vyhovují jak umístěním, tak
z hlediska územního plánu. Následně jsme nechali vypracovat studii nové hasičské zbrojnice, na základě které byla
v následujícím roce vyhotovena prováděcí projektová dokumentace. Na tuto dokumentaci se nám tehdy podařilo
získat dotaci z fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis,
takže finanční podíl města byl minimální. Protože se hodnota stavby pohybovala podle projektantského rozpočtu
okolo deseti milionů Kč, rozhodli jsme se nerealizovat akci
z financí města, ale počkat na vypsání odpovídajícího dotačního titulu. Ten se naskytl v rámci výzvy programu IROP
v létě minulého roku. Žádost byla podána a v prosinci nám
bylo doručeno rozhodnutí o přidělení dotace, která činí
90% uznatelných nákladů. Následovalo řízení na výběr
zhotovitele, ve kterém byla vybrána firma KONSTRUKT,
s.r.o. z Hradce Králové. Výběrovým řízením se podařilo
snížit cenu zakázky na 8.385 tisíc Kč, tedy cca o 16%.

A protože celý proces již podstoupil zkoumání příslušných
dotačních orgánů, byla s firmou uzavřena smlouva a předáno staveniště. V následujících měsících tedy budete moci
v místě stavby sledovat čilý ruch, který bude ukončen předáním díla v říjnu tohoto roku. Abyste měli představu, jak
bude nová budova zbrojnice vyhlížet, přikládám vizualizaci z počáteční studie.
Další stavba, která zasáhne do dění v našem městě, bude
rekonstrukce krajské silnice III/2961, tedy té spodní komunikace ze Svobody do Janských Lázní. Po letech urgencí a stížností na katastrofální stav této silnice se konečně
podařilo prosadit opravu jejího spodního úseku, tedy část
od začátku katastru až po zatáčku u budovy bývalé České spořitelny. Práce zde budou dle vyjádření orgánů SÚS
KHK probíhat v letních měsících a měly by být ukončeny v
letos srpnu. Náměstí Svornosti, respektive komunikace zde,
dozná výrazných změn, které by měly vést k bezpečnějšímu provozu dopravy. Pro představu přikládám vizualizaci
budoucí podoby náměstí.
Přeji vám všem příjemné prožití měsíce května.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

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

Investor:

Jubilanti

Město Svoboda nad Úpou
nám Svornos 474
544 24 Svoboda nad Úpou
STUDIE OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE VE SVOBODĚ NAD ÚPOU, p.p.č.52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú. Svoboda nad Úpou

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea dámy Milada
Dufková, Jaroslava Hassmannová, Marie Staňková, Marie Sedláková, Marta Šandová a pánové Jan Michel, Josef Dittrich, Vladimír Švěřepa a Zdeněk Šafář. 
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.
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Očkování proti vzteklině
Očkování proti vzteklině dne 18. 5. 2017:
- na parkovišti naproti Národnímu domu 14,25 – 14,.50
- na Rýchorském sídlišti 14,55 – 15. 15

Cena: 200,- Kč vzteklina, 300,- Kč kombinace
Veterinář, s.r.o. - MVDr. Novotný

Soutěž MladÁ Boleslav
V sobotu 25.3 jsme se vydali na soutěž do Mladé Boleslavi. Byli jsme tam už několikrát, ale tentokrát to bylo v
jiné budově. Ráno v 7 hodin jsme vyjeli a okolo 9 jsme
dorazili do Mladé Boleslavi, kde jsme navštívili nákupní
centrum Olympia, a druhá polovina byla na tanečním semináři. Ve 13.00 hodin začala soutěž. Nejmenší skupina
s námi nebyla, vystupovala na dětském plese v Janských
Lázních, takže soutěžila jen střední a velká skupina děvčat. Jako obvykle jsme měli sóla, duety a skupiny. Veronika Prokopová si odvezla dvě zlaté medaile, střední holky
krásné třetí místo a velké holky si také odvezly krásné dvě
zlaté medaile a spoustu různých cen. Neodvezli jsme si
jen medaile a ceny, ale taky krásné zážitky a zkušenosti,
které se nám budou hodit. Samozřejmě jsme si koupili i
pořádný oběd, ten si nikdy neodpustíme. Teď se tvrdě

zprávy z města a z radnice
připravujeme na soutěž na Slovensko, kde bude určitě
velká konkurence. Už se to blíží a všichni se moc těšíme
na další nezapomenutelné zážitky a zkušenosti. Celkem:
4x zlato,1x - bronz.
Za skupinu Kateřina Bartoňová
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si všechny uvědomily, že musíme ještě hodně makat. Okolo 22. hodiny jsme se vrátily na penzion plné emocí a
zpětné vazby od poroty - a ta kupodivu byla dobrá :).
Ráno jsme vstaly, zabalily své věci a těšily se na cestu
vlakem, která byla tam i zpět nezapomenutelná. Zjistily
jsme, že i přes ty všechny neshody se máme rády a je
nám spolu skvěle! Opět jsme dorazily do Pardubic a poté
z Pardubic do svých domovů. Tak zase někdy příště. Byla
to náročná, ale velmi zajímavá soutěž.....

