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Vážení spoluobčané,
v prvním úvodníku našich novin v jubilejním roce 2018,
kdy oslavíme stoleté výročí založení suverénního státu
Čechů, Moravanů, Slováků a ostatních národnostních
menšin, si dovolím být hned na začátku mého psaní mírně optimistický. Chci vám všem jen říct, že se tu máme
fakt dobře. Nejen v rámci republiky, ale i tady u nás ve
Svobodě. Nejen, že se naše město tak krásně jmenuje,
ono postupem let i krásní a zvedá se. Nedávno se nám
dostaly do ruky staré fotografie, donesl nám je pan Kapucián z Tyršovy ulice. Až při jejich prohlížení jsme si uvědomili, jakou proměnou naše město za poslední roky prošlo.
Je pravda, že zásadní změnu Svoboda absolvovala za
socialismu stavbou nové komunikace na Pec pod Sněžkou, kdy se tato silnice vyhnula centru města a částečně přeťala rozlehlý prostor Pietteho parku. Tyto necitlivé
změny se brzy projevily. Ve Svobodě postupně zmizely
drobné obchůdky a restaurace, zároveň s nimi zmizel na
hlavní třídě i rušný život. V Maršově I se „rozpadlo“ náměstí a zmizel krásný rybníček společně s okolní zelení.
Postupným omezováním pracovních příležitostí v místní
papírně zanikl společenský život i zde. Nezachránila to
ani stavba panelových domů na Rýchorském sídlišti. Během času jsme si ale zvykli, nic jiného nám nezbylo. Ale
protože jsme coby Svoboďáci i Maršováci lidé nezlomní,
začali jsme si město přetvářet podle svého. Celé to před
lety začalo stavbou Domu s pečovatelskou službou a
přeměnou fotbalového stadionu v dnes
již dokončený moderní sportovní areál.
V dalších letech město ve svých aktivitách
pokračovalo stavbou autobusového nádraží a rekonstrukcí budovy školy a školní
jídelny. Následovala rekonstrukce budovy
Mateřské školy. Výraznou proměnou prošel i park na Pietteho náměstí v Maršově,
a to hned dvakrát po sobě, jak jistě víte.
Vyrovnali jsme se i s ničivou povodní na
jaře roku 2013, která zde nadělala škody
v řádu desítek milionů korun. I tahle katastrofa nás stmelila a posílila, město z ní
vyšlo s novými komunikacemi a chodníky.
Zároveň s nápravami povodňových škod
jsme začali stavět novou sportovní halu,

do užívání byla předána na podzim roku 2014. Po etapách opravujeme oba dva naše hřbitovy. Právě dokončena je zbrusu nová budova požární zbrojnice v Lázeňské
ulici. Tímto ale výčet všech aktivit nekončí, spousta jich
je již připravena k realizaci do příštích let. Je také fajn
pozorovat konání vás občanů samotných. Spousta domů
má novou fasádu, upravují se i okolní prostory. Zároveň
s tím to u nás začíná i znovu ožívat. Nemyslím, že je už
vyhráno, ale snažíme se. Aby se nám to ale společně
povedlo, musí nás být víc. Už jsem to tu psal několikrát,
neváhejte, a přijďte mezi nás, ať už se jedná o zasedání
zastupitelstva, kulturní a sportovní akce města, nebo činnost zájmových sdružení a klubů. Město vás potřebuje,
vážně.
P.S.
Proč to všechno píšu – navedla mne na to čerstvá reportáž ČT o Svobodě a lidech zde. K zhlédnutí na FB
profilu města: https://www.facebook.com/jiri.spetla/videos/1793689350691034/.
Tak hodně Svobody v roce 2018!
Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice
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4) Dotační program na sociální aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč

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

Jubilanti
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Tříkrálová sbírka

V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea dámy Jiřina
Rudavská, Emilie Havlová, Jarmila Ženková, Zdeňka
Adamcová, Věra Motlová, Vlasta Vychroňová a pánové
Zdeněk Ehl, Vladimír Umlauf a Josef Čermák.

dotačního programu podat pouze jednu žádost.

 V každém dotačním programu je uvedena maximální
Příjem žádostí je od čtvrtka 15. 2. 2018 do pondělí možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v každém z
5. 3. 2018 do 17,00 hodin.
 Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotačních dotačních programů v článku III. odstavci 2 !!!!
programů a podat příslušnou žádost.
 Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel.
 Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého 731 479 260) nebo starosta (tel. 734 609 762).

Výsledky lednových voleb ve Svobodě nad Úpou

Vítání občánků
V pátek 8. prosince 2017 jsme na radnici do života
přivítali naše nové Svoboďáčky, kteří se narodili v roce
2017 a jejichž rodiče přijali pozvání na tradiční Vítání
občánků. Slavnostně jsme v předvánoční náladě přivítali
naše nejmenší občánky města, a to Adama Bartoníčka,
Timeu Koštířovou, Adrianu Holcovou, Terezu Votočkovou
a Elišku Středovou. Děkujeme dětem z mateřské školky a
paní učitelce za krásné vystoupení a našim nejmenším do
života přejeme ještě jednou hodně zdraví, štěstí a lásky.

V čtvrtek 11.1.2018 se ve Svobodě uskutečnila Tříkrálová
charitativní sbírka. Se třemi zapečetěnými pokladničkami
chodily po Svobodě děti ze svobodské základní školy
společně se svými učitelkami a žádaly o příspěvek do
sbírky. Smyslem sbírky není pouze vybírání peněz, ale
snaha o zachování toho, co se z naší společnosti pomalu
začíná vytrácet a tím je osobní kontakt. Tříkráloví koledníci přáli úspěšný rok 2018, jak se zpívá v Tříkrálové koledě ,,....štěstí, zdraví vinšujeme vám....‘‘.
V letošním roce se vybralo 8.015,-Kč. Všem, kteří se
zapojili do této sbírky, jménem Oblastní charity Trutnov
velice děkujeme. Děkujeme také moc základní škole,
učitelkám a dětem, že se zúčastnily tohoto charitativního
projektu a vydaly se do ulic našeho města žádat o příspěvky.
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2018 je určen na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek,
která je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov a poskytuje pomůcky rodinám pečujícím o své blízké
v domácím prostředí, i lidem po nejrůznějších úrazech.
Dále je výtěžek směřován na podporu Potravinového a
humanitárního skladu, který pomáhá jednotlivcům a rodinám v nouzi. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při
humanitárních katastrofách.

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
- 1. kolo ve dnech 5. a 6. ledna 2018
- 2. kolo ve dnech 12. a 13. ledna 2018
č.

