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Vážení spoluobčané,
v červnovém úvodníku se s vámi podělím o novinky v péči
o zeleň ve městě. V průběhu posledních dvou let jsme se
s přispěním různých dotačních titulů věnovali obnově zeleně v několika lokalitách ve Svobodě a Maršově. Předloni
doznala podstatných změn plocha u nábřežní zdi naproti Rýchorskému sídlišti, loni byly obnoveny parčíky v Tyršově ulici, ve Staré Aleji a dosázeny lípy v Horské ulici.
Na podzim jsme ještě nechali upravit a obnovit květenu
na autobusovém nádraží, ostrůvek meteostanice u budovy
Mateřské školy a pomník u mostu na Nový Svět v Maršově I. Zatím nejsou tyto naše zásahy do zeleně moc vidět,
protože jsou poměrně čerstvé a musíme dát všem těm keříkům, stromům a květinám čas, aby vyrostly a zesílily. Potom
budou teprve okolní prostředí náležitě zkrášlovat. Park na
Pietteho náměstí také zpočátku vypadal neutěšeně, dnes
se z něho stalo příjemné a hezké místo, vybízející kolemjdoucí k zastavení. Nyní se ještě chystáme vybraná místa
ve městě vybavit osázenými květináči, tak, abychom to tu
měli o něco málo barevnější. Domluvili jsme se také s lidmi
v blízkosti těchto míst, že se v průběhu léta budou o květiny
starat, tzn. pravidelně je zalévat a zbavovat plevele. Rádi
bychom, aby se vás do této akce zapojilo více – nabízíme dodání osázeného květináče na vámi vybrané místo,
ostatní bude na vás. Zájemci se mohou přihlásit na MěÚ,
nebo vzkázat po pracovnících technické čety, o další se již
postaráme my. Za každý podnět budeme rádi. Co se týče
výsadby květin ve městě, s tím by žádný problém nebyl, ten
nastává vždy až v průběhu léta, kdy pracovníci technické
čety v daném počtu taktak stíhají sekat travní porosty a na
péči o květiny jim pak nezbývá čas. Proto tedy ta nabídka.
Pevně doufám, že ji řada z vás využije.
A pánům z technické čety tímto skládám poklonu a oceňuji
jejich snahu o lepší vzhled našeho městečka. Ne vždy je
jejich práce takto vnímána, mnoho z nás si na tento stav již
zvyklo, a bere jej jako samozřejmost. Stačí si vzpomenout,
jak to tu vypadalo ještě před několika málo lety. Anebo
vyjet za hranice všedních dnů a trochu se rozhlédnout, jak
to mají jinde.

technická četa u sokolovny

„meteostanice“ u školky

nábřeží podél Úpy v Maršově I

Krásný červen vám přeje
Ing. Jiří Špetla
starosta města

park na Pietteho náměstí

úvodník starosty
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Slouží k vyšetření pacientů s akutní symptomatologií – její konkurenci se umístila na čtvrtém místě.
základní diferenciální diagnostice, zaléčení nebo zajiště- Děkuji svým svěřencům za reprezentaci našeho střediska
ní odeslání pacientů k dalším potřebným odborným vy- a velmi dobrý výkon.
šetřením, nebo hospitalizacím na příslušná oddělení dle
Jan Štěp
charakteru onemocnění.
Konzultovat zdravotní obtíže je možno po 24 hodin denně na následujících telefonech:
Zdravotnické informační
centrum
pomník u mostu na Nový svět

park v Tyršově ulici

Brigáda na léto
– příležitost pro studenty !!!!

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

Jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea dámy Libuše
Zavrtálková, Eva Erbenová, Zdeňka Tlachačová, Věra
Stránská, Miroslava Ševcová, Jaroslava Miláčková, Jana
Škvrnová a pánové Ladislav Havel, Karel Hlaváček,
a Miroslav Škvrna. 
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Zástup zajišťuje v době od 3. 7. 2016 do 14. 7. 2016
MUDr. Zdeněk Vrtala, v ordinaci Horní Maršov, mobil 603 484 020. V ostatních dnech MUDr. Dagmar
Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel. 499 873 114, mobil 603 734 842.
Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov
po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866 117 nebo 499
866 222) nebo RZP - linka 155.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.

Lékařská pohotovostní služba
http://www.nemtru.cz/oddeleni-ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 28. 6. 2017 do 22. 7. 2017 uzavřena z důvodu dovolené.

