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XX. ročník, číslo 713 - březen 2009

Vážení spoluobčané,
Začnu tím, že se omlouváme všem, kteří měli problémy s přístupem na lesní hřbitov za Rýchorským sídlištěm.
Stala se nemilá věc. Některé obrovské smrky byly a ještě
některé jsou, v hrozném stavu. Nedovedu si přestavit tu
spoušť, ne-li tragedii, která by se stala při pádu některého
z těch obrů. Řešení? Vykácet, ale jak uprostřed hřbitova?
Některé stromy (viz foto) se museli doslova odkrajovat z
30 metrové výšky. Dalším nepřítelem byl čas, nemůže se
kácet po celý rok, a tak jsme nestihli zajistit pár věcí, jako
třeba zajištění zákazu vstupu aj. Omlouváme se, hřbitov
dáme do pořádku, jen chci připomenout, že ne za málo
korun a ne každý by takovou práci dělal. Ještě jednu připomínku k tomuto hřbitovu. Umístili jsme tam kontejner
na staré věnce, vázy, svícny atd. Nevěřili byste kolik se toho
válí kolem hřbitova, jak na smetišti a co nemůžu pochopit, jak se v kontejneru na hřbitově objeví staré kabely či
dokonce staré šatstvo?

ných mnoho let báječného volného času bez nadřízených,
bez kalendáře a hodinek. Bude mně chybět. Mám však
ohromné štěstí, její nástupkyní je naše ekonomka paní Bc
Ivana Balcarová a to je ten správný člověk pro toto místo .
Přeji ji bezvadná léta na úřadě. Zatím se mnou.
Na konec několik závažných informací pro vás. 1.dubna začíná výstavba autobusovo-vlakového nádraží, takže
zastávky autobusů budou přestěhovány před zahradnictví
(viz foto). Cestující žádáme o trpělivost, stavba by měla
být dokončena do konce roku. O trpělivost bych poprosil
také obyvatele DPS, ke stejnému datu začíná rekonstrukce stoupaček a omezení pro každého bude cca 5 dnů. V
letošním roce je naplánovaná velká rekonstrukce silničního mostu přes Úpu (viz foto) za více než 30 miliónů korun,
takže i tam bude omezen provoz.
Před rokem a půl jsme museli snížit náklad našich novin
o 100 kusů, protože toto množství se nám vracelo vždy
zpět. Od minulého čísla jsme naopak zase museli zvýšit
náklad o 50ks., protože se nedostávalo. Tak a to byla dnes
poslední informace.
Doufám, že až budete číst naše noviny, tak už nebude
padat sníh, dnes bylo zase ráno bílo, tak vám přeji krásný
začátek jara a pěkné velikonoce.
Ing.Milan Oravec
Starosta města

Teď něco mnohem příjemnějšího. Dovolte mi poděkovat za dlouholetou, po revoluci vůbec ne lehkou a dobře
zvládnutou práci paní Ivaně Hlaváčkové, tajemnici našeho městského úřadu. Prožila toho se mnou opravdu hodně. Nesmím zapomenout, že nejen se mnou. Přeji ji krás1
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b) schválit 2. etapu rekonstrukce vnitřních
rozvodů v DPS tak, aby byla akce
kompletně ukončena v letošním roce, dle
cenové nabídky ﬁrmy INTOP.Firma INTOP byla vybrána na základě výběrového
řízení a kompletaci vnitřních rozvodů
doporučuje rada přidělit stejné ﬁrmě formou dodatku ke smlouvě o dílo.Finanční
prostředky budou součástí návrhu
rozpočtového opatření č.1/2009

ZPRÁVY Z RADNICE
MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
USNESENÍ
Ze 44. jednání
Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 12. března 2009 od 8,15 hodin
MěÚ ve Svobodě nad Úpou
171/44/2009 Rada města schvaluje:
a) pronájem části p.p.č.140/1 o výměře
70 m2 v k.ú.Maršov 1 panu Josefovi
Havlovi,Nový Svět 91,Svoboda nad Úpou
za cenu dle Věstníku na rok 2009
b) záměr pronájmu p.p.č.98/2 v k.ú.Maršov 1
c) záměr pronájmu p.p.č.130/1 v k.ú.Svoboda
nad Úpou
d) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou za
rok 2008 (příloha orig.zápisu)
e) návrh příjmů a výdajů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou na
rok 2009 (příloha orig.zápisu)
f) zvýšení kapacity kuchyně příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou na
160 obědů
g) navýšená o 0,5 pracovního úvazku v
kuchyni v příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou služnou
h) zřízení nového 0,5 pracovního úvazku na
místo sociálního pracovníka příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou,
který bude rozdělen na 0,2 jako sociální
pracovník a 0,3 jako pečovatel(ka)
i) výběr uchazečů na nová pracovní
místa v příspěvkové organizaci Dům
s pečovatelskou službou dle návrhu
ředitelky organizace: Doris Suchardová –
kuchařka (0,5)
Bc,. Jolana Ryšavá – sociální pracovnice,
pečovatelka (0,5)
j) na žádost ředitelky příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou příspěvek ve
výši 100.000,- Kč na nakup varného kotle.
Bude zapracováno v návrhu rozpočtového
opatření č.1/2009
k) uzavření nájemní smlouvy na uvolněný byt
v Domě s pečovatelskou službou po paní
Hendrychové s paní Vlastou Javůrkovou,
Horská 212,Svoboda nad Úpou
l) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Svoboda nad Úpou za rok 2008

173/44/2009

Rada města odvolává:
Paní Helenu Maternovou z funkce členky
komise sociálně zdravotní

174/44/2009

Rada města jmenuje:
a) do funkce členky komise sociálně zdravotní paní Bc. Zuzanu Škarkovou, ředitelku
DPS ve Svobodě nad Úpou
b) do funkce členky komise sociálně zdravotní paní Bc. Ivanu Balcarovou,která
bude od 1.4.2009 zastávat funkci tajemnice MěÚ ve Svobodě nad Úpou

