NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU
XXIV. ročník  číslo 769  Prosinec 2013
Vydavatel: Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866
Redakční rada: Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana Balcarová  Cena: 6 Kč včetně DPH

Vážení spoluobčané,
v posledním letošním úvodníku vás nebudu unavovat sáhodlouhými výklady a rozbory, přeci jen je čas
adventní a blíží se pro mnohé z nás (hlavně ty nejmenší) nejhezčí úsek roku, totiž Vánoce. Letos jsme
pro vás připravili malé překvapení a u příležitosti první
adventní neděle a slavnostního rozsvěcení vánočního
stromu jsme tuto událost vylepšili o malé předvánoční trhy. Protože tento úvodník píši ještě před jejich konáním, mohu jen doufat, že se celá akce vydařila a
všichni jsme si ji hezky užili.
Dalším prosincovým počinkem je také již tradiční
zpívání dětí v kostele. Ani tuto příležitost si jistě nikdo
z nás nenechá ujít a v kostele sv. Jana Nepomuckého

bude ve čtvrtek 19. 12. tak jako každý rok „vyprodáno“. Maminky si určitě nezapomenou vzít s sebou
kapesníky a tatínkové budou, tak jako vždy, malinko
nad věcí.
Vánoce jsou, alespoň pro mne, čas, kdy se všechno
tak trochu zpomalí, kdy si více všímáme jeden druhého a snažíme se k sobě být milejší a ochotnější. Vím,
že máme každý spoustu svých starostí a problémů,
které s sebou současnost nese, ale alespoň jednou za
rok se přibrzdit vyplatí. Doba není zase tak zlá, jak ji
prezentují média. Spoustu špatné nálady si vytváříme
sami. Nekažme si ji tedy alespoň v tento sváteční čas.
Přeji vám všem krásné a radostné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2014!

Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea dámy Anna
Drábková, Jaroslava Dittrichová, Milada Fingerová,
Štefánia Johnová a pánové Klaus Wolf, Jiří Nehyba,
Bohumil Hanuš a Miroslav Jiruška. Přejeme jim do
dalších let především hodně zdraví.

nás všechny na radnici náročný a přáli jsme si od
Ježíška jediné - trochu klidu a odpočinku přes svátky.
To samé přejeme i všem našim čtenářům.

Svoz nebezpečného odpadu
v roce 2014
Na základě smlouvy mezi městem a společností
TRANSPORT Trutnov s.r.o. byly pevně stanoveny termíny a časy svozu nebezpečného odpadu na tyto soboty (vždy první sobota v každém lichém měsíci):
termín

Svoboda
– náměstí

Maršov I
– u Rýchorky

Maršov II
– u Šobků

9,00
–
10,00

10,00
–
11,00

11,00
–
11,30
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exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Záměrem je přiblížit dětem život zvířat v zimě. V ZOO
jsou pro děti připraveny vzdělávací programy, prohlídka zoologické zahrady, zdobení vánočního stromečku a oběd.
Vše je hrazeno z finančních prostředků projektu (doprava, vstupné, vzdělávací programy, oběd). Exkurze
se uskuteční ve dnech 10. -11. prosince 2013.
Vánoční prázdniny
Upozorňujeme rodiče, že základní škola i mateřská
škola budou v době od soboty 21.12.2013 do neděle 5.1.2014 uzavřeny. Zpět se děti vrátí do školy i do
mateřské školy v pondělí 6.1.2014.

4.1.2014

Vánoční svátky na radnici
Pondělí
23.12. 2013 do 12,00 hodin
Pátek		
27.12.2013 ZAVŘENO
Pondělí
30.12.2013 do 17,00 hodin
Úterý		
31.12.2013 ZAVŘENO
Středa		
1.1.2014 ZAVŘENO
Zaměstnanci Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
přejí všem pohodový adventní čas, hezké vánoční
svátky a šťastný vstup do Nového roku 2014.

Knihovna
Letos bude knihovna naposledy otevřena v pátek
20.12.2013. Po Novém roce bude poprvé otevřeno
v pondělí 6.1.2014.
V knihovně probíhá až do pátku 20.12.2013 prodej vybraných knih a audioknih z nakladatelství Fragment. Další knihy si mohou čtenáři do 10.12.2013
objednat z tištěného katalogu. K vyzvednutí budou ve
čtvrtek 19.12.2013. Slevy na knihy jsou 20 – 50%.

1.3.2014
3.5.2014
5.7.2014
6.9.2014
1.11.2014

Prosincové jednání
zastupitelstva
Prosincové 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou proběhne ve středu 11.12.2013
od 18 hodin v zasedací místnosti na radnici ve druhém patře. Program s pozvánkou najdete dále v novinách.

Zprávy ze školy
Tradiční vánoční zpívání
v podání dětí z mateřské a základní školy ve svobodském kostele se
uskuteční ve čtvrtek 19.12.2013
od 17,00 hodin.
Projekt Živá příroda ve škole

Další vydání novin – dvojčíslo
Na další vydání našich novin Svoboda forum se mohou čtenáři těšit kolem 20. ledna 2014, kdy noviny
vyjdou jako dvojčíslo leden + únor. Důvodem je čerpání dovolené členů redakce novin v době vánočních svátků a začátkem ledna. Děkujeme všem za
pochopení, protože ten letošní rok byl opravdu pro

spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
V rámci projektu Živá příroda ve škole, registrační
číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0055, jsme připravili pro naše nejmenší žáky (1.-3. třída) dvoudenní

Vedení školy přeje žákům, zaměstnancům a všem občanům Svobody nad Úpou krásné Vánoce a mnoho
štěstí a zdraví v novém roce.

Poděkování z jezdeckého
oddílu

zprávy z města a z radnice
me všem organizacím města pro konání sportovních
nebo kulturních akcí. V letošním roce se nám dále
podařilo z grantu Královéhradeckého kraje zakoupit
časomíru. I tu nabízíme městu Svoboda nad Úpou
pro akce města, školy nebo jiných organizací.
Za TJ Krakonoš Svatava Juhászová

Raks Sultanky na Mistrovství
světa
Dne 15.11 2013 se naše skupina orientálních tanečnic Raks Sultánky (Simona Morongová, Denisa Celbová, Eliška Mindžaková, Lenka Maděrová a Kateřina Červená) zúčastnila soutěže v Liberci. Šlo o World
Championship WADF Babylon 2013 Latinofestival
a Urban Street Dance – MS, ME a světový pohár,
WADF festival ve více jak 800 disciplínách sólových,
párových i skupinových, a to nejen v technicky čistém
předvedení, ale i show v choreografiích. Letos se zúčastnilo asi 2000 tanečníků z 15 zemí světa, kteří se
představili celkem ve třech disciplínách. Naše holky