Sultánky - Liptov - Orient
(Slovensko)!!
Dvůr Králové - Sultánky Habibi!!
A naše nejmenší tanečnice se vydaly do Dvora Králové.
A byly velice úspěšné v kategorii děti - skupina získaly
2. místo, sólo Carlička Hajurková 1. místo, sólo - Anička
Šourková -3. místo. A teď nás čeká zas obrovská soutěž
MČR v Praze. Chtěly bychom poděkovat škole za podporu. Velice toho vážíme!
Za skupinu Kateřina Bartoňová

V pátek 7.4 jsme se vydaly na dlouhou cestu na Slovensko na soutěž Liptov Orient Festival. Už dlouho jsme si
říkaly, že bychom chtěly zkusit něco jiného. Brzy ráno
jsme vyjely naším autobusem do Pardubic, kde jsme přestupovaly na vlak do Liptovského Mikuláše. Ve vlaku jsme
se měly opravdu dobře. Příjemní a ochotní lidé, kteří nás
obsluhovali, s námi jeli až na Slovensko. Kolem třetí hodiny jsme byly na místě a ubytovávaly jsme se v našem
penzionu. K večeru jsme hledaly budovu, abychom tam
v sobotu trefily. V sobotu ráno jsme brzy vstávaly a přípravy začínaly. Poté nás čekala snídaně a náročný den.
V sobotu 8.4 okolo osmé hodiny jsme šly na soutěž. Jely
velké a střední holky. V duetu si Simona a Naďa vytančily
3. místo a Verča Prokopová 1. místo v sólu. Jinak jsme
byly několikrát čtvrté. To ale vůbec nevadí, protože jsme
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Svoz objemného
a nebezpečného odpadu

pro přidělování bytů + Dodatek č. 1, aktuální Pořadník
žadatelů a Žádost o přidělení bytu jsou k dispozici na
webu města v sekci Příspěvkové organizace – Dům s pečovatelskou službou na odkaze zde:
Dne 6.5.2017 se uskuteční každoroční svoz objemného
odpadu, kontejnery budou přistaveny na čtyřech sta- http://www.musvoboda.cz/prispevkoveorganizace/
novištích v níže uvedených časech. Současně proběhne dps/601-registr-adatel-do-dps
pravidelný svoz nebezpečného odpadu (tři stanoviště,
viz tabulka níže).
Znění dodatku č. 1 našim čtenářům nabízíme i zde:
OBJEMNÝ
ODPAD

stanoviště

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

8 - 11 Hod.

Svoboda náměstí
(parkoviště u Národního domu)

9 - 10 Hod.

8 - 11 Hod.

Rýchorské sídliště
(u výměníku)

10 - 11 Hod.

8 - 9.15 Hod.

Sluneční stráň
(u č.p. 302)

/////

Dodatek č. 1
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ
v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,
Kostelní ulice čp. 526, 542 24 Svoboda nad Úpou

Tímto dodatkem č. 1 se mění v souladu s usnesením Rady
9.30 - 11 Hod. Maršov II (u zastávky) 11 - 11.30 Hod. města Svobody nad Úpou č. RM/750/60/2017 ze dne
Objemný odpad je vlastně komunální odpad, který je 15.3.2017 Pravidla pro přidělování bytů v Domě s petak velký, že jeho rozměry neumožňují uložení do sběr- čovatelskou službou Svoboda nad Úpou, Kostelní ulice
ných nádob na směsný odpad (např. nábytek, koberce čp. 526, 542 24 Svoboda nad Úpou, označená jako
atd.) nebo to je odpad z domácností, který není předmě- č.j. SVO/1944/2015 ze dne 19.6.2015 (dále jen „Pravidla“), a to tak, že se
tem denní spotřeby.
Nebezpečný odpad je např. autobaterie, zářivka, zbytmění
ky barev, léky, oleje atd.
odst. 4 písmeno cc) v části II. takto:
Současně lze na všech stanovištích odevzdat železný osobou s trvalým bydlištěm v jiné obci - po přidělení bytu
odpad neboli šrot, o který se postarají svobodští dobv DPS (přidělením bytu se rozumí schválení přidělení bytu
rovolní hasiči. Pokud by někdo měl tohoto železného odna schůzi Rady města formou přijatého usnesení) bude
padu více, je možno si jeho odvoz domluvit individuálně
po této osobě požadován ve lhůtě do 15-ti dnů od přiděs panem Kaňkou, tel. 734 151 956.
lení bytu jednorázový příspěvek od příslušné obce nebo
STAVEBNÍ ODPAD NEBUDE PŘIJÍMÁN
od samotného žadatele, a to:
Tato akce je určena pouze pro občany města Svoboda nad Úpou (nikoliv pro občany okolních obcí) - 10.000 Kč, pokud je žadatel jednotlivec osobou z
nebo pro majitele nemovitostí zde v obvodu našeho následujícího okruhu příbuzných (prarodič, nebo rodič,
města, kteří jsou zaregistrováni v systému pro plat- nebo sourozenec) k osobě, která splňuje podmínky příbuzenského vztahu s osobou s trvalým bydlištěm ve Svobu místního poplatku za odpady.
Petr Schön bodě nad Úpou, na kterém je hlášena nejméně dvanáct
měsíců (tímto trvalým bydlištěm se rozumí trvalý pobyt na
referent HSO městského úřadu
adrese ve Svobodě nad Úpou vyjma adresy ohlašovny
Městského úřadu),