Hlasování o usnesení:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání rady bylo ukončeno v 10,00 hodin. Zápis z jednání
byl vyhotoven dne 13.3.2009. Příští jednání se uskuteční
dle pozvánek.
Ing. Jiří Špetla
místostarosta

Ing. Milan Oravec
starosta města

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
USNESENÍ
Ze 43. jednání
Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 26. února 2009 od 8,15 hodin
MěÚ ve Svobodě nad Úpou
166/43/2009 Rada města schvaluje:
a) záměr prodeje p.p.č.904 o výměře 163 m2
v k.ú.Svoboda nad Úpou
b) záměr prodeje st.p.č.214/3 o výměře 45
m2 v k.ú.Svoboda nad Úpou
c) záměr prodeje p.p.č.373/1 o výměře 172
m2 v k.ú.Svoboda nad Úpou
d) záměr prodeje p.p.č. 17/5 o výměře 32 m2
v k.ú.Maršov 1 s věcným břemenem na
shoz sněhu z garáže na st.p.č.295
e) umístění zrcadla na komunikaci v
k.ú.Maršov 2 na p.p.č. 378/3
f) na žádost pana Kuldy pronájem reklamní
plochy na zadní stranu reklamní tabule
před budovou bývalého kina
g) nabídku pana Kuldy na výrobu
rozcestníku,který bude umístěn před budovou MŠ (příloha orig.zápisu)

172/44/2009 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města:
a) zapracovat do rozpočtového opatření
č.1/2009 částku 151.202,54 na vybudování
opěrné zdi pod RD manželů Langerových
3
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167/43/2009 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města:
Schválit v rámci rozpočtového opatření akci
„Rekonstrukce šaten Městského stadionu.“
168/43/2009 Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města:
Odprodej p.p.č.394/17 o výměře 192 m2 v
k.ú.Svoboda nad Úpou
169/43/2009 Rada města pověřuje:
a) Ing.Hůrku zajistit věcné břemeno na
pozemek města č. 309/4 v k.ú.Svoboda
nad Úpou ve prospěch RD čp.266 a 247
(příjezdová komunikace k oběma RD)
b) Ing.Hůrku zajistit další nabídky na vybudování opěrné zdi pod RD manželů
Langerových
170/43/2009 Rada města bere na vědomí:
a) žádost tajemnice MěÚ paní Ivany
Hlaváčkové starostovi města o uvolnění z
funkce ke dni 31.3.2009 z důvodu odchodu
do důchodu
b) výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemnice MěÚ
ve Svobodě nad Úpou od 1.4.2009. Do
funkce tajemnice bude na základě tohoto
výsledku a po obdržení souhlasu ředitelky
Krajského úřadu Hradec Králové jmenována paní Bc. Ivana Balcarová
Hlasování o usnesení:

pro: 5

proti: 0

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Určení ověřovatelů zápisu
Schválení zápisu z minulého jednání ze dne
17.12.2008
Nemovitosti
Rozpočtové opatření č. 1/2009
Jmenování zástupce města na valnou hromadu VaK
a.s. v roce 2009
Jmenování zástupce města do Svazku obcí Východní
Krkonoše
Zápis o výsledku inventarizace majetku města za rok
2008
Rozprava
Usnesení

1. Zahájení – prezence
Jednání zahájil starosta města Ing. Milan Oravec v 18,00
hodin. Prezencí bylo zjištěno, že jednání je přítomna
nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (viz
prezenční listina) a je proto schopno se usnášet
2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva města
Zákonem předepsaný slib složil nový člen Zastupitelstva
města pan Bohumil Krčmář, který nastoupil jako náhradník volební strany „Občanská demokratická strana“
(viz usnesení)
3. Seznámení s programem
Starosta seznámil přítomné s navrhovaným programem,
který byl zveřejněn dle zákona na úřední desce MěÚ a v
městských novinách. :
pro: 14 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)

zdržel se: 0

Jednání bylo ukončeno v 10,00 hodin. Zápis z jednání byl
vyhotoven dne 2.3.2009. Příští jednání se uskuteční dne
12. 3. 2009 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě nad Úpou.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města se uskuteční dne
18. března 2009 od 18,00 hodin v kongresovém sále hotelu
PROM.
Ing. Jiří Špetla
místostarosta
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4. Volba návrhové komise
Do návrhové komise pro přípravu usnesení z dnešního
jednání byli navrženi:
Pan Mgr. Petr Hynek a paní Helena Bernardová
pro:12 proti:0 zdržel se:2 (viz usnesení)

Ing. Milan Oravec
starosta města

5. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni: MUDr.
Karolina Feduňová a Ing. Jiří Špetla

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
ZÁPIS
ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva Města
Svoboda nad Úpou, které se konalo dne
18. března 2009 od 18,00 hodin
v kongresovém sále hotelu PROM

6. Schválení zápisu z minulého jednání
Zápis z minulého jednání ze dne 17.12.2008 byl schválen všemi přítomnými členy Zastupitelstva města bez
připomínek
(viz usnesení)
7. Nemovitosti
* byl znovu projednán návrh na odprodej p.p.č.308/1 o
výměře 6125 m2, p.p.č.309/3 o výměře 2912 m2 a p.p.č.
317/9 o výměře 3052 m2. v k.ú.Maršov 1. O tyto pozemky
žádala společnost MEGA PLUS s.r.o. Na minulém jednání
dne 17.12.2008 nebyl prodej těchto pozemků schválen. Byl
ale schválen rozpočet na rok 2009, kde s příjmem za tyto
pozemky bylo počítáno. Rada proto doporučuje zrušit usnesení č.61/12/08/a z jednání ze dne 17.12.2008 a znovu
hlasovat o prodeji těchto pozemků společnosti MEGA
PLUS s.r.o.Janské Lázně za 50,- Kč za jedem m2, tj. za
celkovou cenu 604.450,- Kč
Pan Ing. Jiránek podal návrh nerevokovat usnesení ze
17.12.2008,ale připravit rozpočtové opatření,které by bylo