V roce 2013 postihla naše město velká živelná
katastrofa. Svým rozsahem způsobila obrovské
škody na majetku města i občanů.
Přesto zastupitelé města v této kritické situaci pomohli našemu jezdeckému oddílu, který povodně postihly také. Vaše rychlá pomoc umožnila
nejen zachovat provoz TJ Krakonoš, ale i konání
Mistrovství Královéhradeckého kraje v parkuru
pro kategorie dětí, juniorů, mladých jezdců a seniorů.
Za TJ Krakonoš chceme poděkovat zejména zastupitelům města Svobody nad Úpou a všem,
kteří se na obnově areálu podíleli ať finanční pomocí, nebo odvedenou prací. Náš areál nabízíse zúčastnily celkem ve třech disciplínách. Tančily
classic, all styles a show. Z každé disciplíny si odnesly medaile, a to rovnou dvě zlaté a jednu stříbrnou, což bylo úžasné. Nejen holkám ale i rodičům paní Celbové a paní Morongové musím
poděkovat, jelikož tyto dva dny byly doopravdy
velice náročné. Ráno jsme musely brzy vyrážet na
cestu, abychom se stihly zaregistrovat a přitom
na nás přišla řada s vystoupením až večer. Přesto
holky podaly skvělé výkony, což jsem ani nečekala. Vyhlášení výsledků bylo po 23.00 hodině,
takže každý pochopí, jak cenné medaile děvčata
získala. Děvčata jen tak dál !!!

zápis z usnesení Rm
V sobotu 14. prosince 2013 od 17,00 hodin Vás
skupina Sultánky a Tahira zve na orientální show do
hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou.
Přijďte se nechat okouzlit tancem Orientu.
trenérka Iryna Viničuk

Ordinace MUDr. Oravcové
o vánočních svátcích
Dovolená v ordinaci MUDr. Jarmily Oravcové bude od 23.12.2013 do 3.1.2014. Ve dnech
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30. a 31.12.2013 bude ordinace pro akutní případy
od 8 - 11 hodin dopoledne otevřená.

Nabídka brigády
Společnost JIP - pobočka Svoboda nad Úpou, velkoobchod v areálu bývalých papíren shání brigádníky
na zimní sezónu. Nástup ihned. Jedná se o doplňování zboží.
Kontakt: 606 633 172, pí Mánková.

Výpis usnesení z 63. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 30.10.2013
USNESENÍ č. RM/977/63/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) pověřuje starostu, aby zajistil vypracování znaleckého
posudku na pozemky okolo bytového domu čp. 302 včetně příslušenství, které tvoří funkční celek s bytovým domem
čp. 302 na Sluneční stráni a následně, aby nájemníky s
tímto posudkem seznámil.
b) starostu a stavebního technika města, aby navštívili bytový dům čp. 302 za účelem prohlídky bytového domu

a technických závad, jejichž soupis si nájemníci zpracují
společně s tím, že následně se rada bude technickým stavem budovy zabývat dle finančních možností města.
c) starostu města, aby zveřejněný záměr města na prodej
bytové jednotky č. 6 v bytovém domě čp. 510 projednal s
realitními kancelářemi tak, aby tento byt nabízely k prodeji
za cenu tržní dle znaleckého posudku nikoliv vyhláškovou
dle znaleckého posudku.

Výpis usnesení z 64. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 13.11.2013
USNESENÍ č. RM/978/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou projednala
se zástupci jednotlivých společenství bytových jednotek
na Rýchorském sídlišti zejména problematiku parkování a
dalších záležitostí (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/979/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpis nesplněných usnesení rady dle stavu k 8.11.2013
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že po provedené kontrole nesplněných usnesení byly komentáře zaznamenány
do modulu evidence usnesení a k některým usnesením
byla přijata následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby vstoupil do jednání s ČEZ Teplárenskou, a.s. ve věci umístění funkčního zařízení ve
starém výměníku na Rýchorském sídlišti, jehož umístění
nemá společnost ČEZ Teplárenská a.s. s městem smluvně zajištěno (přijato k usnesení č. RM/890/56/2013 z
10.7.2013).

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 236/9 v k.ú.
Maršov I dle zákresu v pozemkovém snímku (přijato k
usnesení č. RM/933/59/2013 z 4.9.2013).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
d) starostu města, aby do programu rady zařadil začátkem roku 2014 bod – Obecná pravidla města pro prodej
pozemků.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
e) záležitost ohledně případné mimosoudní dohody s nájemci bytů, na které se vztahuje podaná žaloba na zvýšení
nájemného v obecních bytech a Rada města trvá na svém
stanovisku, resp. na znaleckých posudcích, které nechalo
město zpracovat, nebude přistupovat k mimosoudní dohodě a celou záležitost ve věci zvýšení nájemného v domě
čp. 302 na Sluneční stráni ponechává na soudu.
USNESENÍ č. RM/980/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost pana Otakara Tlachače o uložení kanalizační pří-
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pojky na pozemku města p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I až
po dokončení směny se společností Krkonošské papírny
a.s., dále požaduje po žadateli předložení projektové dokumentace přípojku kanalizace od autorizované osoby v
kontextu s provedenou směnou a teprve poté bude uložení přípojky řešeno formou věcného břemene.
USNESENÍ č. RM/981/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost investora pana Petra Jeneše (v zastoupení na základě plné moci Ing. Oldřich Hlíza) o uložení plynovodní
přípojky k objektu za budovou pošty čp. 200 do pozemku
st.p.č. 144 v k.ú. Svoboda nad Úpou vzhledem k velkému
množství sítí, ochranných pásema věcných břemen na zahradě mateřské školky a město již nechce zatěžovat tento
pozemek dalšími, protože již nyní je omezena možnost případné nové výsadby na zahradě školky.
USNESENÍ č. RM/982/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
společnou žádost vlastníků řadových garáží na Rýchorském sídlišti vedle trafostanice za čp. 116 a 117 o provedení odvodňovacího systému za těmito garážemi, protože
vlastníkem pozemku p.p.č. 60 v k.ú. Maršov I za garážemi
je Česká republika - Správa KRNAP a vlastníci řadových
garáží musí vstoupit do jednání s tímto vlastníkem. Dále
rada požaduje před případným zahájením prací, aby si
projektant vyžádal stanovisko města jako vlastníka sousedních pozemků.
USNESENÍ č. RM/983/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Mgr. Schöna na výměnu čerpadla v bytovém domě
čp. 302 na Sluneční stráni vzhledem k akutnímu havarijnímu technickému stavu (únik vody, prasklý kryt, nesprávné
uchycení přírub) dle cenové nabídky Jana Ryšavého ve výši
25.985,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/984/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ohledně zveřejněného záměru na pronájem
pozemků p.p.č. 101/2 a p.p.č. 101/10, oba v k.ú. Maršov I (viz zápis) a pověřuje Mgr. Schöna, aby projednal s
panem Blažkem nabídku města na pronájem pozemků a
celou záležitost mu vysvětlil.
USNESENÍ č. RM/985/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce H.F.TOUR, spol. s
r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle na linku 690 800 Pec pod Sněžkou - Janské Lázně - Trutnov Hradec Králové - Praha.
b) s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce Karel Mudroch, Jaroslava Seiferta 2156/8, 434 01 Most na linku 690 300
Pec pod Sněžkou - Trutnov - Jičín - Praha - Most - Chomutov - Klášterec nad Ohří.
c) s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné

zápis z usnesení Rm
linkové osobní dopravy pro dopravce Ing. Roman Koula,
Pec pod Sněžkou 146, 542 21 Pec pod Sněžkou na linku
691 972 Svoboda nad Úpou - Horní Malá Úpa, Pomezní
Boudy.
d) s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce OSNADO spol. s
r.o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou na linku
691 975 Úpice - Trutnov - Svoboda nad Úpou - Horná
Malá Úpa.
e) s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce OSNADO spol. s
r.o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou na linku
690 252 Pec pod Sněžkou - Trutnov - Hostinné - Jičín Ml. Boleslav/Poděbrady - Praha.
f) s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce OSNADO spol. s r.o.,
Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou na linku 691
280 Pec pod Sněžkou - Trutnov - Dvůr Králové n.L. - Hradec Králové - Pardubice/Rychnov.
g) s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce MISservice s.r.o.,
Kalná Voda 57, 542 23 Mladé Buky na linku 691 981
Pec pod Sněžkou – Janské Lázně.
h) s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce MISservice s.r.o.,
Kalná Voda 57, 542 23 Mladé Buky na linku 691 982
Pec pod Sněžkou – Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/986/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Plán inventur pro rok 2013 včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a členů dílčích inventarizačních
komisí (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/987/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
seznam kulturních akcí na rok 2014 včetně určení konkrétních osob zodpovědných za uspořádání a organizaci
každé jednotlivé akce (viz příloha).
USNESENÍ č. RM/988/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2014 včetně důvodové zprávy (viz
příloha originálu zápisu) ke zveřejnění před projednáváním na veřejném zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 11.12.2013.
USNESENÍ č. RM/989/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které se bude konat
11.12.2013 od 18 hodin (viz příloha originálu zápisu),
který bude zveřejněn v zákonné lhůtě.
USNESENÍ č. RM/990/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
odpisový plán na technické zhodnocení školní jídelny v podobě rekonstrukce v letošním roce ve výši 5.439.771,70

zápis z usnesení rm
Kč a odpisový plán na plot kolem školní zahrady včetně
rozšíření parkovací plochy před ZŠ v hodnotě 389.434,Kč (viz přílohy originálu zápisu) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov.
USNESENÍ č. RM/991/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 45.000,-Kč z veřejné sbírky
na pomoc postiženým povodní v červnu letošního roku
pro obce od Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.
USNESENÍ č. RM/992/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře
1149 m2.
USNESENÍ č. RM/993/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu čp. 8 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad podle aktuálního Pořadníku
žádostí o přidělení bytu v DPS, a to paní Ludmile Sobotkové. Pokud paní Sobotková přidělení bytu odmítne, rada
schvaluje postupovat podle aktuálního pořadí, kdy dalším
žadatelem v pořadí je paní Milada Jiránková.
USNESENÍ č. RM/994/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) oznámení ředitelky DPS o navýšení neinvestiční dotace
na osobní náklady pečovatelské služby o 250.000,-Kč.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) převod části provozního příspěvku zřizovatele ve výši
250.000,-Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou pro
budoucí využití na investiční výdaje.
USNESENÍ č. RM/995/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost ředitelky DPS o uvolnění částky ve výši 40.000,Kč z fondu odměn příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.
b) poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Domu s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou Ing. Zuzaně
Škarkové dle návrhu v příloze originálu zápisu vzhledem
k tomu, že se jí daří získávat na pečovatelskou službu každoročně dotace a za bezproblémový chod příspěvkové
organizace. Odměna bude poskytnuta z běžných provozních prostředků organizace, případně z fondu odměn za
měsíc listopad 2013.
c) poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní školy
a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr.
Janu Hainišovi dle návrhu v příloze originálu zápisu vzhledem k tomu, že se mu daří získávat pro školu evropské
dotace, za bezproblémový chod příspěvkové organizace,
za pomoc při červnových povodních (zajištění ubytování
dobrovolníků v tělocvičně a stravování pro dobrovolníky).
Odměna bude poskytnuta z běžných provozních prostřed-
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ků organizace za měsíc listopad 2013.
USNESENÍ č. RM/996/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se změnou dopravního značení před budovou DPS na části pozemku p.p.č. 161/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a to
tak, že jedno parkovací místo bude vyhrazeno pro sanitní
vozidla a vozidla s označením lékař a zbývající tři parkovací místa budou vyhrazena pro potřeby DPS. Všechna
parkovací místa budou označena dopravními značkami s
příslušnými dodatkovými tabulkami dle návrhu Dopravního inspektorátu Policie ČR a na náklady příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou.
USNESENÍ č. RM/997/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo na činnosti spojené s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě
nad Úpou“ se společností Regional Development Agency,
se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ
70157855 (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem smlouvy je zpracování komplexní žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního programu Životní
prostředí za cenu ve výši 20.000,-Kč bez DPH. Zároveň
Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. RM/998/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru generálního projektanta při výstavbě tělocvičny se společností
Broumovské stavební sdružení s.r.o., se sídlem U Horní
brány 29, 550 01 Broumov, IČ 46504303 (viz příloha
originálu zápisu) za sjednaný hodinový honorář ve výši
450,-Kč bez DPH za každou hodinu skutečně a racionálně vynaložené práce, resp. činnosti, včetně času stráveného při cestě na stavbu a zpět a včetně veškerých režijních
nákladů na straně vykonavatele. Rada města pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. RM/999/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 394/16 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře
185 m2 a doporučuje zastupitelstvu prodej tohoto pozemku.
USNESENÍ č. RM/1000/64/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost pana Norberta Fleischera o pronájem pozemku
p.p.č. 927 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně zchátralého
torza objektu na něm, protože objekt na pozemku není
evidován v Katastru nemovitostí a dle Sdělení stavebního
úřadu z roku 2010 k záměru odstranit stavbu lze objekt
odstranit.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu a stavebního technika města, aby zajistili do
příštího jednání rady tři cenové nabídky na odstranění objektu na pozemku p.p.č. 927 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(např. MATEX HK s.r.o., KTstav s.r.o.).

Starosta města Svobody nad Úpou svolává
20. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na 11.12.2013 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou (2.patro)

PROGRAM
1.

Schválení programu jednání

2.

Volba návrhové komise

3.

Určení ověřovatelů a zapisovatelky

4.

Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 7.10.2013

5.

Zpráva o činnosti rady a souhrnná kontrola plnění usnesení zastupitelstva

6.