Změny při přidělování bytů
v Domě s pečovatelskou službou

Aktuální informace o změně jednorázových příspěvků za
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou najdete v Dodatku č. 1 ke stávajícím
Pravidlům pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou
službou. Změny se týkají pouze žadatelů, kteří nemají
trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou. Aktuální Pravidla

- 20.000 Kč, pokud je žadatel manželská či partnerská
dvojice (jestliže alespoň jeden z nich splňuje podmínky
dle Pravidel) osobou z následujícího okruhu příbuzných
(prarodič, nebo rodič, nebo sourozenec) k osobě, která splňuje podmínky příbuzenského vztahu s osobou s
trvalým bydlištěm ve Svobodě nad Úpou, na kterém je
hlášena nejméně dvanáct měsíců (tímto trvalým bydlištěm
se rozumí trvalý pobyt na adrese ve Svobodě nad Úpou
vyjma adresy ohlašovny Městského úřadu),
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- 60.000 Kč, pokud je žadatel osobou jednotlivcem s trvalým bydlištěm v jiné obci a je bez příbuzenského vztahu,
- 90.000 Kč, pokud je žadatel osobou - manželská či
partnerská dvojice (druh - družka) s trvalým bydlištěm v
jiné obci a je bez příbuzenského vztahu.
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Stížnosti na zápach
ze závodu KVK PARABIT, a.s.
(bývalá Dehtochema)

Statutární ředitel společnosti KVK PARABIT, a.s. zaslal staPokud příslušná obec nebo žadatel ve stanovené lhůtě rostovi dopis s aktuálními informacemi, které jsou reakcí
příspěvek neuhradí, nemůže být byt přidělen a žadatel na stále více stížností obyvatel a návštěvníků našeho měsbude posuzován, jako když byt odmítl.
ta na zápach z provozu. Dopis s vyjádřením předkládáme i našim čtenářům:
Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají v platnosti.
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Anketa „Regulace používání
zábavní pyrotechniky“
- vyhodnocení
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou se usneslo zjistit
názor občanů na případnou regulaci této činnosti formou
anketních otázek. Anketní lístek byl součástí březnových
novin, kdy občané dostali k posouzení tři varianty případné regulace, přičemž v té poslední byl ponechán účastníkům ankety prostor pro jeho vlastní návrh. Samotnou
regulaci používání pyrotechniky ve městě by pak řešila
Zastupitelstvem schválená Obecně závazná vyhláška.
Zvolenou variantu měli korespondenti zakroužkovat,
případně doplnit textem.
Do dopisní schránky na vstupních dveřích Městského
úřadu nebo osobně bylo doručeno pouze 15 vyplněných anketních lístků.
1) Zákaz používání pyrotechniky s výjimkou používání
pyrotechniky pouze na vymezených prostranstvích vyhláškou, a to v době od 12 hodin dne 31. prosince do
12 hodin dne 1. ledna následujícího roku – navrhněte
rozsah vymezených prostranství.
(přeloženo „do češtiny“ – rachejtle se budou moci vypalovat pouze na Silvestra od oběda do oběda na Nový
rok 1.1. (24 hodin), a to pouze na určených místech po
Svobodě a tato místa prosím navrhněte. Po zbytek roku
bude platit úplný zákaz používání rachejtlí)
4 hlasy s návrhy:
- náměstí, prostor hřiště o staré sokolovny
- na dvoře bývalé papírny v Maršově I
- najít vhodné místo bude problém, určitě ne v centru
města, na Rýchorském sídlišti a jeho okolí
- u sokolovny a potom někde na sídlišti
2) Zákaz používání pyrotechniky s výjimkou používání
pyrotechniky v době od 12 hodin dne 31. prosince do
12 hodin dne 1. ledna následujícího roku.
(přeloženo – to samé jako v první variantě s tím, že střílet
rachejtle bude možno kdekoliv po Svobodě bez omezení
prostoru)
7 hlasů (z toho 3 hlasy byly z jedné rodiny, protože korespondenti se pod svůj názor podepsali)
3) Pokud jste nezvolili variantu 1) ani variantu 2), pak
navrhněte jiný, vlastní návrh regulace při používání
pyrotechniky:
3 hlasy s návrhy:
- úplné zrušení v celém městě – 2x
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- v podstatě bod 2, ale zkrátit dobu používání od 16,00
hodin 31.12. do 6,00 ráno 1.1. a na vyhrazených místech
ve volném prostoru (nikoliv však na hlavní ulici nebo náměstí, kde jsou z obou stran domy)
1 anketní lístek nelze vyhodnotit – korespondent zakroužkoval variantu 1 i 2 a k variantě 3, kterou nezakroužkoval, dopsal dlouhý komentář se závěrem, že
obě varianty 1 i 2 jsou lepší než současný stav.
Vyhodnocení ankety bylo předloženo na 65. schůzi rady
města dne 26.4.2017 (výsledek projednávání nebyl v
době uzávěrky znám), nicméně záležitost bude zařazena také do programu 14. veřejného zastupitelstva dne
7.6.2017.