+420 499 735 921
+420 499 840 100

Město Svoboda nad Úpou nabízí studentům (ale nejen
jim) letní brigádu formou dohody o provedení práce na
pletí veřejných prostranství, čištění chodníků apod.. Pokud
tedy máte zájem o letní brigádu, prosím kontaktujte taSPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU
jemnici MěÚ, nejlépe když se stavíte na radnici v kanceZA ODPADY A ZE PSŮ
láři tajemnice – druhé patro. Kontaktní telefon: 499 871
197, mobil 731 479 260, email: iva.balcarova@musvoMěstský úřad upozorňuje, že dnem 30.6.2017 uplyne
boda.cz
lhůta pro zaplacení místního poplatku za provoz systému
odpadového hospodářství, lidově řečeno „poplatek za
Inzerce
popelnice“ a také místního poplatku ze psů. Zatím ke dni
23.5.2017 bylo zaplaceno za popelnice cca 450.000,Hledám spolehlivou paní, nejlépe ze Svobody nad Kč, což představuje cca 43 % poplatníků.
Úpou, na úklid tří apartmánů 2+kk, které jsou využívány Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech bylo nutno vždy
k rekreačním pobytům. Za pečlivě vykonanou práci nabí- po termínu splatnosti upozorňovat poměrně velké množzím nadstandardní odměnu 100Kč/hod., tedy 350Kč za ství poplatníků na jejich povinnost uhradit svůj dluh vůči
městu, což stojí peníze a čas, který by bylo možno věnokompletní úklid apartmánu! Tato práce je vhodná napřívat jiným činnostem, bude v letošním roce pozdní platba
klad jako přivýdělek k důchodu či pro ženy na mateřské tohoto poplatku sankcionována navyšováním dle příslušdovolené. Více informací poskytnu na e-mailu: 
né obecně závazné vyhlášky (městský úřad může v přímoc@ittrade.cz nebo na tel.: 777 755 835
padě pozdní platby navýšit poplatek až o dvojnásobek).
Navýšení za pozdní platbu bude úměrné tomu, zda se
jedná o první nebo opakovanou pozdní platbu.
SKAUTSKÉ ZÁVODY
22. dubna 2017 se svobodští skauti ve složení Matyáš
Honzík, Jiří Horák, Martin Höhne, Luboš Zlatník a Vojtěch Vrbenský zúčastnili základního kola Svojsíkova závodu. Tento závod se koná každé dva roky a dvě nejlepší družstva postupují do krajského kola. Letošní ročník
s názvem Boj s drakem byl pořádán naším střediskem
a střediskem Hraničář Trutnov v trutnovském lesoparku
okolo paradráhy.
Naše družina Bobrů se utkala s družinami skautů z okresu Trutnov v různých disciplínách, např. poznávání přírodnin, rozdělávání ohně, zdravovědě či orientaci v přírodě.
Přes velmi namáhavé úkoly a poměrně chladné počasí se
naše družina všech úkolů zhostila velmi dobře a v silné

Mgr. Petr Schön
správce místního poplatku

Dotační programy
Na elektronické úřední desce jsou k dispozici schválené
dotační programy pro poskytování finančních příspěvků
v roce 2017. Dotační programy jsou schváleny do čtyř
oblastí s následujícími alokacemi:
1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže
do 18-ti let - částka k rozdělení 100.000 Kč
2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých částka k rozdělení 20.000 Kč

zprávy z města a z radnice
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč
4) Dotační program na sociální aktivity - částka k rozdělení 15.000 Kč
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Ocenění sportovci
ze Svobody nad Úpou
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USNESENÍ č. RM/815/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svobo-

da nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada
s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře
cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů.

Sportovní oddíl Lokomotiva Trutnov bilancoval svou činPříjem žádostí je od pátku 5. 6. 2017 do pondělí 7. nost za rok 2016. Mezi oceněnými byli i dva sportovci z
našeho města s dřívějším datem narození. Paní Jarosla8. 2017 do 17,00 hodin.
 Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotač- va Davidová (Bubeníková) za lyžaře (na obrázku druhá
vpravo) a pan Šlechtislav Žalský za cyklisty (na obrázních programů a podat příslušnou žádost.
 Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého ku první vpravo) byli odměněni za dobrou reprezentaci
tohoto sportovního oddílu v průběhu celého roku. Přidotačního programu podat pouze jednu žádost.
kládáme foto ze slavnostního vyhlášení oceněných dne
 V každém dotačním programu je uvedena maximál4.5.2017 v kulturním středisku UFFO Trutnov a ocenění možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel
ným gratulujeme a přejeme jim především hodně zdraví
nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v kaža mnoho dalších sportovních sil do dalších let.
dém z dotačních programů v článku III. odstavci 2 !!!!
 Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel.
731 479 260) nebo starosta (tel. 734 609 762).