Návrh rozpočtu na rok 2014

7.

Rozpočtové opatření č. 5/2013

8.

Návrh obecně závazné vyhlášky - odpadový systém

9.

Návrh obecně závazné vyhlášky - odpadový poplatek

10. Zápis z jednání finančního výboru
11. Schválení změny č. 3 v příloze zřizovací listiny PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov
12. Zrušení Opatření orgánů města č.2/2011 - Pravidla města Svobody nad Úpou k pronájmu
pozemků s následným prodejem pro výstavbu rodinných domů
13. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 341/60 v k.ú. Svoboda nad Úpou
14. Žádost o prodej pozemků p.p.č. 101/2 a p.p.č. 101/10, oba v k.ú. Maršov I
15. Žádost o prodej částí pozemků p.p.č. 903 a p.p.č. 104/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
16. Směna pozemků s manželi Michelovými
17. Žádost o vyjádření souhlasu obce se zařazením do působnosti MAS Krkonoše v programovacím
období 2014 - 2020
18. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 394/16 v k.ú. Svoboda nad Úpou

Ing. Jiří Špetla
starosta města

Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, včetně elektronické dne 14.11.2013.

Elektronický podpis - 14.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014
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Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2014
VÝDAJE

Rozp. skladba
ODPA
POL
1111
1111
1112
1112
1113
1121
1211
1511
1361
1335
1340
1341
1342
1343
1345
1351
1355

PŘÍJMY
ORG
2612
4634
1628
1652

Text
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) - sdílená
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 4634) - 1,5% motivace
Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti ( č. 1628) - 30% dle sídla
Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č. 1660 )
Daň z příjmu právnických osob ( č. 641 )
Daň z přidané hodnoty ( č. 1679 )
Daň z nemovitosti ( č. 633 )
Správní poplatky
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů
Odvod z výherních hracích přístrojů

Celkem třída 1 : Daňové příjmy
3113
4357
3314
3319
3349
3419
3631
3632
3722
3725
6171
6171
6171
6171
6171

2122
2122
2111
2321
2111
2132
2111
2111
2111
2324
2111
2119
2131
2132
2141

Základní škola - odvod z odpisů
Dům s peč.službou - odvod z odpisů
Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky
Přijaté finanční dary na kulturní akce 2014 - cílový odhad
Noviny MěÚ - prodej + inzeráty včetně DPH
Stadion - pronájem budovy a ubytovny včetně DPH
Příjem z reklam na sloupech VO včetně DPH
Poplatky z pronájmu hrobových míst
Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému
Příjem od EKO-KOMu za tříděný odpad včetně DPH
Přepravné pro cizí, reklama ubytování na webu
Úhrady za věcná břemena včetně DPH
Pronájmy pozemků
Pronájem garáže (Mašek)
Příjmy z úroků na účtech

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
6171
6171
6171

3111
3111
3111

Příjmy z prodeje pozemků - splátka kupní ceny (Moravec) do 30.6.2014
Příjmy z prodeje pozemků - splátka kupní ceny (MEGA PLUS s.r.o.) - do 15.2.2014
Příjmy z prodeje lesních pozemků - kupní smlouva z prosince 2013 (Správa KRNAP)

Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy
4112
4116

Příspěvek na výkon státní správy - odhad dle 2013, zatím není schválen SR
Dotace z Úřadu práce na pracovníky veř. prospěšné služby - počítáno do 30.4.2014
Dotace z MAS Krkonoše - projekt Muchomůrka
Dotace Glacensis - na zpracování PD na hasičárnu, hasičské prvky pro děti - odhad
Dotace Glacensis - na Rudolfovy slavnosti - odhad

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2014

Částka
3 800 000
200 000
100 000
60 000
440 000
4 000 000
8 800 000
1 100 000
70 000
20 000
950 000
50 000
160 000
30 000
35 000
150 000
450 000
20 415 000
535 000
610 000
20 000
100 000
30 000
250 000
45 000
20 000
50 000
300 000
50 000
10 000
150 000
2 000
200 000
2 372 000
200 000
3 407 000
648 000
4 255 000
1 400 000
245 000
449 000
400 000
400 000
2 894 000

29 936 000

Elektronický podpis - 14.11.2013

Rozp. skladba
ODPA
POL
ORG
2141
5329
111
2141
5329
111
2141
5329
222
2212
5139
2212
5139
40
2212
5156
2212
5169
40
2212
5171
2221
5139
2221
5154
2221
5169
2321
5169

Text
DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : členský příspěvek – cca 2000 obyvatel / 3,-Kč
DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle Smlouvy

DSO Východní Krkonoše - členský příspěvek
Materiál na opravy komunikací – štěrk, písek
Posypový materiál na zimní údržbu
Pohonné hmoty (Reform,malotraktor,UNC, traktor, bobek)
Zimní údržba komunikací - výpomoc od cizích dodavatelů + doprava posypu
Místní komunikace - opravy běžné
Autobusové nádraží - materiálové náklady
Autobusové nádraží - el. energie
Aut. nádraží - platba za aktuální info o jízdní řádech
Srážková voda

Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví
3113

3314

5331
5011
5031
5032
5136
5139
5161
5162
5169
5173

3319

ZU

3319

ZU

3349
3399
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3631
3631
3632
3632
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639

5169
5194
5011
5031
5032
5132
5139
5151
5153
5154
5156
5162
5169
5171
5171
5154
5171
5151
5169
5011
5031
5032
5011
5031
5032
5132
5137
5137
5139

3
Z 3
U 1
4
9

Základní škola a mateřská škola - příspěvek na činnost PO
Městská knihovna – mzdové výdaje
Městská knihovna – sociální pojistné
Městská knihovna – zdravotní pojistné
Městská knihovna – knihy a tisk
Městská knihovna – všeobecný materiál
Městská knihovna – služby pošt
Městská knihovna – telefonní poplatky
Městská knihovna – nákup služeb
Městská knihovna – cestovné
Výdaje spojené s konáním Rudolfových slavností 2014 - XI. Ročník, částečně bude dotováno z
dotace Glacensis
Ostatní kulturní akce města (lyžařské závody, čarodejnice, dětský den, výlet pro seniory, dýně,
country večer, mikulášská besídka, rozsvícení vánočního stromu)
Vydávání městských novin
SPOZ – činnost komise pro občanské záležitosti
Správce stadionu - mzdové náklady (včetně zimní údržby)
Správce stadionu - sociální pojistné (včetně zimní údržby)
Správce stadionu - zdr. pojistné (včetně zimní údržby)
Správce stadionu - ochranné pracovní pomůcky
Stadion - materiálové výdaje (hřiště, budova)
Stadion - voda
Stadion - plyn
Stadion - elektrická energie
Stadion - pohonné hmoty do sekacího traktoru
Správce stadionu - telefon
Stadion – služby dodavatelské (spojené s údržbou hřiště)
Stadion - opravy a udržování (budova, stroje)
Budova na stadionu - ubytovna - výměna podlah a lina na ubytovně ve 3 pokojích
Veřejné osvětlení – elektrická energie
Veřejné osvětlení – opravy a udržování
Hřbitovy – vodné
Hřbitovy - odvoz a likvidace odpadu
Technická četa města – mzdové výdaje
Technická četa města – sociální pojistné
Technická četa města – zdravotní pojistné