Novinky z baseballového klubu
Dne 15. 04. 2017 bylo na baseballovém a softballovém
hřišti v Mladých Bukách sehráno utkání 1. kola Českého baseballového poháru 2017. Utkání spolu sehrály
týmy domácích Sparks, složené z hráčů Mladých Buků
a Svobody nad Úpou, dosud aktivních i těch ve sportovním důchodu, a Spartak Trutnov. Spartak Trutnov je mezi
baseballovými týmy benjamínkem, vždyť vznikl teprve v
loňském roce. Jeho barvy hájili hráči, kteří v minulosti hráli za DTJ Trutnov a Rytíře Trutnov.
Toto sportovní setkání se však odehrálo ve stínu oslavy,
která je pro Česko a východočeský region vpravdě unikátní. Přesně měsíc před konáním utkání totiž oslavil své
85. narozeniny český otec baseballu, kantor, sportovec,
novinář, bývalý místostarosta Svobody nad Úpou, vydavatel novin, fotograf, občasný dopravce, občan, nezmar,
důchodce a zcela bezesporu jedinečný člověk přesahující svým významem slova „pedagog“, pan Stanislav Ondráček.
Pouze a jenom jeho zásluhou se tak na hřišti sešly legendy českého a evropského baseballu, když mezi nimi byli
mnozí bývalí reprezentanti České republiky v baseballu,
nositel vyznamenání Evropské baseballové federace za
celoživotní přínos baseballu, lidé, kteří se již v 80. letech
minulého století byli s to podívat za hranice Československa díky baseballu, úspěšní trenéři reprezentačních výběrů baseballu a softballu, sportovci a spousta diváků. Ti
všichni byli a jsou vděčni panu Ondráčkovi za vše, co pro
ně udělal a dělá teď i pro jejich děti a vnoučata.
Po slavnostním ceremoniálu, kde z rukou starostky městyse Mladé Buky a předsedkyně Sparks Mladé Buky, z.
s. byly předány květiny a věcné dary, provedl pan Ondráček slavností první nadhoz za ovací možná dvou stovek diváků. Byl to samozřejmě strike! Poté bylo sehráno
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utkání, které si i přes nevlídné jarní počasí udrželo tempo
a napětí do samého závěru. Jak je zvykem pana Ondráčka, po celé utkání ani chvíli nelenil a pořídil velké množství fotografií, které je možné si prohlédnout na www.ondrdedek.rajce.idnes.cz. Další fotografie jsou například na
Facebooku Sparks Mladé Buky.
Další možností na shlédnutí kvalitního baseballu a softballu bude 2. kolo ČBP, které se odehraje dne 30. 04.
2017 v Mladých Bukách od 14:00, kdy proti domácím
Sparks nastoupí Draci Brno. Nejdominantnější tým posledních 20 let. Hned druhý den, 01. 05. 2017 odehrají
ženy Sparks historicky první utkání ženské softballové Extraligy na domácím hřišti. A to hned dvojzápas od 12:00
a 14:00, kdy jim soupeřem budou Snails Kunovice.
Jak by řekl pan Ondráček: „Sejdeme se na hřišti!“
Za SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA
Vojta Jiránek – trenér klubu

Zprávy z činnosti
mladých hasičů
Novou sezónu jsme zahájili zimní přípravou v hotelu
Prom, kde se k nám připojili i děti z Horního Maršova,
které budou závodit s námi.
Na první závody jsme vyrazili na začátku dubna do Radvanic na soutěž v uzlování. Každou kategorii reprezentovali 2 závodníci. Nejvíce se dařilo mladším dívkám,
které obsadily 8. místo.
V sobotu 22. dubna jsme vyrazili na první závody venku,
tentokrát už s námi jeli i ti nejmladší. Vzhledem k tomu,
že na přípravu jsme neměli úplně ideální podmínky (na
posledním tréninku nám chumelilo) tak děti předvedli
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skvělé výkony. V kategorii přípravka (děti do 6 let) obsadili kluci z Horního Maršova 18., 20, a 24. místo.
V kategorii mladší dívky se nejvíce dařilo Veronice Brátové, která skončila na 19. místě a Vendula Holečková
skončila na 29. místě. Za mladší chlapce získal nejlepší umístění Martin Brát, který skončil 22. Gratulujeme ke
skvělým výsledkům a přejeme jen tak dál!!!
Rádi přivítáme mezi sebe další mladé hasiče, děti starší
6 let se schází každé pondělí od 16 hodin, předškolní
děti každou středu od 16 hodin na hřišti za sokolovnou.