Volební
strana
SPD
ODA
NEI
ANO
ČSSD
STAN
KSČM
Piráti
NK

Kandidát

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tomešová Luďka
Horáková Blanka
Mgr. Sovová Klára
Ing. Hlavatý Jiří
Šklíba Karel
Ing. Sobotka Jan
Řezníčková Iva
Mgr. Dvorský Jaroslav
PhDr. Holovská Terezie

Počet hlasů
1. kolo
15
3
76
31
9
69
30
23
1

Počet hlasů
2. kolo
X
X
X
185
X
512
X
X
X

Prezidentské volby 
- 1. kolo ve dnech 12. a 13. ledna 2018
- 2. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2018
voliči v seznamu
okrsek 1
- Svoboda
okrsek 2 - Maršov
Svoboda celá

Na elektronické úřední desce jsou k dispozici schválené
dotační programy pro poskytování finančních příspěvků
v roce 2018. 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
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč

% hlasů
2.kolo
X
X
X
26,54
X
73,45
X
X
X

Volební účast v 1. kole:

vydané obálky

odevzdané
obálky

volební účast

platné hlasy

% platných hlasů

929

554

59,63%

552

537

97,28 %

748
1 677

477
1 031

63,77%
61,48%

477
1 029

467
1 004

97,90 %
97,57 %



Dotační programy

% hlasů
1. kolo
5,83
1,16
29,57
12,06
3,50
26,84
11,67
8,94
0,38

Volební výsledky v 1. kole:
kandidát

p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

jméno kandidáta
Topolánek Mirek
Horáček Michal
Fischer Pavel
Hynek Jiří
Hannig Petr
Kulhánek Vratislav
Zeman Miloš
Hilšer Marek
Drahoš Jiří

okrsek 1 - Svoboda

počet hlasů
26
55
39
9
3
4
194
66
141

okrsek 2 - Maršov

v%
počet hlasů
4,84
14
10,24
57
7,26
28
1,67
13
0,55
3
0,74
7
36,12
182
12,29
63
26,25
100

Celkem za celou Svobodu

v%
počet hlasů
2,99
40
12,20
112
5,99
67
2,78
22
0,64
6
1,49
11
38,97
376
13,49
129
21,41
241

v%
3,98
11,15
6,67
2,19
0,59
1,09
37,45
12,84
24,00

zprávy z města a z radnice
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Volební účast v 2. kole:
voliči v seznamu

vydané obálky

odevzdané
obálky

volební účast

platné hlasy

% platných hlasů

okrsek 1
- Svoboda

969

645

66,56 %

645

642

99,53%

okrsek 2 - Maršov

794
1763

535
1180

67,38 %
66,93 %

535
1180

534
1176

99,81 %
99,66 %

Svoboda celá



Volební výsledky v 2. kole:
kandidát

p.č.
jméno kandidáta
7 Zeman Miloš
9 Drahoš Jiří

okrsek 1 - Svoboda

počet hlasů
306
336

okrsek 2 - Maršov

v%
počet hlasů
47,66
277
52,33
257

Informace k uzavření Horské
ulice v katastru Janských Lázní
Počátkem roku 2018 došlo k uzavření místní komunikace
od České lesnické akademie ve Svobodě nad Úpou do
Janských Lázní. Horská ulice se stala tímto neprůjezdná.
Její technický stav v katastru Janských Lázní na ni bez výrazných oprav neumožňuje provoz motorových vozidel.
Je známo, že v nedávné minulosti došlo dokonce k sesuvu
části této komunikace. Majitel město Janské Lázně muselo
na svoje náklady daný úsek sanovat. Protože město Janské
Lázně tuto komunikaci nepotřebuje, nemá na její další opra-

Celkem za celou Svobodu

v%
počet hlasů
51,87
583
48,12
593

v%
49,57
50,42
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zprávy z města a z radnice
Začátek taneční sezóny
„Sultánek“

V sobotu 13.1.2018 vyrazila taneční skupina „Sultánky“
do Prahy na soutěž Europen Golden Cup festival. Byly tam
tanečnice z cizích zemí a my zastupovaly ČR a reprezentovaly školu a město Svoboda nad Úpou. Soutěžící děvčata
byla na té nejvyšší úrovni. Načerpaly jsme hodně inspirace a nápadů, jak se zlepšit a také pobavit diváky, aby se
nenudili. A proto na sobě chceme ještě více zapracovat.
Ze soutěže jsme mimochodem dovezli 3x zlato,1x stříbro,
5. a 6. místo.
Děvčatům velké díky a gratulace
trenérka Irena Viničuk

vy ve svých rozpočtech potřebné finance a pro automobily
je opravená souběžně vedoucí silnice III/2961, nabídlo
její správu městu Svoboda nad Úpou, pro jejíž některé subjekty a občany může mít význam. Protože jsme nepochodili a abychom předešli nebezpečí dalšího sesuvu, který není
za dešťů a přetěžováním vyloučený, bude komunikace na
základě rozhodnutí Rady města Janské Lázně a veřejné
vyhlášky Městského úřadu v Trutnově trvale pro motorová
vozidla pomocí betonových bariér uzavřena. Sloužit bude
pouze pro pěší a cyklisty.
Ing. Jiří Hradecký
starosta města Janské Lázně
V čase vánoc se konalo vystoupení orientálních tanců v hotelu Prom. Jako každý rok jsme tu předvedli úžasné tance.
Tančili jsme převážně ve skupinách, ale nechyběla ani oblíbená sóla a dua, kterých se nebojí ani ta nejmenší děvčata. Opravdu jsou to šikulky. Perlou večera byla naše skvělá
trenérka Irča, která si připravila kromě orientálních tanců
i tanec pocházející z Ukrajiny. Velký potlesk opět připadl
naší nejodvážnější skupině ,,SULTÁNKY PO 20 LETECH“.
Na závěr jsme si všichni společně zatančili tanec na ob-

líbený hit letošního léta ,,DESPACITO“, kterým jsme celé
publikum rozhýbali. Myslím, že se tento den moc povedl a
naši hosté si ho opravdu užili. A už nyní se těšíme na další
rok. Všem, kdo nás přišel podpořit, moc děkujeme a doufáme, že se v tak hojném počtu sejdeme i příště.
Za celou skupinu všech Sultánek
Karolína Beranová

Nález tubusu
ve svobodském kostele
V pondělí 18.12.2017 došlo za účasti níže uvedených k
otevření tubusu. Celý nález byl předán řediteli Okresního
archivu pro další potřeby historiků a široké veřejnosti.
Podrobně o této akci píše pan Antonín Tichý na svých
stránkách www.freiheit.cz , ze kterých s dovolením citujeme (zdroj: http://www.freiheit.cz/2-freiheit---je-hezky-cesky-Svoboda-nad-Upou/711-zprava-dne-18-12-2017.html):
Dnes v 9.00 hod dopoledne byl v kanceláři starosty
města Svoboda nad Úpou oficiálně otevřen malý tubus
z makovice sanktusové věžičky zdejšího katolického
kostela sv. Jana Nepomuckého. Makovice i s vrcholovým křížkem spadla při nezjištěné vichřici před několika
lety a dodnes na věžičce chybí. Nalezené zaletované
a silně zkorodované pouzdro svěřil dojíždějící pan farář
místní kostelničce paní Miriam Nezvalové, která jej měla
dlouho doma. Šťastnou shodou náhod oslovila právě mě
a neporušené mi jej předala. V dnešní den D se u jeho
otevření s napjatým očekáváním sešli: starosta Ing. Jiří
Špetla, radní Ing. Jaroslav Chmelař, tajemnice městského
úřadu Ing. Ivana Balcarová, stavební technik Jiří Rajsner,
ředitel Státního okresního archivu v Trutnově Mgr. Roman
Reil, fotograf Pavel Křivka a moje nepostradatelná maličkost Tonda Tichý s nadějnou informací, že věžička nad
sakristií se podle doložených zápisů naposled předělávala v roce 1921. To alespoň trochu vylučovalo obavu
z ukryté „špulky“ dynamitu, kterou pouzdro na první pohled připomínalo. Pyrotechnika jsme odvážně nepozvali.
Starosta šikovně kutilskou pilkou na železo odřízl víčko
…...
a tentokrát se na rozdíl od nedávné podobné akce při
opravě kaple na hřbitově úspěch dostavil. Váleček pečlivě zabalený v papíru skrýval kuriózní pamětní zápis na
jednom listu se čtyřmi volně vloženými již vybledlými poštovními ceninami:
Známka - Pošta československá 1920 - Holubice 10 haléřů olivová
Známka - Pošta československá 1920 - Hradčany 10 haléřů zelená