1
1
1

Pracovníci veř. prospěšné služby-mzdové výdaje do 30.4.2014 (viz dotace v příjmech)
Pracovníci veřejně prospěšné služby - sociální pojistné do 30.4.2014 (hradí město)
Pracovníci veřejně prospěšné služby - zdravotní pojistné do 30.4.2014 (hradí město
Technická četa + VPP - ochranné pracovní pomůcky
Technická četa - tažné zařízení + sklopný přívěs za Berlingo
Nákup košů (20.000), nádob na posypový materál (30.000), elektrocentrála (26.000)
Technická četa - materiálové výdaje, z toho 50.000 na výměnu pneu UN 053,bobek

Částka
6 000
10 000
85 000
50 000
200 000
400 000
70 000
500 000
5 000
10 000
8 000
30 000
1 374 000
3 000 000
310 000
80 000
30 000

240 000

300 000
60 000
200 000
40 000
230 000
56 000
21 000
2 000
100 000
8 000
90 000
50 000
14 000
8 000
15 000
20 000
50 000
500 000
400 000
12 000
20 000
700 000
175 000
63 000
245 000
61 000
22 000
20 000
50 000
80 000
150 000

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
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Povodně červen 2013 – poděkování dárcům
S blížícím se koncem roku nastává čas ohlédnout se
zpět a připomenout si důležité události, které jsme
v našem městě letos společně prožili. Tím nejvýraznějším momentem byly bezesporu povodně, které se
naší obcí prohnaly začátkem června tohoto roku. Při
odstraňování následků, které velká voda napáchala, nám pomáhaly stovky dobrovolníků z celé repub-

liky. Mnoho dalších jedinců a firem poskytlo věcné
a finanční dary. Níže uvedený seznam není pravděpodobně úplný, jelikož nebylo v lidských silách
podchytit a zaregistrovat všechny dobrodince, kteří
tehdy jakýmkoliv způsobem naše město podpořili.
Tímto chceme ještě jednou všem poděkovat
za nezištnou pomoc!

DSO Východní Krkonoše

Obec České Libchavy

Město Hronov

Město Trutnov

Královéhradecký kraj

Město Krnov

11
Královéhradecký kraj
výnos ze sbírky občanů v obci Lubná
NH-TRANS,SE
Obec Dřevohostice
Mez. centrum duchovní obnovy Hejnice
Město Nechanice
Obec Dvořisko
Adv. kancelář Perthen,Perthenová
Buňata Jiří
ČEZ Teplárenská, a.s.
Město Bystřice pod Hostýnem
Město Hrochův Týnec
Město Hronov
Obec Lubná
Obec Synkov-Slemeno
Šolc konstrukce s.r.o.
Diakonie Broumov
DAM s.r.o.
OSSZ Semily - zaměstnanci
SRPŠ při ZUŠ Dvůr Králové
Katschnerová Karla
Palata Vlastimil
Sbor církve bratrské v Trutnově
country kapela John Cash revival
hasiči Plotiště nad Labem
SDH Lubná
zaměstnanci zkuš. lab. Zdr. ústavu HK
Hančilová Eva
Horská lékárna s.r.o.
Obec Ledce
Obec Vršce
Pelikán Evžen
TJ Lubná
TJ Sokol Vlkov
Tupý Alexander
Obec Sruby
zaměstnanci OSSZ Trutnov
Boháč Martin
zaměstnanci Tecnictone

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Langer Miroslav
Brátová Renata
František Rezek
Jandíková Strakov
Josef Malý
Seidlová Zdenka
Zelinská Jiřina
Eflerová Libuše
Flídrovi Jiří a Jaroslava
Hřebenář Jaroslav
Janichová Magdalena
manželé Schwanzerovi
Průša Petr
Tůmová Pavla
Věra Voslařová
Vlček Pavel
Zdena a Jaromíra Koďousková
Žeňková Marie
Eliášek Václav
Kateřina Zelená
Kindlman Jaroslav
Láníková Lenka
Musil Jan
Pultarová Marie
Turková Eva
Uiberlay Michal
Veselá Vlasta
Žeňková Jarmila
Lucie Hornychová
Ryba Tomáš
Dufková Milada
Hradecká Anastázie
Ostádalová M.
Sucharda Kurt
Štorkán Jiří
Vogyeracká Rosvita

Evidovaní dárci materiální pomoci

Město Pec Pod Sněžkou

Město Hejnice

Pardubický kraj

Město Jablonné n. Orlicí

Moravskoslezský kraj

Město Pardubice

Město Česká Třebová
Mepap s.r.o.
Česká pojišťovna a.s.
Marcela Kozová (Hobby-Dům-Zahrada) Bílá Třemešná
OBI Česká republika s.r.o.
Zaměstnanci Hewlett-Packard CZ, s.r.o.

Coca-Cola HBC česká republika, s.r.o.
Obec Kněžnice
ALTER, s.r.o.
Petr Vlček - nábytek AMARO
EUROBIT - čerpací stanice s.r.o.
Člověk v tísni, o.p.s.
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

Návrh rozpočtu na rok 2014
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Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2014
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3745
3745
3745

5151
5152
5154
5156
5162
5164
5169
5171
5169
5139
5151
5171

Komunální služby - voda (garáž)
Komunální služby - teplo (garáže ARAL)
Komunální služby – garáž – elektrická energie
Komunální služby - PHM a olej do sekaček, křovinořezů, pil
Technická četa města - mobily
Nájemné za garáže v areálu ARAL
Spotřeba energií v pronajatých garážích v areálu ARAL
Komunální služby - opravy vozového parku
Sběr a svoz komunálního odpadu
Veřejná zelěň - květinová výzdaoba města
Veřejná zeleň – vodné ( paušál na hřišti na Rých. sídlišti )
Veřejná zeleň – výsadba, údržba a prořez veřejné zeleně, parkové úpravy

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4357
4359

5331
5169

Dům s peč. službou – příspěvek na činnost PO
Klub důchodců – služby (zejména doprava na výlety)

Skupina 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti

5512

5512
5512
5512

5019
5134
5136
5139
5156
5162
5169
5171
5173
5139
5222

Z
U
5
5
1
2

Hasiči – refundace mezd
Hasiči – pracovní pomůcky, oděvy a obleky
Hasiči – tiskoviny
Hasiči – všeobecný materiál
Hasiči – pohonné hmoty
Hasiči – telefonní poplatky
Hasiči – služby ( školení, technické prohlídky aj. )
Hasiči – opravy a udržování
Mladí hasiči - cestovní výlohy
Členský příspěvek do KSH - souvisí s pořízením cisterny