Zápach ze závodu KVK PARABIT,
a.s. (bývalá Dehtochema)
V reakci na dopis statutárního ředitele společnosti KVK
PARABIT, a.s., který byl zveřejněn v minulém čísle svobodských novin Svoboda forum, zveřejňujeme otevřený
dopis pana Táslera, který byl zveřejněn také na webu
města:
KVK Parabit, a.s.
Nádražní 450
542 24 Svoboda nad Úpou
Otevřený dopis
Vážený pane řediteli,
se zpožděním reaguji na Váš dopis vyvěšený na webových stránkách Města Svobody nad Úpou ohledně stížností na dehtový zápach. Mám pocit, že si z občanů děláte legraci. Již v roce 2002 jsme tento problém řešili a
slíbili jste to samé, co slibujete teď. Respektive, že do 8
let bude nainstalovaná nová technologie. Je mi naprosto
jedno, kolik jste do nových technologií investovali, ale v
podstatě denně při cestě do garáže cítím zápach různé
intenzity. A to mi jedno není!
Počkám si na 20. květen, kdy dle Vašeho sdělení uvedete
do provozu nový biofiltr. Pokud se situace nezmění, budu
důrazně žádat hygienickou stanici a Českou inspekci životního prostředí o kontinuální měření ovzduší ve Svobodě nad Úpou a rád k tomu poskytnu svůj pozemek.
S pozdravem
RNDr. Radko Tásler
Stará alej 462
542 24 Svoboda nad Úpou
Ve Svobodě 30.4.2017

Záměr města č. 9/2017
Níže je uveden Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění
prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím, že
parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca 600
m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Jedná se
o parcelu naproti bývalé Dehtochemě mezi domy čp.
404 a čp. 420 v Úpské ulici. Případný prodej bude
podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla
pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici na webu města v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení, tabulka
Městský úřad, podsekce Opatření, webový odkaz zde:
http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni/category/30-opatreni ).
K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však
400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Záměr Města Svoboda nad Úpou č. 9/2017
na prodej nemovitosti z majetku města schválený
na 66. schůzi Rady města Svobody nad Úpou
dne 17. května 2017

Starosta města Svobody nad Úpou svolává
14. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na středu 7.6.2017 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
PROGRAM
1.
Složení slibu nové členky zastupitelstva po rezignaci pana Šestáka
2.
Určení ověřovatelů a zapisovatelky
3.
Schválení programu jednání
4.
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
5.
Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva
6.
Rozhodnutí o uplatnění práva zpětné koupě parcely p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
7.
Prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 7/2017
8.
Prodej části p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II dle Záměru města č. 6/2017
9.
Prodej parcely p.p.č. 309/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 5/2017
10.
Žádost o prodej parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II
11.
Projednání záležitosti koncepčního dopravního řešení v ulici 5. května
12.
Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016
13.
Závěrečný účet města za rok 2016
14.
Kontrola čerpání rozpočtu roku 2017 a Rozpočtové opatření č. 2/2017
15.
Regulace používání zábavní pyrotechniky - výsledek ankety a další projednávání
16.
Zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru dne 10.4.2017
17.
Diskuse