9Kulturní tým
,,Kulturní tým“
V pátek 7. dubna jsme uspořádali jarní akci s názvem VÍTÁNÍ JARA. Počasí nám tentokrát nepřálo, venku to totiž
vypadalo, jako když vítáme královnu zimu a tak jsme akci
přesunuli do tělocvičny ve škole.
Ti co dorazili, si užili odpoledne plné zábavy se zajíčkem
Mrkvičkou. Na stanovištích si děti mohly vyrobit jarní dekorace na výzdobu oken či květináčů, anebo si zasportovat a protáhnout klouby.
V cíli je zajíček odměnil sladkostí, ale i zdravou sladkou
mrkvičkou. Všem, kteří za námi dorazili MOC DÍKY, bylo
to s vámi FAJN.
Doufáme, že příští rok to jaro přivoláme lépe.
AKCE NA ČERVEN:
2. 6. 2017 DEN DĚTÍ

Výpis usnesení rm
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Výpis usnesení z 63. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 05.04.2017
USNESENÍ č. RM/757/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) dokumenty v rámci nového poptávkového řízení na zmapování stávajících kabelových tras veřejného osvětlení a jejich zakreslení, a to návrh nové výzvy k podání nabídek a
závazný vzor smlouvy o dílo, který bude součástí zadávací
dokumentace, byly ústně doplněny některé sporné body,
doplněny texty do závazného vzoru smlouvy o dílo apod.
s tím, že světelný konzultant pan Hellich vše dopracuje a
konečné znění bude zasláno všem členům rady k odsouhlasení v rámci korespondenční rady začátkem příštího týdne.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení (po schválení v rámci korespondenční rady)
zaslána po zveřejnění Výzvy na Profilu zadavatele, a to: 
- ARITMET s.r.o., IČ 279 51 529, se sídlem Gutova 2134/26,
Strašnice, 100 00 Praha 10
- ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ 257 51 018, se sídlem Novodvorská 1010/14. 142 01 Praha 4
- innogy Energie, s.r.o., 499 03 209, se sídlem Limuzská
3135/12, Strašnice, 108 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, Mgr. Štěpán Hellich
– světelný konzultant, Jiří Rajsner – stavební technik města
náhradníci: Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Josef Hůrka, Mgr.
Petr Schön
USNESENÍ č. RM/758/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby osobně oslovil poptané projektanty v
rámci poptávkového řízení na VZMR na služby s názvem
„Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce objektu čp. 473 (bývalé kino) na sociální bydlení a víceúčelový sál, st.p.č. 109 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ a nabídl jim
prodloužení termínu a zjistil. zda by v takovém případě měli
o zakázku zájem.
USNESENÍ č. RM/759/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou ruší
poptávkové řízení na VZMR na služby s názvem „Zpracování žádosti o dotaci a administraci realizace akce „Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú. Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový sál“, a to s ohledem na skutečnost, že město neobdrželo žádnou nabídku na zpracování
projektové dokumentace (nemají dostatečnou kapacitu) a
musí znovu vstoupit do jednání s projektanty s nabídkou na
prodloužení lhůty.
USNESENÍ č. RM/760/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) v rámci poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na
služby s názvem „Zpracování územního plánu Svoboda
nad Úpou“ výběr zpracovatele nového územního plánu, a
to společnost SURPMO, a.s., IČ 452 74 886, která nabídla
upravenou nabídkovou cenu ve výši 360.000 Kč bez DPH
(s DPH 435.600 Kč) a pověřuje starostu města podpisem