Přítomno: 14 členů Zastupitelstva města , ( dle prezenční
listiny)
Omluvena: paní Ing. Javůrková
Omluveni: Zápisem pověřena: Ivana Hlaváčková, tajemnice MěÚ
Program:
1. Zahájení – prezence
2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva města pana
Bohuslava Krčmáře
3. Seznámení s programem
4. Volba návrhové komise
4
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v souladu se jmenovaným usnesením
Hlasování o návrhu Ing.Jiránka:
pro: 3 proti:7 zdržel se:4
(neschváleno)
(viz usnesení)
Hlasováno o návrhu na zrušení usnesení č. 61/12/08/a ze
17.12.2008:
pro: 8 proti:3 zdržel se:3
(viz usnesení)

2 0 0 9

9. Jmenování zástupce města na valnou hromadu VaK
Byl podán návrh aby zástupcem města na valnou hromadu
Vak a.s. v roce 2009 byl jmenován pan místostarosta Ing.
Jiří Špetla
pro:12 proti:0 zdržel se:2 (viz usnesení)
10. Jmenování zástupce města do Svazku obcí Východní
Krkonoše
Byl podán návrh, aby Město Svoboda nad Úpou ve Svazku
obcí Východní Krkonoše zastupovala paní Lucie Trnková
pro:13 proti:0
zdržel se:1 (viz usnesení)

Hlasováno o návrhu prodeje výše uvedených pozemků dle
návrhu Rady města:
pro: 9 proti:3 zdržel se:2
(viz usnesení)

11. Zápis o výsledku inventarizace majetku města za rok 2008
Zastupitelstvu byl předložen Zápis o výsledku inventarizace majetku města za rok 2008 včetně rekapitulace.
Nebylo k němu připomínek.
pro:13 proti:0 zdržel se:1 (viz usnesení)

* rada navrhuje Zastupitelstvu města odprodej p.p.č.
157/1 o výměře 933 m2 v k.ú.Maršov 1 panu Vitaliy Kalynovi ,5.května 432,Svoboda nad Úpou za odhadní cenu.
S věcným břemenem na umístění vodoteče a zajištění její
funkčnosti
pro:14 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)

12. Rozprava
* pan Ritter vznesl dotaz na opravu státní silnice na
křižovatce v centru města. Silnice není v majetku města.
Bude prováděna rekonstrukce mostu a s tím i oprava
silnice
* p. Mgr .Hynek vznesl dotaz na historický majetek města
(lesy). V současné době je zpracováváno. Připravuje se
zpracování odhadů
* p. Mgr.Korbelář vznesl dotaz na pohledávky dle výsledků
inventarizace. Jedná se o staré pohledávky, dluhy vymáhá
právník města.

* rada navrhuje Zastupitelstvu města prodej p.p.č.373/1 o
výměře 172 m2 v k.ú.Svoboda nad Úpou manželům Juraji
a Alžbětě Molnárovým,Stará Alej 480,Svoboda nad Úpou
za odhadní cenu
pro:14 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)
*rada navrhuje Zastupitelstvu města prodej p.p.č.17/5
o výměře 32 m2 v k.ú.Maršov 1 panu Zdeňkovi
Tlachačovi,Rýchorské sídliště 116,Svoboda nad Úpou
za odhadní cenu s břemenem na shoz sněhu s garáže
umístěné na st.p.č.295
pro:14 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
USNESENÍ
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva
Města Svoboda nad Úpou dne 18. března 2009
od 18,00 hodin v kongresovém sále
hotelu PROM na Pietteho náměstí

* rada nedoporučuje Zastupitelstvu města odprodat
p.p.č.394/17 o výměře 192 m2 v k.ú.Svoboda nad Úpou.
Žadatel David Kancok, Rozmarýnová 446,Trutnov.V
současné době mají pozemek v pronájmu manželé Jelínkovi ze Svobody nad Úpou. Rada má v úmyslu ponechat
pozemek v pronájmu.
pro:14 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)
* rada doporučuje Zastupitelstvu města schválit doplnění
Změny územního plánu města Svobody nad Úpou č. 2 o
požadavek společnosti MEGA PLUS s.r.o.Janské Lázně
týkající se pozemků č. 288/5 a 308/3 v k.ú.Maršov 1. Ve
stávajícím ÚP – lesy, provést změnu na území pro sport,
rekreaci a cestovní ruch, lyžařské dopravní zařízení a sjezdovky s tím,že žadatel zaﬁnancuje poměrné náklady na
pořízení změny
pro: 14 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)
8. Rozpočtové opatření č.1/2009
Pan Mgr. Hainiš,předseda ﬁnančního výboru přednesl
návrh rozpočtového opatření č.1/2009. K jednotlivým
položkám byly podány dle dotazů informace. Pan Ing.
Jiránek požaduje,aby materiály na jednání byly zasílány
s větším předstihem. K rozpočtovému opatření nebylo připomínek k němu připomínek. Bylo hlasováno o
návrhu
pro:14 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)
5

62/13/09

Zastupitelstvo města volí:
Do návrhové komise pro přípravu usnesení z
dnešního jednání
Pan Mgr. Petr Hynek, paní Helena Bernardová