Kulturní tým
,,Kulturní tým“
Již poněkolikáté nám na čarodějnický rej přálo počasí.
Sice byla velká zima, ale ta nám přípravy na oblíbenou
akci ve městě nezkazila.
Letošní čarodějnice se odehrávaly v duchu mimozemšťanů a cestování po planetách. Mimo krasavic čarodějnic
a čarodějů, byli k vidění i všelijací ufoni, mimozemšťané
a příšery. Před setměním děti procházely malou mimozemskou stezku, kde plnily všelijaké úkoly. Po příšerné
diskotéce, kde se vybíraly nejhrůznější čarodějnice a zapálení ohně se děti odebraly na oblíbenou noční stezku
odvahy. Všechny děti statečně prošly a bez fyzické újmy
se vrátily k rodičům. A strašidla snad odpočívají, aby nabraly sílu na příští rok.
Velké poděkování patří Vildovi Kaňkovi a technické
četě. Svobodským hasičům za vatru, krásnou májku
a pomoc při přípravě akce. Škole za zapůjčení rekvizit, malované plakáty, výrobu krásné čarodějnice. Baru
Akvárko za zajištění občerstvení a poskytnutí spon-
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zorského daru ve formě bonbonů a pitíček. Ty dostaly
děti, které pomáhaly s přípravou čarodějnic a strašením
na stanovištích. Vzhledem k velké zimě, která panovala,
patří dětem pochvala i za otužilost a statečnost. Farmaparku Muchomůrka za bezplatný vstup do areálu. Paní
Bukové za pomoc a posílení týmu. Bohoušovi Krčmářovi, za pomoc při strašení a chvilkový návrat do týmu :o)
A v neposlední řadě celému KULTURNÍMU TÝMU
- DÍKY
Bez pomoci všech těchto lidí, bychom v počtu šesti maminek nebyly schopny akce pořádat.
Tak pokud máte někdo chuť se k nám přidat, neváhejte
a oslovte nás. Třeba na našem
FB - KULTURNÍ TÝM SVOBODA.
FOTOGRAFIE Z AKCE ZDE:
www.zonerama.com/Pavka/Album/2959031
Akce červen:
2. 6. – DĚTSKÝ DEN
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Výpis usnesení z 65. schůze Rady města
Svoboda nad Úpou konané dne 26.04.2017
USNESENÍ č. RM/783/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné
o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
b) dokument „Výdaje na projektovou činnost a na akce
investičního charakteru, které nemají povahu mandatorních výdajů pro rok 2017“ s tím, že podrobné komentáře k jednotlivým akcím roku 2017 je zaznamenán v
zápise.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) doplnění pracovního týmu pro průběžnou spolupráci
se zpracovatelem územního plánu a se zastupitelstvem
na tvorbě nového Územního plánu města Svobody nad
Úpou, jehož složení bylo schváleno na 63. schůzi Rady
města pod číslem usnesení RM/760/63/2017, a to o
pana Bc. Vavřince Jiránka.