smlouvy o dílo.
b) pracovní tým pro průběžnou spolupráci se zpracovatelem územního plánu a se zastupitelstvem na tvorbě nového
Územního plánu města Svobody nad Úpou, a to ve složení
Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek, Ing.
Jaroslav Chmelař, Bc. Martin Vlášek, Ing. Věra Javůrková,
Ing. Ivana Balcarová. Zároveň tajemnice zašle email všem
členům zastupitelstva, zda mají návrh na další členy pro
doplnění pracovního týmu a aby tyto návrhy zaslali do
15.4.2017, rada na dalším jednání rady provede doplnění
pracovního týmu.
USNESENÍ č. RM/761/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podanou výpověď pana Kysely z nájemní smlouvy na umístění reklamní plochy na sloupu veřejného osvětlení podanou
dne 27.3.2017 (výpovědní doba činí tři měsíce a začíná
běžet od prvního dne následujícího po podání výpovědi, tj.
skončí 30.6.2017) s tím, že souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy dohodou ke dni podpisu dohody o ukončení nájmu, nikoliv však zpětně.
USNESENÍ č. RM/762/63/2017 
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlas k žádosti pana Jiřího Kobra o vydání povolení k
zvláštnímu užívání účelové komunikace - ke zřízení vyhrazeného parkování pro osoby s průkazem ZTP (ZTP/P), a to na
parcele p.p.č. 632 v k.ú. Maršov I (parkoviště před čp. 124
na Rýchorském sídlišti) s tím, že o zřízení parkovacího místa
musí rozhodnout silniční správní úřad MěÚ v Trutnově a příslušné dopravní značení si žadatel zajistí na vlastní náklady.
USNESENÍ č. RM/763/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
sazbu pro podnikatelské subjekty za ukládání pouze tříděného komunálního odpadu do systému provozovaného
městem ve výši 50% z následujících stávajících sazeb za
všechny složky komunálních odpadu:
Ubytování 50,-Kč/lůžko/rok
Stravování 50,-Kč/židle-místo/rok
Ubytování a stravování 30,-Kč/lůžko/rok+40,-Kč/místo/rok
Uzavřený kancelářský prostor 50,-Kč/m2/rok (maximálně
však 1200,-Kč bez DPH)
Ostatní provozovny 50,-Kč/m2/rok
Všechny sazby jsou bez DPH.
USNESENÍ č. RM/764/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
o žádosti pánů Pavla Čekaňáka a Davida Kepáka o prodloužení kanalizační přípojky na Sluneční stráni v lokalitě
Třešňovka v tom smyslu, že se ve věci už jednou vyjádřila, a
to na jednání Rady města dne 4.6.2014, kdy stavební komise nedoporučila městské radě souhlasit s uložením inženýrských sítí na pozemcích v majetku obce. Tato lokalita je
územním plánem i svým charakterem určena pro extenzivní
výsadbu zahrádkového, samozásobitelského, typu ovocnářské, zelinářské a květinové produkce. Ne k rekreaci ani k
bydlení. Rada města se tehdy ztotožnila se stanoviskem sta-
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vební komise a toto stanovisko i nadále ctí. 
USNESENÍ č. RM/765/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlas k žádosti společnosti KVK PARABIT a.s. o stanovisko
ve věci vybudování ochranného valu kolem chladící věže za
účelem dodržení zákonných limitů v denním a nočním období.
USNESENÍ č. RM/766/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh pana Homoly na opravu či vybudování chodníku kolem hřbitova na Sluneční stráni. Jedná se o pěšinu podél
hřbitovní zdi vedle páteřní komunikace nahoru na Sluneční
stráň k čp. 302 s tím, že do příštího jednání rady připraví
stavební technik města jednoduchý návrh technického řešení
opravy chodníku (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/767/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti Ing. Novotného (Vodohospodářská kancelář Trutnov) o vydání souhlasu se stavbou s
názvem Výstavba splaškové kanalizace v Janských Lázních,
lokalita Duncan jako účastník územního řízení, přičemž stavbou přímo dotčená bude parcela p.p.č. 565/4 v k.ú. Maršov I a parcely sousedící jsou p.p.č. 565/5, 565/6, 300/4
a 300/6, vše v k.ú. Maršov I - vzdálenost je menší než dva
metry bez dalších stanovených podmínek.
USNESENÍ č. RM/768/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti o stanovisko k novému záměru stavby
s názvem Stavební úpravy bytového domu č.p. 4 na parc. č.
59, 119/8 a 119/9 v kat. úz. Maršov II, Svoboda nad Úpou
(podrobně viz zápis) s tím, že zástupce investora svolá veřejné projednávání stavebního záměru s účastí starosty města
za účelem získání názoru širšího okruhu obyvatel v dané
oblasti, a pokud bude v rámci tohoto veřejného slyšení získáno od občanů dané lokality kladné stanovisko, rada jej
bude respektovat a nebude zamýšlenému záměru přestavby objektu na stávajícím půdorysu bránit (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/769/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti paní Marie Adamcové o vydání
stanoviska ve věci opravy opěrné zdi u rodinného domu čp.
177 v Horské ulici, kdy pro stavební práce a krátkodobé
skladování materiálu bude použit travnatý pás podél komunikace na p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem čp. 177, s tím, že před zahájením opravy bude předloženo geodetické vytyčení stávající opěrné zdi, aby byl zjištěn skutečný stav umístění opěrné zdi, samotná realizace
opravy opěrné zdi musí být uskutečněna na vlastním pozemku žadatele, po dokončení opravy bude opět předloženo
geodetické zaměření po opravě, travnatá část parcely p.
p.č. 697/1 bude uvedena do původního stavu včetně zatravnění.
USNESENÍ č. RM/770/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II
(rozsah části zakreslen v mapovém podkladu v příloze originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/771/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-122002732/VB/1 Svoboda nad Úpou, přeložka knn p.č. 71,