Skupina 5 : Bezpečnost státu a právní ochrana
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5023
5031
5032
5173
5011
5031
5032
5038
5136
5137
5139

3421

5141

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5166
5167
5169
5169
5169
5171
5173
5175
5192
5194
5221

6171
6171
6171

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2014

1 000
40 000
20 000
40 000
26 000
150 000
20 000
200 000
1 700 000
50 000
6 000
150 000
9 825 000
2 520 000
30 000
2 550 000

300 000

Mladí hasiči - materiálové náklady

Zastupitelstvo města – odměny všech členů ZM
Zastupitelstvo města – sociální pojistné
Zastupitelstvo města – zdravotní pojistné
Zastupitelstvo města - cestovné
Místní správa – mzdové výdaje zaměstnanců včetně dohod
Místní správa – sociální pojistné z mezd
Místní správa – zdravotní pojistné z mezd
Místní správa – povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
Místní správa – knihy, tiskoviny, předplatné
Místní správa – DDHM do 40.000,-Kč (nový server, 2 nové PC - výměna za staré)
Místní správa – všeobecný materiál
Místní správa – úroky z úvěru na výstavbu tělocvičny (odhad, záleži na době čerpání v roce 2014,
výpočet proveden dle modelu, kdy bude úvěr vyčerpán do 30.6.2014))

10 000
10 000
300 000
620 000
652 000
130 000
59 000
5 000
3 000 000
712 000
257 000
25 000
20 000
200 000
300 000

Ples DSO Východní Krkonoše - dar do tomboly za město
Místní správa – dotace obecně prospěšným organizacím sociálního charakteru

5221

Místní správa – dotace obecně prospěšným organizacím sportovního a ostatního charakteru

150 000

5229
5229

Svaz měst a obcí - členský příspěvěk na rok 2014

Místní správa – plyn
Místní správa – elektrická energie
Místní správa – pohonné hmoty
Místní správa – služby pošt
Místní správa – telefonní poplatky včetně mobilů
Místní správa – služby bank a pojištění majetku
Místní správa – konzultační, poradenské a právní služby
Místní správa – školení a vzdělávání

5168

Místní správa – služby zpracování dat
Pronájem multifunkčního zařízení Konica Minolta
Místní správa – ostatní služby
Místní správa – opravy a udržování
Místní správa – cestovné
Místní správa - pohoštění
Euroregion Glacensis - členský příspěvek na rok 2014

Sdružení tajemníků měst a obcí - členský příspěvek 2014

3

6171
6171
6171
6171

5321
5361
5362
ZU 6171

Místní správa - platby daní a poplatků (DPH, daň z převodu nemovitostí)

20 000
10 000
500 000

Výdaje sociálního fondu (příspěvek na stravné, příspěvky na penzijní připojištění, rezerva) rozdělení na položky v kompetenci správní rady fondu

100 000

Místní správa - platba za výkon přestupkové agendy
Místní správa - nákup kolků na smlouvy vkládané do Katastru nemovitostí

Skupina 6 : Všeobecná veřejná správa a služby
Výdaje na projektovou a investiční činnost

7 926 000

3632

6121

Hřbitov Svoboda - rekonstrukce obvodové hřbitovní zdi - projektová dokumentace + realizace
(odhad)

3421

6121

Výstavba tělocvičny - financování stavební části dle SOD se zhotovitelem z úvěru

3421

6121

Výstavba tělocvičny - dofinancování stavební části dle SOD se zhotovitelem z vlastních prostředků
(1.875.000 započteno v rozpočtu 2013)

3421
3421
3421

6121
5011
5137

4357

6121

Dům s pečovatelskou službou - rekonstrukce topného systému dle PD (projektanstký rozpočet 3.892.000,-Kč včetně DPH, z toho cca 1 mil. Kč je rezervován v rezervním, resp. investičním
fondu příspěvkové organizace)

3 000 000

3111

6121

Rekonstrukce mateřské školky (střecha, zateplení, rozvody tepla, elektroinstalace) - odhad

6 000 000

2212

6121

Rekonstrukce opěrné zdi ve Staré aleji - havarijní stav, dle projektantského rozpočtu

2212

6121

Rekonstrukce mostu u hotelu PROM po povodni - projektantský rozpočet

3421

6121

Hřiště na Rýchorském sídliště

Výstavba tělocvičny - BOZP (81.000,-Kč), autorský dozor (odhad 50.000,-Kč), aj.
Výstavba tělocvičny - technický dozor investora
Tělocvična - zařizovací předměty po dostavbě

1 000 000
15 000 000
3 539 000
200 000
100 000
500 000

690 000
3 025 000
400 000

Výdaje investičního charakteru

33 454 000

CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2014

55 749 000

FINANCOVÁNÍ
8123
8115

Financování pomocí finančních prostředků z úvěru na výstavbu tělocvičny

15 000 000

Financování pomocí finančních prostředků na spořícím účtu

10 813 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ roku 2014

25 813 000

58 000
20 000
150 000
150 000
50 000
50 000
100 000
220 000
300 000
70 000
300 000
28 000
100 000
100 000
10 000
25 000
9 000
5 000
30 000

Místní správa – vodné

Návrh rozpočtu na rok 2014

9 000
2 000
4
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Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2014
CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2014
CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2014
Rozdíl příjmů a výdajů 2014

-

29 936 000
55 749 000
25 813 000

Z toho:
Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2014 s tím, že daňové příjmy jsou započítány v objemu dle daňové
kalkulačky Svazu měst a obcí s doporučeným 5% snížením (třída 1 + 2 + 4)

25 681 000

Běžné mandatorní výdaje roku 2014 (zahrnuty veškeré požadavky příspěvkových organizací, mandatorní
výdaje města, finanční prostředky na kulturní akce města, finanční příspěvky organizacím, atd. - položky
5XXX)

22 895 000

Rozdíl provozního salda rozpočtu 2014 je kladný

2 786 000

Kapitálové saldo rozpočtu:
4 255 000

Kapitálové příjmy roku 2014 (třída 3)

32 854 000

Výdaje investičního charakteru - položky 6XXX

-

28 599 000

Součástí návrhu rozpočtu je důvodová zpráva, resp. komentář k návrhu rozpočtu v příloze. Návrh rozpočtu byl projednán v Radě
města dne 13.11.2013 a tento konečný návrh ke zveřejnění byl schválen pod číslem usnesení RM/988/64/2013.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit dle § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění, buď písemně ve lhůtě do 10.12.2013 nebo pak ústně na 20. veřejném zasedání Zastupitelstva
Města Svoboda nad Úpou, které se bude konat dne 11.12.2013 od 18 hodin v zasedací místnosti ve druhém patře Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou.
Návrh rozpočtu je zveřejněn od 14.11.2013 do doby projednávání na veřejném zasedání Zastupitelstva města na úřední desce
MěÚ, včetně elektronické úřední desky, na webových stránkách MěÚ - http://www.musvoboda.cz/ , dále bude zveřejněn v
prosincovém vydání novin „Svoboda fórum“ - č. 769.