zprávy z města a z radnice
Známka - Pošta československá 1920 - 70. narozeniny T.
G. Masaryka 125 haléřů modrá
Zálepka - „Bund der Deutschen in Böhmen“ s anonymní
krajinou - Heimatschutz 2 haléře
Překlad německého textu na první straně archu:
„Pamětní spis - Dne 31. srpna 1921 - pod patronátem
pana Friedricha Reimanna - byla místo staré ztrouchnivělé cibulové věže (sic) tato věž nově osazena stavitelem
panem Franzem Fimmelem - Svoboda 30. srpna 1921
(následují vlastnoruční podpisy přítomných).
Josef Müller, farář; Johann Stephan, továrna na svíčky a
mýdlo - zástupce předsedy katolického spolku pro udržování a zkrášlení kostela; Franziska Kulbe, zvonice; Josef Wanka, kostelník; Alois Kühnel, regenschori; Franz
Zinnecker, pokladník katolického spolku pro udržování
a zkrášlení kostela; Ing. Franz Fimmel, stavitel; Reinhold
Graf, klempíř a instalatér.“
Poté byla listina pravděpodobně předána klempíři Grafovi, aby ji zaletoval do pouzdra z pozinkovaného plechu.
Mistr, který absolvoval Velkou válku v uniformě R-U námořnictva, byl muž mé krevní skupiny. Využil příležitosti a na rubovou stranu papíru napsal své vlastní sdělení
příštím generacím, které strohému úřednímu textu nálezu

6
dodává autentickou šťávu člověčiny:
„V roce 1918, 28. října, byla roztříštěna naše monarchie
velkou zradou českých ministrů a byla založena slavná
Republika československá. Ale tato nebyla tak slavná, jak
by si ji mnohý mohl představovat. 1 bochník chleba pak
stál 20-28 korun, 1 pár bot 400-500 korun, 1 obyčejný
oblek 1500-2000 korun, a tak to šlo donekonečna. Daně
se zvyšovaly den ze dne a člověk musel pracovat jen na
ně, uspořit si nemohl nic, zvláště my Němci jsme byli pány
Čechy velice utiskováni. Člověk by o těch pánech mohl
napsat celou knihu. Doufejme, že zas jednou přijdou lepší časy. V září 1921 - Reinhold Graf klempířský mistr a
instalatér Svoboda č.p. 68.“
Fotografické zpravodajství najdete ve „Svobodském občasníku“ Pavla Křivky – viz dále
P.S.
Tondu čtou až v Praze! Ohlas na článek vyšel v sobotu
30. prosince 2017 v deníku Lidové noviny v pravidelné
rubrice příznačně nazvané Chlívek. Autor Petr Kamberský se v reakci s titulkem „Republika nechtěná“ zaměřil
v rámci nadcházejících oslav stoletého výročí obnovení
české státnosti především na postesknutí klempířského mistra Grafa napsané na rub pamětního listu.
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Výpis usnesení z 77. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 29. 11. 2017
USNESENÍ č. RM/952/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) cenovou nabídku od poradce pro úspory za energie
Ing. Junka na dodávku zemního plynu od společnosti VEMEX Energie a.s. pro město a obě příspěvkové organizace
(celkem 9 odběrných míst) pro roky 2018 až 2020 (viz
příloha originálu zápisu) pro roky 2018 až 2020.
b) Smlouvu o sdružených dodávkách plynu pro novou hasičskou zbrojnici se společností VEMEX Energie a.s., a to
na dobu určitou od 1.12.2017 do 31.12.2017 s tím, že
pokračování dodávky plynu bude provedeno formou dodatku ke smlouvě v rámci všech odběrných míst dle cenové
nabídky v bodě a) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/953/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) v rámci VZMR na služby s názvem „Předtisková příprava publikace o Svobodě nad Úpou – grafické práce“, která je vedena mimo režim zákona, nabídku od paní Kazi
Štelzigové, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad
217, 549 31 Hronov, která nabídla částku 130.000 Kč
bez DPH + 10% DPH, tj. celkem 143.000 Kč.
b) návrh Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle
bodu a) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu) a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. RM/954/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
smluvní vztahy k připravovanému projektu rekonstrukce
chodníků podél hlavní silnice II/296 v roce 2018 s názvem
„Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“, a to:
- Smlouvu o právu k provedení stavby se společností ENERGIE termo s.r.o., která je vlastníkem pozemku st.p.č. 324/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou
- Smlouvu o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého
kraje, která je správcem majetku Královéhradeckého kraje,
jenž je vlastníkem pozemku p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, 
(obě smlouvy viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/955/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o právu k provedení
stavby, obsahující závazek budoucího bezplatného nabytí
části parcely p.p.č. 706/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz
příloha zápisu).
USNESENÍ č. RM/956/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo na vybudování doplnění oplocení a zpevněné plochy na p.p.č. 62/2 v ´k.ú. Svoboda nad Úpou se
společností KONSTRUKT s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) s podrobným odůvodněním v zápise.
USNESENÍ č. RM/957/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost vlastníků garáží okolo pozemku města p.p.č. 16/1