Město (viz příloha originálu zápisu) s ČEZ Distribuce, a.s.,
která se týká práva umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn, 2
ks kabelová skříň SR v pilíři na parcele p.p.č. 636 v k.ú.
Maršov I (parcela pod bývalým výměníkem na Rýchorském
sídlišti).
USNESENÍ č. RM/772/63/2017 
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
dokument Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci (projekt) s názvem Protipovodňová opatření pro
město Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi pro naše město. Poskytovatelem
dotace je Ministerstvo životního prostředí, příslib dotace činí
373.187,11 Kč, dotace je vyplácena ex post (po ukončení
projektu) a projekt musí být realizován do 30.6.2018 s tím,
že do příštího jednání rady budou předloženy další podrobné informace k projektu.
USNESENÍ č. RM/773/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Vnitřní předpis čj. 5/2017, upravující přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu)
bez námitek.
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
b) s žádostí o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Women for women, o.
p.s. v rámci projektu Obědy pro děti s tím, že se jedná o
souhlas trvalého charakteru i pro další žádosti v rámci tohoto projektu.
USNESENÍ č. RM/774/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 8488
m2, protože parcela, která obklopuje zahrádkářskou kolonii
v lokalitě Pod Rýchorami a jejím odprodejem by došlo k odříznutí všech parcel uvnitř parcely p.p.č. 123/1 od jediné
přístupové komunikace.
USNESENÍ č. RM/775/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) s návrhem starosty ve věci změny dopravního značení v
ulici 5. května (podrobně viz zápis), které lze dle sdělení
starosty realizovat do začátku další zimy.
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
b) Zastupitelstvu města záležitost koncepčního dopravního
řešení v ulici 5. května (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/776/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Písemnou zprávu o hodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky vedené v zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání
veřejných zakázek s názvem Hasičská zbrojnice na p.p.č.
582/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) výběr, podepsání smlouvy starostou a zadání realizace
zakázky účastníku zadávacího řízení dle bodu a) tohoto
usnesení společnosti KONSTRUKT s.r.o., se sídlem Pražská
třída 800, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 19 911, který
splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a jehož nabídková cena ve výši 6.930.000 Kč bez DPH (8.385.300 Kč
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včetně DPH) je pro zadavatele přijatelná.
c) návrh na přesun stávající ocelové konstrukce v prostoru budoucí nové hasičské zbrojnice na parcelu u čerpací stanice
Benzina p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který již nyní
město využívá pro deponii sypkých a stavebních materiálů.
d) aby činnost technického dozoru investora při výstavbě
nové hasičské zbrojnice vykonával na základě dohody o
provedení práce stavební technik města pan Jiří Rajsner za
podmínek dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/777/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Petra Schöna, aby se zúčastnil jako zástupce města
Svobody nad Úpou zasedání shromáždění Společenství,
které se bude konat 19.4.2017 od 17,00 hodin v hotelu
PROM.
USNESENÍ č. RM/778/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
doplnění smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč ve druhém odstavci v čl. X v kupní smlouvě spojené se smlouvou zřízení
služebnosti na prodej části p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu), která se týká zákazu
provádění stavebních úprav na předmětném pozemku, které
by bránily či omezovaly odvedení povrchových vod z komunikace a dále pokud by tento závazek kupující nepřevedli i
na další případné vlastníky. Výše pokuty je adekvátní výši
nákladů, za které by město v případě porušení těchto ujednání muselo vybudovat novou kanalizační šachtu.
USNESENÍ č. RM/779/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
změnu usnesení rady č. RM/691/53/2016 ze dne
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19.12.2016, kterým bylo schváleno umístění dopravní značky Obytná zóna do ulice Horská. Po projednání na DI Policie ČR bylo městu doporučeno instalovat zde pouze dopravní značení omezující rychlost na 30 km/h, protože se značkou Obytná zóna souvisí mnoho dalších zákazů (např. zákaz parkování v prostoru komunikace, která je zde velmi
úzká a mohla by znamenat další komplikace).
USNESENÍ č. RM/780/63/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podkladový materiál týkající se rozboru nájemních smluv v
DPS a jejich porovnáním s trvalými pobyty evidovanými v
evidenci obyvatel na adrese objektu Kostelní 526. Dále byl
radě předložen rozbor poskytované pečovatelské služby
jmenovitě za rok 2016 a rovněž zde byly ověřeny trvalé
pobyty klientů. Předložené dokumenty vystihují skutečnost,
že opravdu dochází k tomu, že pokud občané z jiných obcí
tím, že se přestěhují do Domu s pečovatelskou službou, tak
náklady na pečovatelskou službu přecházejí na Svobodu a
zavedený poplatek za přidělení bytu v DPS pro občany jiných obcí tedy částečně kompenzuje ony zvýšené budoucí
náklady města.
USNESENÍ č. RM/781/63/2017 
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) platový výměr nové ředitelky příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou Bc. Martiny Motejlkové od 1.6.2017.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
b) Ing. Jaroslava Chmelaře do funkce ředitele příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad
Úpou od 1.5.2017 na dobu určitou do 31.5.2017.