63/13/09

Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program dnešního jednání
b) zápis z minulého jednání ze dne
17.12.2008
c) rozpočtové opatření č.1/2009 (příloha
orig.zápisu)
d) zápis o výsledku inventarizace majetku
města za rok 2008 (příloha orig.zápisu)
e) prodej p.p.č.308/1 o výměře 6125 m2,
p.p.č.309/3 o výměře 2912 m2 a p.p.č.
317/9 o výměře 3052 m2,vše v k.ú.Maršov
1 společnosti MEGA PLUS s.r.o. Janské
Lázně za cenu 50,- Kč za 1 m2, tj.celkem
za 604.450,- Kč
f) prodej p.p.č.157/1 o výměře 933 m2 v
k.ú.Maršov 1 panu Vitaliy Kalynovi, 5.
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CESTY NA SNĚŽKU Z POLSKÉ STRANY
UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ !

května 432,Svoboda nad Úpou za odhadní cenu s věcným břemenem na umístění
vodoteče a zajištění její funkčnosti
g) prodej p.p.č. 373/1 o výměře 172 m2 v
k.ú.Svoboda nad Úpou manželům Juraji
a Alžbětě Molárovým,Stará Alej 480,Svoboda nad Úpou za odhadní cenu
h) prodej p.p.č. 17/5 o výměře 32 m2 v
k.ú.Maršov 1 panu Zdeňkovi Tlachačovi,
Rýchorské sídliště 116,Svoboda nad Úpou
za odhadní cenu s břemenem na shoz
sněhu s garáže na st.p.č.295
i) doplnění Změny Územního plánu Města
Svoboda nad Úpou č.2 o žádost společnosti
MEGA PLUS s.r.o. Janské Lázeně
- p.p.č.288/5 a 308/3 v k.ú.Maršov 1, ve
stávajícím jsou pozemky vedeny jako
lesy,provést změnu na území pro sport,
rekreaci a cestovní ruch, lyžařské dopravní zařízení a sjezdovky

vydáno 16.3.2009 / č. 60

64/13/09

Zastupitelstvo města jmenuje:
a) pana Ing. Jiřího Špetlu zástupcem města
na valnou hromadu VaK, a.s. v roce 2009
b) Paní Lucii Trnkovou zástupcem města do
Svazku obcí Východní Krkonoše

Z důvodu stavební nehody na budově observatoře Institutu meteorologie a vodního hospodářství na Sněžce a
z obavy o bezpečnost osob navštěvujících KPN zůstávají
všechny přístupové trasy z polské strany na vrchol Sněžky
uzavřené do odvolání.
Za veškeré potíže se omlouváme.

65/13/09

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Složení slibu nového člena Zastupitelstva
města pana Bohuslava Krčmáře

Více informací (iDNES.cz)

66/13/09

Zastupitelstvo města neschvaluje:
Prodej p.p.č.394/17 o výměře 192 m2 v
k.ú.Svoboda n.Úpou

67/13/09

INDIÁNSKÉ MOKASÍNY
16. května 2009
Naučíme se šít a zdobit pravé indiánské mokasíny z jelenice
pro sebe i malé děti. Je to velice zdravá obuv, která s dětmi
poroste apoň 2 roky!

Zastupitelstvo města ruší :
usnesení č. 61/12/08/a (pozemky k prodeji
společnosti MEGA PLUS) – viz zápis

Hlasování o usnesení:

pro:14

proti: 0

•
•
•
•
•
•

Stará fara, Horní Maršov 175
10:00 – 16:00
Cena: 350,- Kč (lektorné a materiál)
Lektorka: Lucie Čapková
Pro širokou veřejnost (i pro maminky s dětmi od 15 let)
Katarína Gregorová, 73..., sever-dotek@ekologickavychova.cz
• Závazné přihlášky po telefonu nebo emailu!

zdržel se: 0

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hodin. Zápis z jednání byl
vyhotoven dne 19.března.2009.
Ing. Milan Oravec
starosta města

BLAHOPŘÁNÍ

DEN ZEMĚ 2009

V měsíci březnu 2009 oslaví svoje životní jubileum paní Marie Vrabcová, Anna Vaňková,
Alžběta Rusová, Anna Průchová . Do dalších
let přejeme pevné zdraví, pohody a lásky.

25. dubna 2009 Den Země
V rámci oslav Dne Země proběhne jarní výlet ze Svobody
nad Úpou do Horního Maršova a již tradiční Krkonošský
jarmark - prodej místních výrobků, ukázky řemesel, muzika, divadelní vystoupení.
•
•
•
•
•

INZERÁT
Prodám byt v osobním vlastnictví 4+1 na Rýchorském
sídlišti ve Svobodě nad Úpou.
Tel.603 210 391
6

Horní Maršov
10:00 - 18:00
Zdarma
Pro veřejnost
Yvonna Piňosová, 739203205, 499874280, sever-hm@
ekologickavychova.cz
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BOHUMIL SOKOL ml.:
OLEJOMALBA A GRAFIKA
Výstavy a umění
Od:
20.3. 2009
Do:
30.4. 2009
Místo:
Galerie Dračí ulička * otevřeno ve dnech
školní výuky 8 - 16 hodin
Pořadatel: Galerie Dračí ulička
Působivá obrazová kolekce komorních i velkoplošných
formátů mladého výtvarníka. Vernisáž 19. 3. od 16 hodin.

Majetek města Svoboda nad
Úpou je pojištěn
u Kooperativy pojišťovny a.s.
Zvýhodněné pojištění majetku
občanů města

KŘEHKÉ VIBRACE
Výstavy a umění
Od:
26.3. 2009
Do:
8.5. 2009
Místo:
Výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro
kulturu o.s.
Fotograﬁe Patricka Marka. Doprovodná výstava festivalu Jazzinec 2009. Vernisáž 25. 3. od 17 hodin.