v k.ú. Maršov I o úpravu veřejné plochy mezi těmito garážemi s tím, že na základě místního šetření bylo zjištěno,
že za garážemi pod strání pod hřbitovem (která je v majetku Správy KRNAP) je vybudováno neodborně odvodnění, které je svedeno doprostřed na pozemek města. S
ohledem na příchod zimy rada žádost odkládá, protože
je třeba nejprve danou lokalitu řádně prověřit a porovnat s
dostupnou stavební dokumentací.
USNESENÍ č. RM/958/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přepracovanou Smlouvu o zřízení služebnosti věcného
břemene - MVE II. na Černohorském potoce na základě
přijatého usnesení na minulém jednání rady (viz příloha
originálu zápisu)
USNESENÍ č. RM/959/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu schválit žádost o odkoupení části pozemku
p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem čp.
490 dle zákresu v příloze žádosti (viz příloha originálu
zápisu) s odůvodněním dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/960/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na realizaci návrhových opatření ze
vstupní analýzy v rámci zajištění souladu s GDPR nařízením od společnosti Algotech, a.s., IČ 24775487, se sídlem
Sokolovská 668/136 D, 186 00 Praha 8 ve výši 149.500
Kč bez DPH (podrobně viz zápis) pro město, organizační složky města a obě příspěvkové organizace, podrobně
popsanou v zápise (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/961/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci Hotelového
informačního a rezervačního systému (HIRS) s DSO Krkonoše - svazek měst a obcí (viz příloha originálu zápisu) s
odůvodněním dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/962/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 14.6.2016 mezi
městem a příspěvkovou organizací Dům s pečovatelskou
službou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/963/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou předává
podnět pana Hedvičáka, který obdržela tajemnice MěÚ
dne 27.11.2017 emailem (viz příloha originálu zápisu) k
projednání Zastupitelstvu města dne 6.12.2017.
USNESENÍ č. RM/964/77/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb
ze dne 29.3.2007 s městským právníkem Mgr. Čermákem
(viz příloha originálu zápisu).
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Výpis usnesení z 78. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 06. 12. 2017
USNESENÍ č. RM/965/78/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na
akci „Zpracování projektové dokumentace na opravu veřejného osvětlení Města Svoboda nad Úpou“ (viz příloha
originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) výběr dodavatele v rámci VZMR na služby s názvem
„Zpracování projektové dokumentace na opravu veřejného osvětlení Města Svoboda nad Úpou“, a to pana Pavla
Munzara, IČ 131 89 638, se sídlem Sportovní 172, 543
03 Vrchlabí, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu ve výši
365.000,-Kč (dodavatel není plátcem DPH, takže se jedná o cenu konečnou) a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
USNESENÍ č. RM/966/78/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u
všech poskytnutých dotací v roce 2017 prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu), Poskyt-

nuté dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci
dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2017. 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 2017.
USNESENÍ č. RM/967/78/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a fyzickou likvidaci majetku uvedeném v zápise ze dne 4.12.2017 pod čísly 1) - 4)
a pověřuje paní Martu Vlčkovou vyřazením majetku z evidence, z účetnictví a zajištěním provedení fyzické likvidace.
USNESENÍ č. RM/968/78/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost pana Pejose (viz zápis) a rozhodla o umístění dopravní značky zákaz stání v době od 6,00 - 17,00 hodin v
ulici 5. května od křižovatky u školky po čp. 512 za účelem
zásobování.

Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 06. 12. 2017
USNESENÍ č. ZM/209/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.12.2017 s doplněním o bod 14
- Zápis z jednání kontrolního výboru a původní bod 14 Diskuse bude přečíslován na bod 15.
USNESENÍ č. ZM/210/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 6.9.2017 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/211/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 6.9.2017 do
5.12.2017, zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/212/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
navrhovaný postup rady ve věci rekonstrukce budovy bývalého kina (viz zápis), který spočívá v krocích dle zápisu
tak, že v první fázi bude dům rekonstruován v jižní části
směrem do náměstí, kde bude naprojektováno šest sociálních bytů tak, aby město výměrou dosáhlo na maximální
dotaci na výstavbu sociálního bydlení, akce se dotáhne
do stavebního povolení a bude podána žádost o dotaci.

USNESENÍ č. ZM/213/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej části parcely p.p.č. 123/1 o výměře 200 m2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou dle usnesení Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou č. ZM/205/15/2017 písm. a) ze dne
6.9.2017 za částku ve výši 70.000 Kč.
b) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle
usnesení Zastupitelstva města Svobody nad Úpou č.
ZM/205/15/2017 písm. a) ze dne 6.9.2017 za cenu
dle bodu a) tohoto usnesení do 31.1.2018.
USNESENÍ č. ZM/214/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod nově vymezené pozemkové parcely p.p.č. 102/5 o výměře 453 m2 v k.ú.
Maršov I, obci Svoboda nad Úpou, dle geometrického
plánu č. 377-324/2017 ze dne 24.8.2017, který vyhotovil Stanislav Nosek, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí, s
odůvodněním, že se na vyznačené části nachází těleso
chodníku včetně vysázených stromů podél chodníku, který
je v majetku města a je zařazen do Pasportu komunikací
jako místní komunikace.
USNESENÍ č. ZM/215/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej pozemkové parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I o
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výměře 1126 m2, druh pozemku trvalý travní porost, protože parcela je řešena v rámci probíhající revize obecních
pozemků v souvislosti s přípravou nového územního plánu
města.
USNESENÍ č. ZM/216/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby, obsahující závazek
budoucího bezplatného nabytí části parcely p.p.č. 706/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha zápisu) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. ZM/217/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2018.
USNESENÍ č. ZM/218/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 28.11.2017 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2017 ze dne
28.11.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 (viz příloha
originálu zápisu) včetně doplnění. V rámci rozpočtového
opatření č.6/2017 činí objem celkových příjmů 269.500,Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně
se zvyšují na 32.044.800 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2017 činí mínus
5.967.500,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po
této změně se snižují na 42.007.200 Kč) a financování
rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 6/2017 činí mínus 6.237.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok
2017 po této změně se snižuje na 9.962.400 Kč).
USNESENÍ č. ZM/219/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zapracovat do nejbližšího rozpočtového opatření částku
cca 200.000 Kč na nákup venkovních posilovacích strojů
pro seniory s tím, že konečné umístění bude ještě předmětem diskuse.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Radu města, aby navrhovaný projekt vlídných WC projednala a dokončila na základě nabídky od Měšťanského
domu pana Hedvičáka včetně určité formy protiplnění ze
strany města.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
c) rozpočet města pro rok 2018 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
31.538.600 Kč
financování ve výši
26.003.400 Kč
celkové zdroje ve výši
57.542.000 Kč
běžné výdaje ve výši
30.809.000 Kč
kapitálové výdaje ve výši
26.733.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
57.542.000 Kč
d) závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018“ (viz příloha
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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 2018 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.
e) přijetí a uzavření smlouvy o investičním dlouhodobém
účelovém úvěru ve výši 25.000.000 Kč na:
- refinancování zůstatku stávající jistiny z investičního úvěru
na výstavbu sportovní haly ve Svobodě nad Úpou, který
splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s. 
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice v
rámci projekt „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad
Úpou“
- financování opravy veřejného osvětlení podél hlavní silnice a pověřuje Radu města výběrem bankovního ústavu na
poskytnutí tohoto úvěru s tím, že stanovuje základní podmínky pro přijetí úvěru v podobě počtu 100 splátek a fixní
úrokové sazby.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou stanovuje
f) 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:
- rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
- rozpočtové 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.),
- rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z jiných rozpočtů (zejména
dotace ex post), pokud akce ještě není zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do
výdajů přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu města nepřesáhne 200.000
Kč (zejména dotace ex post apod.),
- rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených
rozpočtovaných stavebních akcí započatých v přechozím
roce z důvodu nedodržení smluvních termínů dokončení
staveb,
- 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 ne-
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závislých 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
g) provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
radě města.
USNESENÍ č. ZM/220/16/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zápis č. 5 z jednání kontrolního výboru ze dne 27.11.2017
bez připomínek.