Ve Svobodě nad Úpou dne 14.11.2013
Vyhotovil: Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ

Použité zkratky:
Závazný ukazatel - rozdělení na položky v kompetenci účetní
ZU

- důvodová zpráva, komentář
Úvod:

Provozní saldo rozpočtu:

Rozdíl kapitálového salda rozpočtu 2014

Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2014

Rozpočet je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a
výdaji roku 2014 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města a
přijatým úvěrem na výstavbu tělocvičny, který bude čerpán od roku 2014.
Kladný rozdíl provozního salda ve výši 2.786.000,-Kč znamená, že mandatorní
(neboli povinné či běžné) výdaje nepřevyšují běžné příjmy. Tento kladný rozdíl
provozního salda odráží zvýšené daňové příjmy podle nového schématu rozdělení
rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 o částku zhruba 3,0 mil. Kč.
Upřesnění této částky bude známo až po skončení rozpočtového roku 2013, ale odhad
daňových příjmů pro rok 2013 podle nového schématu přerozdělování daní vypadá pro
město příznivě. Kladný rozdíl provozního salda je důležité zachovat tak, aby od roku
2015 bylo možné z této zbývající částky hradit úvěrové splátky jistiny (ročně
1.500.000,-Kč) + úroky z úvěru (nejvyšší roční objem úroků bude právě v roce 2015
ve výši cca 109.000,-Kč).
Kapitálové saldo rozpočtu je schodkové ve výši, a to ve výši 28.599.000,-Kč s
ohledem na investiční záměry města, jejichž předpokládaný rekordní objem v roce
2014 činí 33,5 mil. Kč. Tento schodkový rozdíl je financován v letošním roce částečně
kladným provozním saldem letošního rozpočtu, finančními prostředky z let minulých,
které má město uložené na spořicím účtu a investičním úvěrem na výstavbu
tělocvičny.
Daňové příjmy
Struktura daňových příjmů je stále stejná. V oblasti místních poplatků,
správních poplatků a výnosů z hracích automatů je výnos takřka konstantní jako
v letech minulých. V oblasti daňových výnosů ze státního rozpočtu dochází k poklesu
o cca 300 tis. Kč, a to na položce 1111 - DPFO ze závislé činnosti. Na druhou stranu
určitou kompenzací je vývoj salda při výběru daně z přidané hodnoty. Je samozřejmě
možné, že tento odhad nebude po skončení roku 2013 naplněn, ale v návrhu rozpočtu
je třeba v oblasti příjmů zachovat určitou míru opatrnosti a reflexe na stávající vývoj.
Celkově jsou daňové příjmy téměř shodné s rokem 2013.
Nedaňové příjmy
Dochází k navýšení nařízeného odvodu z odpisů příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola v souvislosti s rekonstrukcí školní jídelny, plotu
kolem školní zahrady a rozšíření parkování před školou a částku zhruba 100 tis. Kč.
Ve výdajích však musí zřizovatel navýšit o tuto částku příspěvek zřizovatele na
činnost. Dále příjmy z úroků na účtech byly sníženy o 100 tis. Kč, protože v roce 2014
bude část finančních prostředků ze spořicího účtu využita. Ponížen byl příjem z
finančních darů na kulturní akce v souvislosti se zrušením plesu. Ostatní nedaňové
příjmy se opakují a mají stabilní charakter.
1

Elektronický podpis - 14.11.2013
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Ivana Balcarová
Vydal : PostSignum Qualified C...
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Kapitálové příjmy
Jednotlivé částky jsou v návrhu podrobně popsány a jedná se o příjem z již
uzavřených smluvních vztahů. Případné další kapitálové příjmy budou součástí
rozpočtových opatření v průběhu roku 2014.
Dotace
V této části rozpočtu jsou pouze dotační tituly, které lze očekávat s jistotou na
základě přijatých rozhodnutí o přidělených dotacích, v případě příspěvku na výkon
státní správy se jedná a odhad ve stejné výši dle roku 2013, finanční vztah zatím není
potvrzen s ohledem na fakt, že není schválen státní rozpočet.
Běžné mandatorní výdaje
Jedná se o veškeré výdaje, které začínají ve sloupci POL číslem 5XXX. Tyto
výdaje včetně všech požadavků jsou pokryty zcela, jejich výši by mohly ovlivnit snad
pouze nepředvídatelné situace, havárie či špatný odhad. Ale jejich struktura je
prakticky neměnná a jejich výše je rovněž stabilní.
Investiční výdaje
Jedná se o veškeré výdaje, které začínají ve sloupci POL číslem 6XXX. Na rok
2014 město připravuje investice ve výši 33,5 mil. Kč.
Jejich podrobný výčet je v návrhu rozpočtu na straně 4 – v tabulce Výdaje na
projektovou a investiční činnost.
Financování největší investiční akce - výstavby tělocvičny, jejíž stavební investice
(tj. bez dalších nákladů např. na TDI, BOZP, autorský dozor, vybavení tělocvičny
apod.) činí celkem 20.413.860,-Kč včetně DPH je nastaveno takto:
rok 2013
1.875.000,-Kč
odhad, bude financováno z vlastních zdrojů
rok 2014
15.000.000,-Kč
financování z přijatého úvěru
3.539.000,-Kč
dofinancování z vlastních zdrojů
Celkem tedy
20.414.000,-Kč

Závěr:
Bez ohledu na provozní či kapitálové saldo činí záporný rozdíl mezi příjmy a
výdaji roku 2014 částku 25.813.000,-Kč. Toto číslo sice vypadá hrozivě, ale je třeba
se podívat na tabulku s financováním tohoto schodku, kde je tento schodek zcela
pokryt přijatým úvěrem na tělocvičnu a použitím části volných finančních prostředků
na spořicím účtu. Zde pro úplnost připomínám, že úvěr na tělocvičnu je jediný dluh,
resp. závazek města, protože všechny předchozí úvěry, a to na teplofikaci Maršova a
na rekonstrukci školy již město splatilo bez problémů.
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Samotnou finanční situaci města dokládá následující přehled o toku volných
finančních prostředků města:

Současná finanční situace města
ř.

text

Město disponuje částkou na
1 spořicím účtu k 31.10.2013 ve
výši:
V rámci schválených
2 rozpočtových opatřeních
použito pro rok 2013:
3 Výstavba tělocvičny

Po kontrole rozpočtu k
4 31.10.2013 určitě nebude
využita z řádku 2 částka:

5

Termínovaný vklad u ČS splatnost leden 2014

6 Celkem ř. 1 + 2 + 3 + 4 + 5
V rozpočtu na rok 2014 je v
rámci financování plánováno
7 využít z volných finančních
prostředků na spořícím účtu
částku ve výši:
8 Celkem ř. 6 + 7