Výpis usnesení z 64. schůze Rady města
Svoboda nad Úpou konané dne 11.04.2017
USNESENÍ č. RM/782/64/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
kompletní zadávací dokumentaci k poptávkovému řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou
mimo režim zákona s názvem „Zmapování stávajících
kabelových tras VO a jejich zakreslení“, která obsahuje
(všechny dokumenty jsou přílohou originálu zápisu):

- Výzvu veřejného zadavatele k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na VZMR na služby s názvem
„Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“
- Příloha č. 1 - Závazný návrh Smlouvy o dílo
- Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
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veřejná sbírka na publikaci

Střípky z dějin: Ukliďme Česko
Střípky z dějin: Ukliďme Česko 
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Antonín Tichý

Akce Brontosaurus, Den Země, Otvírání studánek, Ukliďme svět, Čisté Krkonoše, Čistá řeka (doplň dle libosti)
a desítky dalších možností nabízejí všemožné spolky a
organizace především na jaře všem, komu není lhostejný
stav prostředí, ve kterém žijeme. Každý papírek sebraný
v lese, nedopalek, odhozený do koše, když už nutně musíme kouřit na ulici, i úklid biologických stop po čtyřnohém
miláčkovi, vypovídá mnohokrát o kulturnosti každého
z nás víc, než vzletné proklamace. I při největší snaze
je však stále dost lidí, kteří to mají tak zvaně „na háku“
a s nimi odjakživa ruku v ruce kráčí jako škůdci všemocné živly. Vítr, déšť i současné civilizační technické
vymoženosti, například doprava. Ne všechno zvládnou placené úklidové služby, ale ani nezištná pomoc
dobrovolníků není nic nového pod sluncem. Ideální

Vzpomínka na první generaci svobodských brigádníků
je už silně omšelá a jednotlivci na snímku se i pro pamětníky dají spíš tušit, přesto to zkusme: Při kosení luk na
stráních u bývalého Holubova statku stojí odleva pánové Bezvoda, Kvaček, dva neznámí sekáči, Vít, Iljev, Kučera a Barbořík. Ani u první dámy dole není mezi mými

stav nebyl nikdy. Však si vzpomeňte, jak to společnost
řešila jen během našeho života. „Totál ajnsac“, brigády Národní fronty, akce Z, každoroční sklizeň zeleného zlata, noční výmlat (pochopitelně obilí) a další
dobrovolně povinné zapojení veřejnosti do společensky prospěšných prací. V těch nejkrizovějších situacích
nastoupila armáda. Naštěstí už nepamatujeme robotu.
I tak je srovnávání zodpovědného a dobrovolného přístupu současných nadšenců, ochránců přírody i patriotů s „musem“ totalitních let, kdy na účasti záviselo
mnohé - od doporučení ke studiu, udržení místa v zaměstnání, pořadník na byt, výjezdní doložka na dovolenou k Baltu nebo na Balaton, přednostní poukaz na
Trabanta – ve výsledku stejné: čisté město, čistá řeka,
zdravý les.

početnými poradci shoda. Vedle ní Havlík, neznámý,
„Pišta“Novosedlík, Bezvodová st., malý Jiřík Bezvoda a
Hrubý alias „Plavčík“.
Po mnoho let ležela tíha jarního předmájového úklidu na
několika generacích členů dobrovolných hasičů. Za snímky zástupců těch „mladších“ děkuji jisté soptici Izabele.

S hadicí na rohu náměstí zápasí Láďa Leško a Karel Riegel, z povzdálí sledují (bohužel už hodně z povzdálí)

Zdeněk Ritter a Jarda Imrišek. Vodou z cisterny zásobuje Karel Zámečník.

Pro genderovou vyváženost přidávám houf pracovitých
svobodských krasavic z družstva Civilní obrany s vedoucím Aloisem Bezvodou. A nakonec autorský „samožer“:
Příležitostný brigádník, když ještě nebyl pisálek, ama-

térský badatel ani samozvaný historik, ale jen obyčejná
řadová nula s brašnou. Nechci vyvolávat duchy komančů z věčných lovišť, ale zdá se mi, že jsme si tenkrát na
návsi byli tak nějak rovnější.

POZOR
HLEDÁ SE NÁČELNÍK VELKÁ MUCHOMŮRKA

DEN DĚTÍ

KDY: Pátek 2. 6. 2017 Od 15:00 Hod.
KDE: Areál Muchomůrka

ODMĚNA ZA NALEZENÍ:
SOUTĚŽE A HRY PRO MALÉ, VĚTŠÍ I DOSPĚLÉ
OBČERSTVENÍ, OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ
RATIBOŘICKÝ TRDELNÍK
UKÁZKY HASIČSKÉ TECHNIKY
POLICIE – střelba ze vzduchovky
MYSLIVCI – poznávací kvízy
SKAUTI
RYBÁŘI
JÍZDA NA PONÍCÍCH
DĚTSKÁ DISKOTÉKA S OLDOU KYSELOU
Pořádá kulturní tým města

Svoboda nad Úpou