Výpis usnesení z 79. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 10. 01. 2018
USNESENÍ č. RM/969/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou nesouhlasí
s vydáním povolení k užívání objektu Skihotelu v ulici 5.
května čp. 425, a to v souvislosti s předloženým projektem
na vybudování parkovací plochy na st.p.č. 16 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro Skihotel na ulici 5. května, kdy předmětem projektu je vybudování pouze 9 parkovacích míst
pro potřeby ubytování hostů Skihotelu. V rámci místního
šetření, které provedl stavební úřad, bylo zjištěno, že hotel
disponuje 15 pokoji se 42 lůžky (z webových stránek hotelu však vyplývá, že hotel inzeruje a disponuje dokonce
50 lůžky + 6 přistýlek), přičemž norma na potřebnost parkovacích míst pro tyto provozovny požaduje 1 parkovací
místo na 2-3 lůžka a dále je třeba počítat s parkovacími
místy pro personál a návštěvníky restaurace. Z toho vyplývá, že projekt vybudování 9 parkovacích míst je naprosto
nedostatečný a neobsahuje výpočet počtu parkovacích
míst od autorizovaného inženýra pro danou provozovnu
(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/970/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2016253/VB/1 (viz příloha
originálu zápisu) na uložení elektropřípojky pro objekt přístřešku u čerpací stanice Benzina pro potřeby města.
USNESENÍ č. RM/971/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s vybudováním kanalizační přípojky k RD na p.p.č. 236/9
v k.ú. Maršov I dle předložené PD, kdy dotčenými pozemky města jsou p.p.č. 238 a 585, oba v k.ú. Maršov I s tím,
že do příštího jednání rady bude připraven návrh Smlouvy
o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o věcném
břemeni poté, co bude prověřeno, zda přípojka povede v
zeleném či nikoliv a podle toho budou do smlouvy zapracovány příslušné podmínky pro provedení stavby.
USNESENÍ č. RM/972/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost o vyjádření k PD na stavbu 2 vodovodních a 1 kanalizační přípojky pro objekty čp. 536 na st.p.č. 107/4 a
objekt na st.p.č. 107/2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o lokalitu kolem bývalé svíčkárny) s tím, že s danou
lokalitou má město určitý záměr, na kterou je zpracovaná

studie zastavěnosti daného území. Rada zjistila, že trasa
obou přípojek je v souladu s touto studií, ale je třeba ji přeprojektovat a nadimenzovat na veřejný řad tak, aby se do
budoucna na něj mohly připojit i budoucí objekty dle výše
uvedeného záměru, a proto pověřuje starostu, aby vyzval
žadatele k jednání.
USNESENÍ č. RM/973/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170507 k
umístění stavby „Silnice II/296 - Svoboda n. Úpou, přechody pro chodce“ se společností Povodí Labe, státní podnik (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/974/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost o stanovisko města k nástavbě RD čp. 264 ve Staré aleji dle předložené projektové dokumentace. Rada s
nástavbou domu předběžně souhlasí, ale předložena projektová dokumentace nebyla podepsaná autorizovaným
inženýrem, neobsahuje řešení parkovacích míst, tj. popis
a výkres potřebných odpovídajících parkovacích míst na
pozemku stavebníka v souvislosti s navýšením počtu bytových jednotek v domě, a to pro celý objekt. Tyto nedostatky rada požaduje doplnit.
USNESENÍ č. RM/975/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 450/1 o výměře
53 m2 dle zákresu v příloze originálu zápisu.
b) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 450/1 o výměře
182 m2 dle zákresu v příloze originálu zápisu s tím, že
podle osoby kupujícího ve vztahu k okolním pozemkům
budou sjednána věcná břemena chůze, jízdy a umístění
vodovodní přípojky.
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
c) Zastupitelstvu města prodej části p.p.č. 373/1 v k.ú.
Maršov II dle zákresu v příloze žádosti, protože zajišťuje
přístup k p.p.č. 384 v k.ú. Maršov II a protože se jedná o
část komunikace.
USNESENÍ č. RM/976/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti o směnu části parcely p.p.č. 572/1
(ve vlastnictví města) za část parcely p.p.č. 260/12 (ve
vlastnictví manželů Hejzlarových), vše v k.ú. Maršov I, a
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to dle předloženého geodetického zaměření v příloze
žádosti, protože žadatel dosud nesplnil podmínky stanovené na 8. schůzi rady ze dne 18.3.2015 - usnesení č.
RM/108/8/2015. Rada žádost odkládá na jaro, protože je třeba provést kontrolu zaměřených bodů a sjednat
dohodu hranic území a dále musí dojít ke změně využití
území v rámci územního řízení v souladu s výše uvedeným usnesením rady.
USNESENÍ č. RM/977/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 376/1 o
výměře 410 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/978/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem parcely p.p.č. 38/1 o výměře 1126 m2 v k.ú.
Maršov I manželům Zdeňkovi a Aleně Tlachačovým za
nabídnuté nájemné ve výši 5,50 / 1 m2, tj. 6.200 Kč
ročně od 1.2.2018 na dobu neurčitou s 3M výpovědní
lhůtou.
USNESENÍ č. RM/979/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti Ski school Krkonoše s.r.o. na umístění
reklamního zařízení 2 x 2 m na sloup veřejného osvětlení
na dobu určitou do 31.3.2018, a to za částku 1.000 Kč
bez DPH.
USNESENÍ č. RM/980/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace tajemnice MěÚ o novele stavebního zákona
od 1.1.2018 ve vazbě na převzetí výkonu státní správy
na úseku stavebního úřadu pro obec Malá Úpa a o nárustu agend a byrokracie ze strany státu (podrobně viz
zápis) s tím, že se rada bude zabývat personálním zajištěním těchto agend na základě jejich aktuálního vývoje
a vyjasnění.
USNESENÍ č. RM/981/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost nájemce bytu č.1 v Domě s pečovatelskou službou
o instalaci satelitního zařízení na budovu stejně jako v
předchozích žádostech.
USNESENÍ č. RM/982/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu, aby urychleně svolal schůzku dotčených obcí,
se kterými má město uzavřené veřejnoprávní smlouvy na
poskytování pečovatelské služby za účelem projednání
změny financování (podrobně viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) přidělení uvolněného bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou paní Anně Víchové z Horního Maršova s
tím, že po žadatelce bude požadován jednorázový příspěvek ve výši 60.000 Kč.
c) přidělení uvolněného bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou paní Anně Šimkové.
USNESENÍ č. RM/983/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro po-
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skytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2018 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let
včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
b) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2018 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
c) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2018 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
d) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2018 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/984/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
oznámení ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou o úpravě
cen stravného ve školní jídelně od 1.2.2018 (viz příloha
originálu zápisu) bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/985/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost paní Kněževičové o provedení úpravy OZV č.
1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v souvislosti s napadením jejího psa
s tím, že rada neuvažuje o změně OZV a doporučuje žadatelce v případě opakovaného napadení kontaktovat
Policii ČR, případně Městskou policii Trutnov.
USNESENÍ č. RM/986/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh výzvy v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro publikaci o historii Svobody (viz příloha originálu zápisu) včetně závazného vzoru
Smlouvy o dílo.
b) v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro publikaci o historii Svobody nad Úpou
výběr dodavatelů, kterým bude zaslána Výzva k podání
nabídky dle bodu a) tohoto usnesení, a to:
- Kazi Štelzigová, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov
- Tomáš Mates, nepodnikající subjekt, adresa Štorchova
2072, 508 01 Hořice,
- Nakladatelství Bor - Dr. Eva Koudelková, IČ 70207640,
se sídlem Údolní 541/17, 460 14 Liberec - Liberec IX-Ruprechtice.
USNESENÍ č. RM/987/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SVO/997/2017 ze
dne 24.4.2017 na výstavbu nové hasičské zbrojnice včetně všech příloh (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/988/79/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení č.
17_SOP_01_4121362850 - elektropřípojka pro novou
hasičárnu (viz příloha originálu zápisu).
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Výpis usnesení z 80. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 24. 01. 2018
USNESENÍ č. RM/989/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci opakovaného řízení na VZMR na služby s názvem „Předtisková příprava publikace o Svobodě nad
Úpou – grafické práce“, která je vedena mimo režim zákona, nabídku od paní Kazi Štelzigové, IČ 67470751,
se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov, která
nabídla částku 130.000 Kč bez DPH + 10% DPH, tj. celkem 143.000 Kč a pověřuje starostu podpisem Smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem, která byla součástí zadávací dokumentace.
USNESENÍ č. RM/990/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
umístění tří reklamních tabulí (směrovky Alzheimer Care)
na sloupech veřejného osvětlení na základě žádosti společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. dle přílohy s tím,
že roční nájem bude činit 1.200 Kč bez DPH za 1 ceduli
ročně.
USNESENÍ č. RM/991/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na odstranění havárie vody včetně výměny jednoho z bojlerů ve výši 36.800 Kč včetně DPH