VELIKONOČNÍ INSPIRACE

AKCE STÁLE
TRVÁ
Pojištění rodinných domů,
bytových domů, bytů,
domácností, rekreačních budov
S L E V A 25%
Povinné ručení vozidel s
živelním pojištěním a pojištění
pobytu v nemocnici zdarma
S L E V A 50%
Havarijní pojištění na poškození,
odcizení a vandalismus
S L E V A 50%
Pojištění léčebných výloh v
zahraničí a cestovní pojištění
S L E VA 75%

Výstavy a umění
Od:
31.3. 2009
Do:
2.4. 2009
Místo:
Národní dům
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
WWW:
http://www.dktrutnov.cz
Každoroční setkání s dobrými nápady, tradicemi a šikovností. Během tří dnů se můžete podívat na práci řemeslníků,
vyzkoušet svoji dovednost a přímo na místě si nějakou drobnost pro sebe zhotovit. Nebo si zakoupit již hotový předmět
- pomlázku, košík, kraslici, lžíci nebo naběračku vyřezanou ze
dřeva, patchwork, ﬁgurku z kukuřičného šustí, perníček, dřevěnou hračku, píšťalku, krajku, velikonoční keramiku, drobnou aranži, ošatku ze slámy, korálky nebo malovaný hedvábný
šál... Kromě předmětů tradičního českého zvykosloví budou
také vystaveny kraslice - tentokrát zahraniční: vytvořili je lidé v
různých zemích naší planety - od Jižní Ameriky po Asii. Ze své
sbírky je pro tuto příležitost zapůjčí Anna Rusová.
úterý 31. 3. - čtvrtek 2. 4. ** Národní dům ** otevřeno 9 12 a 13 - 17 hodin ** vstupné 5 Kč

AUKRO BEST OF TOUR ANNA K & BAND,
SPECIÁLNÍ HOST: MAREK ZTRACENÝ
Hudební akce
Od:
9.4. 2009
Do:
9.4. 2009
Místro:
Národní dům
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz
Koncert bez židlí
Předprodej vstupenek v ceně 230 Kč zajišťuje od 9. 3. recepce Národního domu a Turistické informační centrum

Informace žádejte: Benešová
Jana, 733 625 157
e-mail: jbenesova@koop.cz
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11. sobota 12. neděle
MĚSTO EMBER
Americké dobrodružné romantické fantasy. Příběh lidí
žijících léta v podzemním městě za svitu elektrických lamp.
Dvanáctiletá dívka a její kamarád se pokoušejí rozpadající
se město zachránit. Režie: Gil Kenan. Hrají: T. Robbins,
B. Murray, S. Ronan, H. Treadaway aj.
Mládeži přístupno ** titulky ** 96 min. ** vstupné 65 Kč

KINO VESMÍR
PROGRAM
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@dktrutnov.cz
Začátky představení pouze v 19.00 hodin,
pokud není uvedeno jinak.

DUBEN 2009

14. úterý 15. středa
RŮŽOVÝ PANTER 2
Americká komedie. Pokračování úspěšného ﬁlmu z roku
2006, v němž se objevil v roli neohroženého a neohrabaného detektiva, inspektora Jacquese Clouseaua, herec
Steve Martin. Tentokrát se zúčastní vyšetřování ztráty
vzácných šperků. Režie: Harald Zwart. Dále hrají: J.
Cleese, J. Reno, E. Moritimer, A. Garcia a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 92 min. ** vstupné 70 Kč

1. středa
ONI
Americký horor. O tom, co se 11. února 2005 událo v chatě
rodiny Hoytových, stále nemáme tak docela jasno. Jisté
je, že ve čtyři ráno se ozvalo klepání na dveře a za nimi
zvláštní hlas. V zájmu přežití zašli Kristen a James daleko
za hranice toho, čeho si mysleli, že jsou schopni. Režie:
Bryan Bertino. Hrají: L. Tyler, S. Speedman, L. Margolis
a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 85 min. ** vstupné 65 Kč

16. čtvrtek 17. pátek
KURÝR 3
Francouzský akční ﬁlm. Frank Martin se již potřetí vrací
coby kurýr přepravující lidi. Tentokrát půjde o Valentinu,
dceru ředitele velké společnosti. Režie: Olivier Megaton.
Hrají: J. Statham, N. Rudakova, F. Berléand, R. Knepper
aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 min. ** vstupné 65 Kč

2. čtvrtek 3. pátek
CINKA PANNA
Maďarsko-slovenský hudební ﬁlm. Příběh nejslavnější
cikánské primášky, která žila a tvořila v 18. století na
pomezí dvou světů: šlechty, pro kterou hrála, a cikánské
komunity, kde žila. Režie: Dušan Rapoš. Hrají: A. Giorgobiani, B. Galko, M. Dejdar, Z. Krónerová a další.
Mládeži nepřístupno ** slovenské znění ** 130 min. **
vstupné 65 Kč

18. sobota 19. neděle
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Americký animovaný dobrodružný ﬁlm. Myšák s velkýma
ušima se odjakživa touží stát hrdinou. Podaří se mu to
při pokusu zachránit princeznu? Režie: Sam Fell a Robert
Stevenhagen. V českém znění: M. Holý, L. Vondráčková,
N. Konvalinková, J. Šťastný aj.
Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno
česky ** 94 min. ** vstupné 70 Kč

4. sobota 5. neděle
MILK
Americké drama. Příběh člověka, který za svou sexuální
orientaci zaplatil životem. V roce 1978 byl na něho spáchán
atentát, ale jeho jméno bude navždy znamenat začátek
nové éry porozumění a tolerance jak v jeho komunitě, tak
na celém světě. Režie: Gus Van Sant. Hrají: S. Penn, E.
Hirsch, J. Brolin, J. Franco, D. Luna a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 min. ** vstupné 70 Kč

18. sobota 19. neděle
KAMARÁDOVA HOLKA
Americká komedie. Hlavní hrdina má zajímavý „kšeft“:
balit dívky, se kterými se právě někdo rozešel, a naštvat je
tak, aby se dotyčná vrátila k původnímu partnerovi. Jenže
všeho do času... Režie: Howard Deutch. Hrají: K. Hudson, D. Cook, J. Biggs, A. Baldwin aj.
Pouze od 17.30 hodin! ** mládeži nepřístupno ** titulky **
102 min. ** vstupné 65 Kč