USNESENÍ č. RM/784/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení
podaných nabídek na VZMR na služby s názvem „Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“, jejíž zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (viz příloha originálu
zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) výběr zhotovitele v rámci VZMR na služby dle bodu
a) tohoto usnesení, a to společnost GEODÉZIE - TOPOS
a.s., IČ 2252 78 878, se sídlem Pulická 377, 518 01
Dobruška, která nabídla nejvýhodnější nabídku za cenu
ve výši 368.000,-Kč bez DPH (445.280,-Kč včetně
DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/785/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání návrhu příkazní smlouvy za účelem zajištění výběrového řízení na dodavatele lokálního výstraž-
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ného systému v rámci projektu „Protipovodňová opatření
pro město Svoboda nad Úpou“, protože součástí celého
projektu je také zpracování digitálního povodňového plánu, což není předmětem nabídky a celý projekt obsahuje
zatím spoustu nejasností, na které zástupce společnosti
ŠINDLAR s.r.o. dosud neodpověděl.
USNESENÍ č. RM/786/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje 
cenovou nabídku na zajištění činnosti BOZP při výstavbě
nové hasičské zbrojnice od společnosti S.E.Q. spol. s r.o.,
IČ 275 23 250 za cenu ve výši 38.115,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/787/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku od společnosti DiK Janák s.r.o., IČ 620
63 600 na dopracování projektové dokumentace „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“ do stupně
pro provedení stavby za cenu ve výši 114.400,-Kč bez
DPH (138.424,-Kč včetně DPH) s tím, že rada využila
výjimku ze Směrnice pro zadávání VZ malého rozsahu
v čl. 1, odst. 6, písm. g) - směrnice se netýká případu a
situací, pokud o nich tak rozhodnou orgány města a rozhodla o zadání dopracování PD do stupně pro provedení
stavby přímo bez poptávkového řízení, protože považuje
za nejvýhodnější, aby PD dopracoval projektant, který je
v tomto projektu zainteresován od počátku a zná celou
problematiku nejlépe, a proto je schopen dopracovat PD
co možná nejrychleji (podrobněji viz zápis).
USNESENÍ č. RM/788/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě
nad Úpou - pokračování IV. etapa“ 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
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové
1142, 543 01 Vrchlabí
- Stavební společnosti s.r.o. Hostinné, IČ 135 85 240, se
sídlem čp. 360, 543 76 Hostinné
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01 Trutnov
- MM Hallinto s.r.o., IČ 288 20 266, se sídlem Pod Lipím
244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 17.5.2017 v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle
bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Ing. Václav Jiránek
– člen rady, předseda stavební komise, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady
města, Jiří Vlček – člen stavební komise
náhradníci: Mgr. Petr Schön, Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana
Balcarová.
USNESENÍ č. RM/789/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na stavební práce „Dokončení opravy schodiště na mar-
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šovském hřbitově“ 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
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové
1142, 543 01 Vrchlabí
- Stavební společnosti s.r.o. Hostinné, IČ 135 85 240, se
sídlem čp. 360, 543 76 Hostinné
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01 Trutnov
- MM Hallinto s.r.o., IČ 288 20 266, se sídlem Pod Lipím
244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 17.5.2017 v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle
bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Ing. Václav Jiránek
– člen rady, předseda stavební komise, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady
města, Jiří Vlček – člen stavební komise
náhradníci: Mgr. Petr Schön, Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana
Balcarová.
USNESENÍ č. RM/790/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
variantu návrhu technického řešení opravy chodníku podél
svobodského hřbitova ve formě doplnění chodníku ze silničních panelů zámkovou dlažbou ohraničenou zahradní
obrubou, převýšení ve spodní části řešeno stupni z palisády
s orientační cenou cca ve výši 62.000 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/791/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem části pozemku p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře cca 3 m2 podle Záměru města č.
4/2017 pod schodištěm k domu čp. 419 panu Martinu
Blažkovi za nájemné ve výši 500,-Kč ročně na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
b) přesný rozsah oddělení části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou (vytyčení rohu domu čp. 419 a přesahu střechy na části p.p.č. 688) dle Záměru města č. 28/2016) s
tím, že tento rozsah bude dopracován do geometrického
plánu (viz příloha originálu zápisu) a v tomto duchu bude
upraven Záměr města č. 28/2016.
USNESENÍ č. RM/792/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 679/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem
umístění předzahrádky před Národním domem.
USNESENÍ č. RM/793/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
vyhodnocení ankety ohledně regulace používání zábavní pyrotechniky, kdy bylo odevzdáno pouze 16 hlasovacích lístků s názory účastníků, které jsou rozptýleny mezi
jednotlivé varianty. Rada konstatovala, že takto slabá
účast v anketě není vypovídacím vzorkem pro zpracování nějakého návrhu obecně závazné vyhlášky, a proto se
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rozhodla celou záležitost postoupit zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/794/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na
pojištění majetku města od 1.5.2017 na jeden rok, tj. do
30.4.2018 za částku ve výši 182.175,-Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/795/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) dotační program Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2017 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti - alokace 100.000 Kč
s tím, že maximální výše dotace v jednotlivém případě
bude činit 40.000 Kč.
b) dotační program Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2017 na sportovní aktivity dospělých
včetně žádosti - alokace 20.000 Kč s tím, že maximální
výše dotace v jednotlivém případě bude činit 20.000 Kč.
c) dotační program Zásady a pravidla Města Svobody
nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2017 na kulturní aktivity včetně žádosti - alokace 30.000 Kč s tím, že maximální výše dotace v jednotlivém případě bude činit 30.000 Kč.
d) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2017 na sociální služby a aktivity v roce 2017 včetně
žádosti - alokace 15.000 Kč s tím, že maximální výše
dotace v jednotlivém případě bude činit 15.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/796/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
a) kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého
kraje o vyjádření k žádostem o udělení licencí vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce ARRIVA
Východní Čechy a.s. na linky:
1) 690 150 Trutnov – Svoboda – Janské Lázně - Pec pod
Sněžkou
2) 690 152 Pec pod Sněžkou – Svoboda – Janské Lázně
– Černý Důl - Vrchlabí .
3) 690 160 Trutnov – Svoboda – Pec pod Sněžkou –
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

4) 690 975 Úpice – Trutnov – Svoboda – Pec pod Sněžkou – Horní Malá Úpa
5) 690 990 Horní Malá Úpa- Pec pod Sněžkou – Janské
Lázně – Vrchlabí – Rokytnice n. Jiz. – Harrachov
6) 690 280 Pec pod Sněžkou – Trutnov – Dvůr Králové
– Hradec Králové - Pardubice
7) 690 250 Pec pod Sněžkou – Trutnov – Dvůr Králové
– Hradec Králové/Poděbrady - Praha
8) 690 270 Pec pod Sněžkou – Trutnov – Dvůr Králové
/Nová Paka – Jičín – Mladá Boleslav - Praha
b) kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého
kraje o vyjádření k žádosti o udělení licencí vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce Ing. Roman
Koula na linku 690 977 Pec pod Sněžkou – Janské Lázně.
USNESENÍ č. RM/797/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018
– 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s tím, že
bude návrh nejprve zveřejněn v souladu s § 28a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění.
USNESENÍ č. RM/798/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) stížnost na nájemníky městského bytu 128/2 v panelovém domě na Rýchorském sídlišti čp. 128, která byla
městu doručena a je výstupem ze zasedání shromáždění
SVJD 127-128, Rýchorské sídliště, Svoboda nad Úpou ze
dne 19.4.2017 (viz zápis a viz příloha originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) navrhovaný postup městského právníka Mgr. Huspeka ve věci stížnosti na nájemníky bytu 128/2, který je
popsán podrobně v zápise s tím, že bude dána výpověď z bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského
zákoníku. Dále bude prověřena možnost prodeje bytu
i s nájemní smlouvou.
USNESENÍ č. RM/799/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
cenovou nabídku na přesun ocelové konstrukce z Lázeň-