na ubytovně na městském stadionu (viz příloha originálu
zápisu) a schvaluje opravu revizní závažné hrubé závady - odstranění netěsnosti regulačního ventilu plynu.
USNESENÍ č. RM/992/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost o prodej nemovitostí dle záměru města č. 13/2016
(viz příloha originálu zápisu). Jedná se o parcely p.p.č.
101/5, druh pozemku zahrada, o výměře 1291 m2 a p.
p.č. 101/8, druh pozemku zahrada, o výměře 687 m2,
vše v k.ú. Maršov I. Oba pozemky byly určeny záměrem města č. 13/2016 určeny pro výstavbu rodinného
domu, a proto se na tento prodej vztahují Pravidla pro
prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů (dále jen „Pravidla“) s tím, že rada
se shodla na tom, že žádost bude postoupena zastupitelstvu, pokud žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč a po
uhrazení bude objednán znalecký posudek (podrobně
viz zápis).
USNESENÍ č. RM/993/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 (viz příloha originálu zápisu), jehož obsahem jsou následující změny:

Příjmy:
3632/2212
5512/2212

Přijaté sankční platby od jiných subjektů – hřbitovy
Přijaté sankční platby od jiných subjektů – nová hasičárna
Navýšení PŘÍJMŮ o částku CELKEM
CELKOVÉ PŘÍJMY po navýšení v rámci RO č. 1/2018

110 000
140 000
250 000
31 788 600

Výdaje:
3632/51XX
3639/6XXX
5512/6XXX

Hřbitovy
Zastřešený příspěvek u Benziny
Výstavba zbrojnice
Navýšení VÝDAJŮ o částku CELKEM
CELKOVÉ VÝDAJE po navýšení v rámci RO č. 1/2018

1 021 000
365 000
3 200 000
4 586 000
62 128 000

Financování:
8113
8115

Překlenovací úvěr na výstavbu hasičské zbrojnice čerpání
Financování pomocí rezervních fin. prostředků z minulých let
Navýšení PŘÍJMŮ o částku CELKEM
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ po navýšení v rámci RO č. 1/2018
V rámci rozpočtového opatření č. 1/2018 činí objem celkových příjmů 250.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok
2018 po této změně se zvyšují na 31.788.600 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2018
činí 4.586.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018

2 765 000
1.571.000
4 336 000
30 339 400

po této změně se zvyšují na 62.128.000 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 1/2018 činí
4.336.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018
po této změně se zvyšuje na 30.339.400 Kč). Rozpis rozpočtového opatření je uveden v příloze zápisu.
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USNESENÍ č. RM/994/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
podmínky pro poskytnutí investičního dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25.000.000 Kč ve dvou variantách
(viz zápis) na následující účel:
- refinancování zůstatku stávající jistiny z investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s. 
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice v
rámci projekt „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad
Úpou“
- financování opravy veřejného osvětlení podél hlavní silnice.
USNESENÍ č. RM/995/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost zhotovitele stavební akce s názvem „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - pokračování IV. etapa“
o zmírnění sankce za nedodržení termínu dokončení díla
s tím, že poukazuje na nevhodné klimatické podmínky pro
stavební práce, což považuje za zásah vyšší moci dle
Smlouvy o dílo (podrobně viz zápis) s tím, že nevhodné
klimatické podmínky jsou jako zásah vyšší moci irelevantní
a zhotovitel naprosto zanedbal letní měsíce, kdy Smlouva
o dílo byla uzavřena dne 8.6.2017 a na stavbě pracoval
naprostý nedostatek pracovníků (+/- 2 pracovníci).
USNESENÍ č. RM/996/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na výměnu zabezpečovacího zařízení
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objektu radnice od sdružení TEZKOM, IČ 72876328, se
sídlem Foerstrova 390, 541 01 Trutnov za cenu ve výši
67.384 Kč bez DPH, s DPH za 81.535,-Kč (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/997/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a
Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-2106-4/OSR-2018 ze dne
22.1.2018 k přechodným ustanovením článku II. bod
15. zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz příloha originálu zápisu), na základě kterého vyplývá povinnost našeho pověřeného obecního úřadu ve Svobodě
nad Úpou vykonávat činnost stavebního úřadu pro obec
Malá Úpa (podrobně viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) změnu Organizačního řádu, resp. organizační struktury MěÚ Svoboda, a to navýšením o 1,0 pracovní úvazek
na hospodářsko-správním odboru s tím, že tento nový
pracovník (jedná se o úředníka, takže musí být vypsáno
výběrové řízení podle zákona o úřednících) bude vykonávat z 0,5 pracovního úvazku agendu stavebního úřadu pro obec Malá Úpa a zbývající polovina pracovního
úvazku bude využita přesunem agend v rámci reorganizace ostatních činností zaměstnanců radnice (podrobně
viz zápis).