7. úterý 8. středa
VALKÝRA
Americké drama. Skutečný příběh plukovníka, který stál v
čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním
cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho
spolupracovníků od moci. Režie: Bryan Singer. Hrají: T.
Cruise, K. Branagh, B. Nighy aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 min. ** vstupné 70 Kč

20. pondělí
PSYCHO
PROJEKT 100
Americký horor. Zásadní rozdíl mezi ﬁlmem Psycho a
většinou moderních hororů spočívá v tom, že s lety neztrácí
na kvalitě. Proto ho můžeme vidět znovu a znovu a přitom
stále obdivovat špičkové herecké výkony i dokonalou práci kamery. Režie: Alfred Hitchcock. Hrají: A. Perkins, J.
Leigh, V. Miles, J. Gavin a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 109 min. ** vstupné 60 Kč

9. čtvrtek 10. pátek
ZRÁDCE
Americký thriller. Bývalý velitel speciálních operací Horn
je tajuplný člověk. Dokážou agenti FBI vyšetřit mezinárodní spiknutí a zároveň zjistit, zda Horn je skutečně
tím, za koho ho považují? Režie: Jeffrey Nachmanoff.
Hrají: G. Pearce, D. Cheadle, J. Danielis aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 114 min. ** vstupné 65 Kč
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21. úterý 22. středa
MARLEY A JÁ
Americká rodinná komedie. Všechno bylo perfektní,
dokud si manželé Groganovi nepořídili labradora Marleyho. Třináct let života se psem, který někdy připomíná
soužití s nevypočitatelným uragánem. Režie: David Frankel. Hrají: J. Aniston, O. Wilson, E. Dane aj.
Mládeži přístupno ** titulky ** 111 min. ** vstupné 65 Kč

29. 4. pouze od 17.30 hodin, 30. 4. a 1. 5. pouze od 19.00
hodin!

23. čtvrtek 24. pátek
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Britsko-americké drama. Skutečný příběh indického
chlapce, který vyhrál v indické verzi soutěže „Chcete být
milionářem?“ a následně byl obviněn z podvádění a vyslýchán na policii, protože někomu nevěřícímu začalo vrtat
hlavou, jak by se tenhle prosťáček mohl dopracovat k takovým penězům. Režie: Danny Boyle. Hrají: D. Patel, F.
Pinto, A. Kapoor, S. Shukla aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 120 min. ** vstupné 65 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
8.00 - 12.30 a 13.00 - 18.00 (po - pá)
v recepci Národního domu

V ceně vstupenky je příplatek 1 Kč Státnímu fondu ČR
pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe.
Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

9.00 - 18.00 (po - pá), 9.00 - 12.00 (so)
v Turistickém informačním centru
18.00 - 18.30 a 19.15 - 20.00 (ve dnech promítání)
v pokladně kina Vesmír
PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA
18.30 - 19.15 hodin

25. sobota 26. neděle
SPIRIT
Americký akční ﬁlm. Příběh zavražděného policisty Dennyho Colta, který se za záhadných okolností vrací na svět
jako maskovaný bojovník se zločinem, známý pod pseudonymem Spirit. Režie: Frank Miller. Hrají: G. Macht, E.
Mendes, S. Paulson, D. Lauria a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 108 min. ** vstupné 70 Kč

Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina
otevřena vždy půl hodiny před zahájením promítání.

Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov
DUBEN 2009
www.dktrutnov.cz

27. pondělí
NOSFERATU - FANTOM NOCI
PROJEKT 100
Německý ﬁlm. Snímek byl natočen o 57 let později než
Upír Nosferatu - praděd všech ﬁlmových upírů. Nabízí
nám zajímavé srovnání černobílého a barevného zpracování téhož námětu, i když dějově se výrazně od slavného
předchůdce liší. Režie: Werner Herzog. Hrají: K. Kinski,
I. Adjani, B. Ganz, W. Ladengast a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 107 min. ** vstupné 60 Kč
28. úterý 29. středa
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?
Česká animovaná pohádka. Boj na život a na smrt musejí
v pohádce režiséra a výtvarníka Jiřího Barty podstoupit
odložené hračky a jejich přátelé, kteří bydlí na staré půdě,
aby zachránili svoji kamarádku panenku Pomněnku z moci
temného vládce Říše Zla. Mluví: L. Pernetová, B. Hybner,
I. Trojan, N. Konvalinková, B. Hrzánová a další.
Mládeži přístupno ** 90 min. ** vstupné 75 Kč
28. 4. od 15.30 a 17.30 hodin, 29. 4. pouze od 15.30 hodin!
29. středa 30. čtvrtek 1. pátek (květen)
VÉVODKYNĚ
Britské
drama.
Příběh
šlechtičny
Georgiany,
praprapratetičky princezny Diany. Stejně jako princezna
Diana i vévodkyně z Devonshiru byla oslňující, charismatická a veřejností milovaná. V osobním životě jí ale
štěstí nepřálo. Režie: Saul Dibb. Hrají: K. Knightley, R.
Fiennes, Ch. Rampling, D. Cooper a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 110 min. ** vstupné 80 Kč
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do 3. 5.

PĚTIKVÍTEK
Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby žáků ZŠ
Komenského
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu

31. 3. - 2. 4.

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Ukázky rukodělné tvorby
Národní dům ** otevřeno: 9 - 12 a 13 - 17
hodin ** vstupné 5 Kč

2. - 19. 4.