Výpis usnesení rm
ské ulice na pozemek u čerpací stanice Benzina s tím, že
bude upřesněn rozsah přesunu až na základě místního
šetření na místě, které proběhne do konce dubna.
USNESENÍ č. RM/800/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
návrh Smlouvy o právu provést stavbu „SO 104.1-Parkovací stání k.ú. Svoboda nad Úpou“ se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, protože nebyl vyjasněn způsob financování ani majetkoprávního vypořádání, návrh
smlouvy je dle rady nesmysl a pověřila starostu dalším
jednáním s investorem akce - Správou silnic Královéhradeckého kraje.
USNESENÍ č. RM/801/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
platový výměry dočasného ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
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od 1.5.2017 - 31.5.2017 Ing. Chmelaře (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/802/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (stavební povolení) na stavbu „Přestavba kůlny u RD č.p.7, Svoboda
nad Úpou, Maršov II“ (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/803/65/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
geodetické zaměření oddělení parcely p.p.č. 411 v k.ú.
Maršov II dle varianty č. 2 - oddělení pozemku je provedeno podle přesahu střešního pláště nového objektu
(11 m2), přičemž tato varianta nezasahuje do obecní komunikace ani do žlabové svodnice, a v tomto duchu nechat dopracovat geometrický plán a zaktualizovat Záměr
města č. 6/2017.

Výpis usnesení z 66. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 17.05.2017
USNESENÍ č. RM/804/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev paní Evě Šolcové jako čtvrté
náhradnici volební strany OBČANÉ SVOBODY a ods
osvědčení o zvolení zastupitelem. Mandát jí vznikl dnem
3.5.2017 poté, co rezignoval dne 2.5.2017 na svůj mandát pan Martin Šesták.
USNESENÍ č. RM/805/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku od společnosti Amper Market, a.s.
na dodávky silové elektřiny pro město na období od
1.9.2017 - 31.12.2017 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/806/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr zhotovitele v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - pokračování IV. etapa“, jejíž zadávání se neřídí zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to od
fyzické osoby Petr Čáp, IČ 04064739, CZ8011133229,
se sídlem Mlýnská 100, 547 01 Náchod, který nabídl nejnižší cenu ve výši 1.329.647,03 Kč bez DPH
(1.608.872,91 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/807/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr zhotovitele v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově“, jejíž zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to od společnosti
MM Hallinto s.r.o., IČ 288 20 266, se sídlem Pod Lipím
244, Staré Město nad Metují, Náchod, PSČ 547 01, která nabídla nejnižší cenu ve výši 675.423,16 Kč bez DPH
(817.262.02 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města

podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/808/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo od společnosti DiK Janák s.r.o., IČ
620 63 600 na dopracování projektové dokumentace
„Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“ do
stupně pro provedení stavby za cenu ve výši 114.400,Kč bez DPH (138.424,-Kč včetně DPH) s tím, že požaduje do článku II - Předmět plnění doplnit odevzdání PD v
elektronické podobě včetně dwg formátu a dále v článku
VIII - Ujednání o smluvních pokutách v odstavcích 1. a 3.
předloženého návrhu smluvní pokutu požaduje změnit z
0,02% z ceny předmětu plnění za každý započatý den
prodlení na 2% a odstavec 2 zcela vypustit.
USNESENÍ č. RM/809/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na služby „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“
včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Ing. Marek Pavlíček, IČ 412 27 221, se sídlem Sylvárovská 2871, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ 465 04 303, se
sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov
- ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem
Kryblická 428, 541 01 Trutnov
- TRENTO s.r.o., IČ 632 19 409, se sídlem Jižní 870/2,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- SIAL architekti a inženýři spol. s r. o., IČ 18381481, se
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sídlem U Besedy 8, 460 02 Liberec 3
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje 
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 5.6.2017 v 17,00 hodin u veřejné zakázky dle
bodu a) tohoto usnesení:
členové - Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Hynek - místostarosta, Ing. Václav Jiránek – člen rady, předseda stavební komise
náhradníci: Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města,
Mgr. Petr Týfa – člen Rady města
USNESENÍ č. RM/810/66/2017
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
31.10.2017 za nájemné ve výši 500,-Kč + DPH (pokud je
OSVČ plátcem DPH).
USNESENÍ č. RM/811/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v souladu s § 28 odst.
1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění.
USNESENÍ č. RM/812/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění třetinu
školské rady u příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, a to ve
složení Ing. Jiří Špetla, Jiří Mičánek, Mgr. Zdeněk Rolenec.
USNESENÍ č. RM/813/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výsledek projednávání v rámci veřejného slyšení k
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), které svolal investor za účasti starosty města a jeho cílem bylo získání názoru širšího okruhu obyvatel v dané oblasti. Veřejné slyšení bylo svoláno
dne 26.4.2017 od 17,00 hodin na radnici v zasedací
místnosti. Pozvánky na veřejné projednávání osobně roznášel v dané lokalitě Ing. Chmelař. Radě byl předložen
výtah z projektové dokumentace ve formátu A3, na kterém je proveden písemný záznam z veřejného projednávání včetně podpisového záznamu zúčastněných osob
a výsledku projednávání – ze strany zúčastněných osob
nebyly vzneseny připomínky.
b) výsledek projednávání dle písmene a) tohoto usnesení
a rada tento názor občanů respektuje, ale vzhledem k
tomu, že rada dosud nemá k dispozici kompletní projektovou dokumentaci pro územní řízení včetně zásad orga-

nizace výstavby (přístup na obecní komunikace a jejich
zatížitelnost, mostní objekty a jejich nosnosti atd.) vyzve
starosta projektanta a investora k osobnímu jednání, aby
byly tato záležitosti dořešeny a zapracovány do PD pro
územní řízení.
USNESENÍ č. RM/814/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje
o vyjádření k žádosti o udělení licence mezinárodní veřejné linkové dopravy osobní dopravy na linku 000269
Trutnov (CZ) - Kowary (PL) - Karpacz (PL) - Harrachov
(CZ) pro dopravce Ing. Roman Koula.
USNESENÍ č. RM/815/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) žádost pana Romana Szathmáryho o prodej parcel č.
101/8 a 101/5, obě v k.ú. Maršov I za účelem výstavby rodinného domu dle zveřejněného záměru města č.
13/2016 ze dne 20.5.2016 s tím, že bude požadováno
po žadateli složení zálohy ve výši 5.000 Kč na následné zpracování znaleckého posudku. Znalecký posudek
bude zpracován textově tak, aby předmětem prodeje
byly obě parcely s tím, že spodní parcela 101/8 bude
určena k zastavění dle ÚP a vrchní parcelu p.p.č. 101/5
nelze zastavět dle ÚP, ale obě parcely musí město prodat
současně, protože jednu bez druhé nelze prodat.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada
s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře
cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů.
USNESENÍ č. RM/816/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva
města dne 7.6.2017 (viz příloha originálu zápisu).
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Více informací najdete na webových stránkách projektu http://www.stezkakrkonose.cz/, ze kterých citujeme:
Uprostřed majestátných krkonošských lesů pro vás budujeme výjimečnou Stezku korunami stromů.
Ukážeme vám, v čem je příroda Krkonoš jedinečná. Společně s námi poznáte zdejší lesy od kořenů až po
jejich koruny.
Stanete se součástí lesního života. Představíme vám řadu živočichů i rostlin, které nenajdete nikde jinde.
Na trase v délce 1,3 km pro vás chystáme množství překvapení a poučení. Odměnou vám bude výhled ze
45 metrů vysoké věže, díky které objevíte Krkonoše z jiné perspektivy.
Nadosah ruky budete mít lesní mohykány, z nichž některé jsou staré přes 150 let. Obklopí vás druhově
pestrý, krásný les, který patří k magnetům Krkonoš - nejnavštěvovanějších českých hor.
Průvodci vám budou ti nejpovolanější - pracovníci Krkonošského národního parku. Právě připravují naučný
program v podzemní části unikátní dřevěné rozhledny.
Potěšíme vás stylovým občerstvením, vycházejícím ze specifik místní kuchyně.
Myslíme na řidiče, seniory, nejmenší návštěvníky Krkonoš i školky a školy.