KULTURNÍ TÝM
KULTURNÍ TÝM
Ahoj Svoboďáci,
po odpočinku a zimní pauze se opět hlásíme v plné síle.
Ještě krátké ohlédnutí za minulým rokem a pak hurá na
ten nový.
Vánoční pečení a dílny
I letos jsme pořádali ve spolupráci se školou vánoční pečení. Strávili jsme po roce moc krásné odpoledne, kde
se napeklo výborné cukroví, a v dílničkách jsme vyráběli
dárky s vánoční tématikou, které jsme prodávali na vánočních trzích. Korunky, které jste nám darovali, jsme předali do školy.
Děti si za ně nakoupí zpěvníky.
Rozsvícení stromečku
Již tradičně jsme v sobotu, v předvečer adventní neděle,
rozsvítili malý, ale náš  stromeček v Pietteho parku.
Nic víc nemá cenu k této krásné akci psát, než DĚKUJEME, bylo to krásné.
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Poděkování za přípravu akce patří:
Za výrobu ozdob na stromeček dětem a paním učitelkám z družiny, za přípravu a organizaci celé technické
četě a partě od Jirky Pavuka.
Za neskutečně krásný ohňostroj panu Kleprlíkovi
Za sponzorský dar ve formě svařeného vína Baru
Akvárko
Za malý adventní koncert (mimochodem moc krásný)
Triu MLŠ
A v neposlední ředě celému KULTURNÍMU TÝMU, za
celoroční nadšení a přípravu všech akcí 
Tak a už k novému kulturnímu roku.
Plánujeme několik NOVINEK, které budeme postupně
přidávat na FB města i kulturního týmu.
Ve spolupráci s paní knihovnicí Pavlou jsme se rozhodli
pořádat tvořivé dílny. Zatím jarní a podzimní, kde budou
vítány jak děti, tak i dospělí.
Pokud se Vám budou dílny líbit, budeme přidávat i další
s jinou tématikou.
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A zároveň tímto „vyzýváme“ nadšence, kteří mají nápad
na nějakou další tvorbu a chtějí se setkávat s fajn lidmi a
tvořit ve městě dobrou náladu, ať se nám ozvou na FB
Kulturní tým Svoboda 
Krásnou náladu přeje Kulturní tým
AKCE MĚSTA NA ROK 2018
• 17. 3. LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
• 18. 3. KARNEVAL NA LYŽÍCH
• 20. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNA - NOVINKA
• 7. 4. VÍTÁNÍ JARA

KULTURNÍ TÝM
• 30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
• 1. 6. DEN DĚTÍ
• 15. 9. RUDOLFOVY SLAVNOSTI - 15. ROČNÍK
• 2. 10 PODZIMNÍ DÍLNA - NOVINKA
• 6. 10 DRAKIÁDA
• 31. 10 SVOBODSKÝ DÝŇÁK
• 10. 11 SVOBODSKÝ BÁL
• 29. 10 VÁNOČNÍ DÍLNA
• 1. 12 ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
!!! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, KAŽDÁ
AKCE BUDE S PŘEDSTIHEM AVIZOVÁNA !!!

15Zprávy ze školy
1. Projektový den „ Vikingové „
Středa 24.1.2018 se v naší škole nesla ve znamení Vikingů. Žáci zhlédli představení Vikingové v podání divadelní společnosti Pernštejnové. Dominantním prvkem
představení byla replika 5m dlouhé vikingské lodi a díky
tomu žáci mohli nahlédnout do historie Vikingů. Násled-

né vyučování v tomto duchu pokračovalo. Na tuto akci
jsou ze strany dětí kladné ohlasy

2. Pokročilá matematika
Ve čtvrtek 18.ledna 2018 proběhla další část celoroční
soutěže o účast na tajném výletě – pokročilá matemati-
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ka pro 2.až 5.třídu. Žáci měli prokázat svou schopnost od 1. 2. 2018 dochází ke zvýšení cen za stravné. Důpracovat s tabulkou, vyhledat si v textu potřebné infor- vodem zdražení stravného jsou stále se zvyšující ceny
mace a v tabulce potřebné údaje, dopočítat si některé potravin.
údaje, vypočítat příklady a hlavně – správně odpovědět
na otázky.
Ceny jednotlivých jídel od 1. 2. 2018:
Kategorie 2.a 3.třída:
1.místo – Marek Macháček a Filip Stránský – získávají
po 4 bodech,
2.místo – Marek Šustr – získává 3 body,
3.místo –– Ema Kulhánková - získává 2 body.

Děti v MŠ 3 – 6 let
přesnídávka
oběd
svačina

10,- Kč včetně pitného režimu
20,- Kč včetně pitného režimu
10,- Kč včetně pitného režimu

Kategorie 4.a 5.třída:
1.místo – Marie Línková – získává 4 body,
2.-3.místo – Michaela Macháčková a Hana Kotroušová
– získávají po 3 bodech.

Děti v MŠ 7 – 10 let
přesnídávka
oběd
svačina

11,- Kč včetně pitného režimu
23,- Kč včetně pitného režimu
11,- Kč včetně pitného režimu

Všichni zúčastnění žáci získávají po 1 bodu.

Pitný režim jsou nápoje, které mají děti MŠ k dispozici
po celou dobu pobytu – čaj, ovocná šťáva, voda, mléko.

Děkujeme všem počtářům a doufáme, že si neobvyklé počítání užili. Vítězům blahopřejeme.
Mgr. Milada Pleskačová Žáci ZŠ 7 - 10 let
25,- Kč
Mgr. Dagmar Rolencová oběd
Žáci ZŠ11 – 14 let
3. Školní kolo olympiády
oběd
27,- Kč
z německého jazyka 2018
Žáci ZŠ15 – 18 let
oběd
29,- Kč
V uplynulém týdnu se opět po roce uskutečnilo školní kolo Cizí strávníci
olympiády v německém jazyce. Žáci se v něm utkali v celoběd
59,- Kč
kem pěti disciplínách. Nejdříve se zabývali gramatikou,
čtením a poslechem s porozuměním a německými reálieMgr. Jan Hainiš - ředitel školy
mi, v druhé části olympiády poté konverzovali. Školního
kola olympiády v německém jazyce se zúčastnilo celkem
12 žáků z 8. a 9. třídy. Při procházení všech úloh narazili
5. Okresní kolo
na řadu obtížných jazykových úkolů, ale nutno podotkdějepisné olympiády 2018
nout, že si s nimi celkem obstojně poradili. Nejúspěšnějšími řešiteli letošní olympiády se stali Jiří Horák z 9. třídy a
Anna Francová z 8. třídy. Za své zdařilé práce získávají Ve středu 17. ledna se na ZŠ Komenského v Trutnově
postup do okresního kola, kde jim 8. února budeme držet uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu na této soutěži reprezentovali Martin Höhne, Ronald
palce.
Vítězům gratuluji a přeji řadu dalších studijních úspěchů. Siddall a Adam Kalivoda z 9. třídy. V konkurenci dalších
25 žáků základních škol a gymnázií z našeho okresu
Mgr. Jan Šváb
si rozhodně neudělali ostudu. Martin Höhne svým 16.
místem skončil zhruba v polovině výsledkové listiny, Ro4. Změny cen stravného
nald Siddall skončil jako 21. v pořadí a Adam Kalivoda
od 1. 2. 2018
obsadil 26. místo. Všem třem našim reprezentantům děkujeme a přejeme další studijní úspěchy.
Mgr. Jan Šváb
Vážení rodiče, vážení stravovaní,
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Antonín Tichý

spolku Schlaraffia, rozšířeného po všech světadílech. Do
hlavy však nikomu nevidíte, natož zpětně. Ani když je to
hlava tak zvaně „otevřená“.