NEZNÁMÉ PODZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Výstava představí výsledky práce členů
České speleologické společnosti, ZO
5-02 Albeřice
Vernisáž 1. 4. od 17.00 hodin
Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno: pondělí - sobota 9 - 17 hodin, neděle 13 - 17 hodin ** vstupné 5 Kč

3. 4. pátek

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Úvodní koncert letošní sezóny městské
dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, Dům kultury Trutnov a město
Trutnov
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč

4. 4. sobota

BACHOVY ESENCE
Přednáška Mgr. Pavly Kurkové doplněná
besedou
Národní dům - Pod střechou ** 14.00
hodin ** vstupné 50 Kč

SVO BODA
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MATEŘSKÉ CENTRUM HROŠÍK, O.S.

O NEPOŘÁDNÉM KŘEČKOVI
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 2 do 4 let
kino Vesmír - foyer ** 15.00 a 16.00 hodin
** vstupné: děti ve věku 2 - 4 roky 20 Kč (tyto
vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 40 Kč

Malá ulička 89
542 26 Horní Maršov
IČ: 26578425
tel. 605786670
www.mc-hrosik.webnode.cz

6. 4. pondělí AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Jan Císař, CSc.: Národní divadlo
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin

Milé maminky, tatínkové,
babičky,dědečkové, dětičky!
Dne 3.3.2009 se pro vás
v maršovské základní škole
otevřelo Mateřské centrum Hrošík. Maminky zde mohou se svými dětmi pobývat při různých programech nebo
“jen tak”, prozatím vždy v úterý a ve čtvrtek. Budete si
zde moci se svými dětmi hrát, oddychnout a popovídat o
mateřských radostech i starostech.
Pravidelně si mohou maminky s dětmi přijít každé
úterní dopoledne zacvičit a zazpívat na Světýlka s Luckou
Čapkovou.
Do budoucna určitě budete mít příležitost vyslechnout
nějakou zajímavou přednášku, jako tomu bylo první víkend v březnu, kdy se v MC povídalo s Blankou Stáblerovou o aromaterapii a proběhl zde zážitkový seminář o
reﬂexní terapii.

6. 4. pondělí NEZNÁMÉ PODZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
RNDr. Radko Tásler - přednáška a
beseda
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč
7. 4. úterý

ASTEROID BEJČEK
Představení v rámci Divadelního trojlístku
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné
85 Kč

9. 4. čtvrtek

AUKRO BEST OF TOUR ANNA K &
BAND
SPECIÁLNÍ HOST: MAREK ZTRACENÝ
Koncert bez židlí
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné v
předprodeji 230 Kč, v den koncertu 270 Kč

17. 4. pátek

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Setkání s autorskou módou
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 110 Kč

22. 4. středa

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Divadelní předplatné „D“
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné
240 Kč, předplatitelé „D“ vstup na abonentky

25. 4. sobota

DRAČÍ PUTOVÁNÍ
Druhá procházka Trutnovem pro rodiče s
dětmi. Akce v rámci projektu „Rok trutnovského draka 2009“.
sraz u prodejny Euronics u Hypernovy ** 14.00
hodin ** vstupné 5 Kč

26. 4. neděle

2 0 0 9

Prozatím je denní vstupné stanoveno na 35,- Kč a
zvýhodněná permanentka pro jednoho dospělého a jedno
dítko stojí 250,- Kč na deset vstupů. U některých programů
je cena stanovena individuálně. Sledujte náš program a
ceník jednotlivých akcí na www.mc-hrosik.webnode.cz ,ať
nepromeškáte zajímavou akci nebo povídání!
Za podporu děkujeme Obecnímu úřadu Horní Maršov,
ﬁrmě ETH spol. s r.o., Praha za věcné dary a všem, kteří
se s námi podíleli na vzniku centra.

Těšíme se na vás !

TŘI ČARODĚJNICE
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
kino Vesmír ** 15.00 hodin ** vstupné:
děti 35 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 50 Kč

Takhle to u nás vypadá…..

Hravé cvičení s Luckou Čapkovou

30. 4. čtvrtek

ČARODĚJNICE
Akce pro děti
Pořadatel: Dům kultury Trutnov a Středisko volného času, Trutnov ve spolupráci s TJ Lokomotiva Trutnov a Country
clubem Bonanza
sraz na Krakonošově náměstí v 19.45
hodin, lampiónový průvod, program Na
Nivách cca od 20.30 hodin ** bez vstupného
Změna programu vyhrazena!
Přehled nezahrnuje nabídku pořadů pro školy.

Čtvrtek 2. dubna
Úterý 21. dubna
9.00 – 12.00 Hrátky s batolátky
9.00 – 12.00 Světýlka s Luckou Čapkovou
přijďte si pohrát a popovídat
hravé cvičení s říkadly pro maminky s dětmi od 3 měsíců
do 3 let
14.00 – 16.00 Hrátky s batolátky
14.00 – 16.00 Hrátky s batolátky
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výroba jarní výzdoby do MC
přijďte si pohrát a popovídat

2 0 0 9

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Svoz velkoobjemového odpadu se letos uskuteční v sobotu
25. 4. 2009. Kontejnery budou přistaveny na obvyklých
místech:
- parkoviště naproti restauraci Národní dům
- Rýchorské sídliště – u výměníku
- Nový svět – za mostem
- Maršov II – naproti autobusové zastávce na Pec p.
Sněžkou
Na Sluneční stráni bude stát nákladní auto PRAGA.
Jedná se o velkoobjemový odpad, nikoliv nebezpečný!
Pouze pro upřesnění: velkoobjemový odpad je odpad
větších rozměrů, který nevyhovuje ukládání do sběrných
nádob běžně užívaných pro shromažďování domovního
odpadu; např. starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy
apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), nefunkční
sporáky, pračky…