Vzhůru do korun se budete moci vydat už v červenci 2017!
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Novodobá zvonice – symbol zaniklé obce / Kamenný sklenářovický most z 16. století
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Antonín Tichý

O souvislosti vzniku Svobody nad Úpou s dobýváním
zlatonosné rudy v kopcích nedalekých Rýchor by měl
mít jakous takous povědomost každý svobodský občan.
Dlabané zlatokopecké necičky vynášeli dávní hledači
třpytivých zlatinek proti proudu Staré vody, která je dnes
v mapách uváděna jako Zlatý potok, a po povrchových
žílách do rozsáhlého terénu Bartova lesa i protilehlého
Sklenářovického vrchu. Vesnice sevřená v údolí mezi
oběma jmenovanými rozložitými návršími dostala údajně
podle původní sklářské pece jméno Sklenářovice. Traduje se, že právě tady stála kolébka hornické osady, založené nedaleko při řece Úpě, nazvané podle starých hornických výsad Bergfreiheit – Svoboda (dolování). Souhrou nevyzpytatelných náhod jsem se v polovině právě
uplynulého měsíce května ocitl ve Sklenářovickém údolí v
nezasloužené roli průvodce plně obsazeného autobusu
výtvarně nadaných mrňat ze Základní umělecké školy v
Trutnově, namíchanými napůl se stejně zaměřenými dětmi z partnerského polského města Svídnice. Jejich prvotním úkolem bylo později v suchu a klidu učeben namalovat zajímavé spatřené dominantní prvky v krajině nebo
vlastní osobité ilustrace mého nesouvislého vyprávění.
Přál bych každému pohled na vytřeštěná kukadla, i přes
nevlídné deštivo pozorných posluchačů, slyšících poprvé
o první písemně zaznamenané lavině v Krkonoších, spadlé právě tady kousek od vás děti v roce 1655 a pootevřené papulky nad pověstí o svaté Barboře. Abych si zas tak
moc nefandil, určitě mnohem větší nadšení vzbudily přítulné trpasličí kozičky v ohradě domácích zvířat místního
farmáře. Právě tam mi to docvaklo. Kolik asi svobodských
školáků už někdy bylo ve Sklenářovicích? A kolik asi dospěláků? A přitom to nejsou místa nijak vzdálená, ale
docela blízká, kam každého zájemce dovede neomylně

značená naučná stezka Zlatá cesta. Užívají ji turisté
zdaleka. U těch místních s výjimkou bílých vran jsem na
pochybách. Jednotlivé zastávky s textovými tabulemi
v češtině, němčině, angličtině a polštině se stručnou informací o daném místě jsou oblíbenou skrývačkou kešek (cache) pro početnou mezinárodní komunitu „kačerů“ vyznávajících hru geocaching pro malé i velké kluky
a holky všech věkových kategorií. Jim se určitě nejeví
záludnou otázka, proč se klenutému kamennému mostu
přes Zlatý potok říká švédský, stejně jako mnoha dalším památkám v Krkonoších, jejichž původ je nejasný.
Určitě vědí, že Bartův les není ve skutečnosti les nějakého starého Bárty, ale toponymum vrcholu odvozené
od zdrobněliny křestního jména Bartoloměj, tedy stejně
jako v původním jazyce zdejších obyvatel Bartenbusch
- vždy s krátkým a. Nebo, že dědičná odvodňovací štola
byla kutána generacemi „starců“, čili se opravdu dědila
z pokolení na pokolení. Nejnověji byla Zlatá cesta zařazena do celorepublikového knižního průvodce Petra
Morávka po cestách přírodou za zlatem a historií „Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy“. Vrchovatou
měrou využívá podmanivého genia loci širší oblasti
Rýchorského pohoří s dějovým epicentrem na fiktivní
enklávě Viereck, inspirované zcela nezakrytě Sněžnými Domky, také spisovatel Petr Prouza, rodák z Trutnova, ve svém nejnovějším románu Dřevěné ženy. Barvitý
a napínavý příběh příslušníků tří různých generací jednoho rodu, kteří se nikdy nepotkali, táhnoucí se historií
od 16. století do současnosti, umně splétá reálné události, autentická jména osob i místopisu s fantazií a autorskou fikcí, že se čte jedním dechem. Knížka by určitě
neměla chybět v žádné regionální knihovně a s čerstvým čtenářským zážitkem ji mohu jen doporučit.

Základy starého mlýna přestavěného na hostinec Zlaté Rýchory / Ústí dědičné štoly Klinge

Prospektory přemodelovaný terén Bartova lesa (foto R. Tásler) / Doporučená četba