Vtipálci, žertéři, komici, klauni, šibalové, recesisti – všichni ti šaškové počmáraní - jsou má krevní skupina. Pochopitelně nemám na mysli současné politiky na všech
úrovních mocenské garnitury, ale osoby ražení nekorunovaného valašského krále Bolka, kterému vložil do úst
laskavá slova ústředního songu z jeho populární Manéže úspěšný textař a neúspěšný kandidát na prezidenta
Michal Horáček a hudbou opatřil nedávno zesnulý guru
všech nočních motýlů Petr Hapka. Právě pro schopnost
udělat si legraci sám ze sebe vybral jsem si v nepřeberné
nabídce nedávné historie obdivuhodný spolek Schlaraffia. Pupkatí pantátové v šaškovských čapkách s rolničkami mě nepřestávají fascinovat. V řadách ctihodných
rytířů s hlavou plnou kulišáren jsem s domovským právem
ve Svobodě nad Úpou objevil jen jednoho jediného, člena pobočky Gigantea v Trutnově. Je sice pravdou, že
celá plejáda jeho podobně založených kolegů z místní
společenské smetánky se inspirována jmenovaným spolkem scházela ve stolní společnosti „Ecke Freiheit“, ale
opravdovým doloženým šlarafem byl pouze „Lázeňský
duch Janských vřídel“, jak by se jeho spolková přezdívka
dala prvoplánově volně přeložit do češtiny. Je víc než
pravděpodobné, že v mírně zkomolené němčině se skrývá nějaký dvojsmysl nebo další jinotaj, což by mnohem
víc odpovídalo mentalitě inteligentních hračičků a slovních ekvilibristů sdružených v pobočkách recesistického

MUDr. Viktor Sellner se narodil v den, který o mnoho
let později poznamenal československé dějiny, 21. srpna
1900 v Brně. V srdci Moravy navštěvoval základní školu
a maturoval na státním gymnasiu. V letech 1919 – 1925
absolvoval studium medicíny na lékařské fakultě Německé univerzity v Praze. Už během studia tři roky asistoval
v ústavu lékařské chemie u dvorního rady rytíře MUDr.
Richarda Zeynka při výzkumu krevního barviva. Po úspěšné promoci ještě dva roky působil v hlavním městě republiky jako sekundář na II. lékařské klinice u dvorního
rady MUDr. Rudolfa Jaksche von Wartenhorst. Když v
roce 1927 zemřel oblíbený svobodský lékař MUDr. Anton Klug, nastoupil mladý doktor Sellner na jeho místo
vedoucího lékaře v Janských Lázních a zastával ho až do
roku 1945. V letech 1928 – 1942 působil souběžně jako
hlavní lékař v léčebně pojištěnců ve Svobodě nad Úpou
s celkem 70 lůžky. Bydlel v Lázeňské ulici, v nově postavené vile Meran číslo 202 majitele Josefa Bartha, učitele
v místní škole. Mimo to vykonával i zodpovědnou funkci
obvodního lékaře pro okres Trutnov. Na základě dobrozdání rodáka z Horního Starého Města u Trutnova prof.
Dr. Oskara Baudische z amerického Saratoga Springs
a prof. Dr. Pavla Haertela z Bad Kissingen v Německu
zavedl v Janských Lázních jako první v Evropě léčbu dětské obrny. Poté absolvoval na pozvání amerického prezidenta Roosevelta studijní cestu do Warm Springs ve státě
Georgia v USA a přednášel na Rockefellerově univerzitě
v New Yorku a v Chicagu. Výsledky nově zaváděných
rehabilitačních metod a individuální vodoléčebné terapie
spojené s fyzickým cvičením, publikované koncem třicátých let Dr. Sellnerem v odborném tisku, vysoce hodnotili
kliničtí i vysokoškolští profesoři ve Vídni, Berlíně, Vratislavi a dalších evropských centrech a posílali do Janských
Lázní své pacienty. Základy léčebné metody nazvané
„Warm Springs terapie“ shrnul do stejnojmenné pamětní publikace, kterou v české i německé jazykové mutaci
vytiskla svobodská tiskárna Franze Feixe. Viktor Sellner
byl za svou záslužnou léčebnou i publikační činnost v
roce 1942 vyznamenán prestižní Bastianovou cenou. V
témže roce byl zdravotník dělostřeleckého pluku číslo
125 v hodnosti kapitána čs. armády v záloze povolán
do wehrmachtu a ustaven šéflékařem nově zřízeného vojenského lazaretu v Janských Lázních s 900 lůžky určeného především k léčení neurotických stavů po válečných
zraněních. Ještě před koncem války řídil evakuaci hospitalizovaných vojáků do Rochlitz v Sasku. Poté byl do roku
1947 v americkém zajetí, kde byl zařazen jako vedoucí
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ortopedického oddělení a rentgenolog táborové nemocnice. Po evakuaci do Sauerlandu na západě Německa
započal v roce 1950 svou další úspěšnou kariéru jako
lázeňský a praktický lékař v lázních Bad Aachen. Praxi
ve starobylém historickém městě Cáchy v Severním Porýní – Vestfálsku, kde bývali korunováni římští císaři včetně
„největšího z Čechů“ Karla IV. ukončil v pokročilém věku
80 let v roce 1980. Zemřel jen dva dny po svých narozeninách 23. srpna 1986. Nebyl to svobodský rodák, ale i
za pouhých 18 let ze svého dlouhého života strávených
v Krkonoších se výrazně zapsal do historie regionu. A
nic na tom nemění, že později od léta 1942 bydlel v Jan-

ských Lázních ve „Vile Belveder“ číslo 82.
Pro příležitostné návštěvníky neoficiální stolní společnosti
postarších pánů, scházející se přes nehostinné prostředí střežené bdělým okem kamery Velkého bratra občas
nepravidelně v restauraci Národní dům na svobodském
náměstí, jedna potěšující informace. Dobré pivo se prý v
tehdejším hotelu Pod lipami čepovalo i za majitele Josefa Rudlofa v první polovině minulého století. Právě jeho
dceru Margaretu, narozenou ve Svobodě nad Úpou 26.
června 1906 si fešný pan doktor Sellner vzal 2. dubna
1929 v kostele sv. Jana Křtitele v Janských Lázních za
manželku.

Plechová nášivka trutnovské Schlaraffie *** Dobová reklamní pohlednice léčebny pojištěnců

Hotel Rudlof – dnes Národní dům *** Česká verze pamětního spisku (sbírka J. Hainiš JL)