9

Státní dluhopisy se splatností v
prosinci 2014

Stav volných finančních
10 prostředků k 31.12.2014
ř. 8 + 9

částka

odůvodnění

24 500 000

-12 486 000
odhad předpokládaných investičních výdajů na
-1 875 000 stavební část v roce 2013, hrazený z vlastních
zdrojů
Jedná se o neuskutečněné akce v roce 2013 oprava mostu u hotelu PROM (přesun do roku
2014), havarijní oprava opěrné zdi ve Staré
6 000 000 aleji u domu Zapadlových (přesun do roku
2014), odměna za získání dotace na výstavbu
tělocvičny (dotace pravděpodobně
nedopadne)
Splatnost termínovaného vkladu je v lednu
3 000 000 2014, kdy bude částka převedena na běžný
účet města společně s výnosem
19 139 000
Využití je na konkrétní investiční potřeby
-10 813 000 města, které jsou podrobně popsány v návrhu
rozpočtu na str. 4
8 326 000
V roce 2012 město schválilo nákup státních
spořících dluhopisů se splatností 1,5 roku za
10 000 000 účelem lepšího zhodnocení než na spořicím
účtu a přitom s garancí, že o takto vložené
peníze město nepřijde
18 326 000

K této tabulce je ještě nutno podotknout, že k 31.10.2013 město z finančních
prostředků na řádku 2 ve výši 12.486.000,-Kč ještě nepoužilo ani korunu. Částka ve
výši 6.000.000,-Kč na ř. 4 s největší pravděpodobností nebude již využita a zbývající
část záleží na plnění rozpočtu roku 2013, a to jak v rovině výdajů tak zejména v rovině
příjmů.
Ve Svobodě nad Úpou dne 8.11.2013
Zpracovala:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ

2

3

Střípky z dějin: Po stopách úředního šimla
Po stopách úředního šimla

18

19

Po stopách úředního šimla

Antonín Tichý

Bez „berana“ neboli štemplu – otisku oficiálního úředního razítka - se dodnes neobejde téměř
žádná důležitá listina. Razítko se vyvinulo z původní
nákladné, pracné a méně trvanlivé pečeti, přes kovový štoček, nahrazený později gumou na dřevěné
podložce, až po současné samobarvící strojky, které nepotřebují zvláštní podušku s tiskařskou barvou
a nejnověji razítka elektronická. Záměrně nezmiňuji
ta reliéfní (slepotisková), která svou trojrozměrností
nejlépe nahrazují pečeť. Také se jim někdy říká „suchá pečeť“, ale pro účely tisku jsou špatně reprodukovatelná. Termín „úřední razítko“ je sice podle
zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů
České republiky vyhrazen pouze pro kulaté razítko

s malým státním znakem užívané na veřejných listinách, ale do takových podrobností zabíhat nebudeme. Důležité je vědět, že názvem razítko označujeme nejen samotný tiskací nástroj, ale i jeho otisk.
A také fakt, že razítek existuje nepřeberné množství.
Od těch institucionálních, poštovních, turistických,
firemních, až po osobní a ryze soukromá. Několik konkrétních reprodukovaných razítek ze starých
svobodských archiválií napoví víc než suchá teorie.
Žádný systém v tom však nehledejte, prostě jsem
vybral tato. (Rozměry neodpovídají skutečné velikosti).
Na dopisy Ježíškovi, milé děti, žádná razítka nepotřebujete. Šťastné a veselé Vánoce!

Německá razítka obecního úřadu s městským znakem a jedno ze současných úředních razítek městského
úřadu * Dívčí měšťanská škola 1919 * Razítko nákladní pokladny ČSD 1932.

Německá razítka tělocvičného spolku a pěveckého spolku Harmonie * Poválečná Tělocvičná jednota Sokol
* Místní výbor Národní fronty * Současné razítko Krakonošova království
* Nedávné staniční razítko společnosti Viamont

Denní razítka svobodské pošty z let 1875, 1899, 1907, 1922, 1932 * Razítko vlakové pošty
na trati Svoboda nad Úpou – Trutnov z roku 1902 a v opačném směru z roku 1943,
poštovní razítka z období připojení k Německu a provizorní razítko z roku 1945.

Poštovní razítko z roku 1949 * Sletové poštovní razítko 1947 a příležitostní razítko k 130. výročí od založení
pošty * O deset let později již bez fanfár.

Razítko maršovského starosty, několika předválečných i poválečných živnostníků, původní název lékárny,
MNV v Maršově I., školní sokolský oddíl košíkové, fotografický kroužek a oddělení technické kontroly
z Úpských papíren.
Poštovní úřední razítko z dob I. republiky * Sběratelské hrátky s datem
* Maršov I. jako samosprávná obec měl poštu a obecní úřad.
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Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou

Vážení rodiče, milí prvňáčci
zveme vás na

Zápis do 1.třídy
/děti narozené od 1.9.2007 do 31.8.2008 a děti s odkladem povinné šk.docházky/

V úterý 15.ledna a ve středu 16.ledna 2014
od 14,00 do 17,00 hodin.
Budova ZŠ, III.patro.
S sebou: rodný list dítěte a vyplněné dokumenty týkající se zápisu
vyzvednuté v MŠ nebo u vedení školy nebo ke stažení na stránkách školy

Nabízíme:

Školičku Nanečisto/odstranění napětí a obav ze školy pro předškoláky/
Od 1.třídy probíhá výuka angličtiny
Od 1.třídy možnost výuky psaní novým písmem Comenia script
Od 6.třídy zavedena výuka němčiny
Lyžařský výcvik ve 2.a 7.třídě
Moderní učebny vybavené interaktivní technikou a interaktivními programy, využití tabletů
Zkušený pedagogický sbor
Klidné a příjemné prostředí v nových prostorách
Individuální přístup k dětem
Reedukaci poruch učení a chování
Odborné služby výchovné poradkyně a metodika prevence
Zájezdy/poznávací, sportovní, jazykové/ k moři /podle zájmu/, divadla, společenské akce
Pokračování projektu „Řešení vrstevnických vztahů – děti pomáhají dětem“
Zapojení do charitativních projektů /Miss Panenka, Adopce na dálku, apod./
Moderně vybavenou školní družinu
Zvýhodněnou cenu celosezónní permanentky na Duncan

Zájmová činnost:

V oblasti umělecké – keramika, hrnčířský kruh, hra na zobcovou flétnu,
hra na kytaru, břišní tance, mažoretky, zpěv, vaření
V oblasti sportovní – florbal, sportovní a pohybové hry, Zumba
V oblasti naučně populární – kroužek PC, přírodovědný kroužek Živá příroda
ve škole/dotovaný EU/

kontakt: Mgr.Jan Hainiš ředitel školy 731481922, 499871109