Úterý 7. dubna
Čtvrtek 23. dubna
9.00 – 12.00 Světýlka s Luckou Čapkovou
9.00 – 12.00 Maminka Země
hravé cvičení s říkadly pro maminky s dětmi od 3 měsíců
do 3 let
výtvarná dílnička s Luckou Frantovou
14.00 – 16.00 Kreativní dílna: Ubrousková technika
14.00 – 15.30 Hrátky s batolátky
s Andreou Pejřimovskou si ozdobíme květináč, rámeček
apod.
přijďte si zaskotačit nebo si nakreslit obrázek
Čtvrtek 9. dubna
15.30 – 16.30 Zelené potraviny – nejsou lékem a přece
léčí
9.00 – 12.00 Křemílek, Vochomůrka a vajíčko
povídání s Káťou Kluhovou
výtvarná dílnička s Luckou Frantovou

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nejbližší termín pro svoz nebezpečného odpadu je 2. 5.
2009 na těchto stanovištích:
Svoboda náměstí – naproti restauraci Národní dům
- mezi 9. – 10. hod.
U Rýchorky
- 10. – 11. hod.
Maršov II naproti autobusové zastávce na Pec p. Sněžkou
- 11. – 11.30 hod.
Sem můžete odevzdávat staré ledničky, televizory,monitory,
akumulátory, zářivky, výbojky, zbytky barev a lepidel, oleje, rozpouštědla a jiné spotřební chemické výrobky a nádoby jimi znečištěné.

Úterý 28. dubna
14.00 – 16.00 Velikonoční hrátky s batolátky
9.00 – 12.00 Světýlka s Luckou Čapkovou
aneb hledání ztraceného králíčka
hravé cvičení s říkadly pro maminky s dětmi od 3 měsíců do 3 let
Úterý 14. dubna
14.00 – 16.00 Kreativní dílna: Učíme se plést z pedigu
9.00 – 12.00
Světýlka s Luckou Čapkovou
s Andreou Pejřimovskou si upleteme něco pěkného do
bytečku
hravé cvičení s říkadly pro maminky s dětmi od 3 měsíců
do 3 let

Dále připomínám, že poplatek 480,- Kč za svoz komunálního odpadu za rok 2009 je splatný nejpozději 30.
6. 2009. Částku zaplaťte hotově v pokladně, složenkou
nebo převodním příkazem na účet č.35-1303700359/0800,
přičemž variabilní symbol vám sdělíme na MěÚ i telefonicky (499 871 145). Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2005,
čl. 8, odst. 1.) se včas nezaplacené poplatky zvyšují až na
trojnásobek.

Čtvrtek 30. dubna - zavřeno
14.00 – 16.00 Příjem věcí na blešák
přijďte za námi na fotbalové hřiště, kde je od 17.00 do
19.00 připraven
Dnes můžete přinést jarní a letní oblečení, které chcete
prodat.
čarodějnický program pro děti a po setmění vyjde lampionový
průvod
Velké věci, např. kočárky, postýlky apod. si prosím nafoťte a
spolu s popisem
dejte na nástěnku v MC.

Kroužek mladých hasičů ve Svobodě nad Úpou
pořádá
Dne 30.4.2009

Čtvrtek 16. dubna
9.00 – 12.00 Blešák, 14.00 – 16.00 Blešák
ten kdo koupí, neprohloupí ….
Maminky a tatínkové, pokud půjdete s dítkem na výtvarné
dílničky, berte prosím v potaz, že se Vaše dítko může
ušpinit.
Vemte mu prosím oblečky, které jsou k tomu určeny, tzn.
zástěrku nebo nějaké starší tričko a tepláčky.

Slet čarodějnic
Sabat začíná v 17:00
na hřišti u sokolovny
Hrát pro poslech i tanec bude
hudební skupina
Soumrak

Změna programu vyhrazena, aktuální program a ceny na
www.mc-hrosik.webnode.cz
Těšíme se na Vás!
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Rozpoþtové opatĜení þ. 1/2009
PěÍJMY
úþet

rozp. skladba

ORG

þástka

text

231/10 pol. 4111

342 800

231/10 pol. 4116 13306

370 000

235/10 pol. 1351

227 000

235/10 3722/2111

75 000

235/11 6171/3112

-2 528 000

Dotace ze SR z kapitoly VPS - kompenzace daĖových výnosĤ
v souvislosti s pĜijetím zákona o stabilazci veĜejných
rozpoþtĤ
Dotace z MPSV na výplatu dávek v hmotné nouzi - úþelová
dotace
Odvod výtČžku z provozování výherních hracích automatĤ za
rok 2008
OdmČna od spoleþnosti EKO-KOM za sbČr tĜídČného odpadu
za 4.Q.2008
Zrušení pĜíjmu z prodeje bytových jednotek domu þp. 302 na
Sluneþní stráni. Analýzou rizik byl tento prodej formou
Smlouvy o budoucí kupní smlouvČ vyhodnocen jako
nevýhodný pro mČsto, pro nájemníky jako budoucí kupující
pĜedstavoval tento zpĤsob prodeje nemožnost získat nČkterý z
bankovních produktĤ na bytové úþely (nebyla by splnČna
podmínka pĜevodu vlastnického práva) .

CELKEM PěÍJMY

-1 513 200

VÝDAJE
úþet

rozp. skladba

þástka

text

231/10 2141/5329

44 000

DSO Krkonoše - svazek mČst a obcí: pĜíspČvek do Eurofondu
20 Kþ / 1 obyvatele

231/10 2141/5329

53 000

DSO Východní Krkonoše - þlenský pĜíspČvek na rok 2009

232/10 2212/5171

206 000

Komunikace a kanalizace Nový svČt - jedná se o náklady
spojené s technickým Ĝešením pĜipojení RD þp. 139 a 151 vybudování 4 kontrolních šachet, zhotovení odpadní
kanalizace, oprava komunikace + geodetické zamČĜení stavby
(pĜípojky si hradili majitelé þp. 139 a 151 sami).

232/10 2212/6121

151 000

OpČrná zeć Sluneþní stráĖ - Langerovi

609 000

Výstavba dČtského hĜištČ na stadionu - k projednání jsou dvČ
variantní Ĝešení, jejich rozdíl spoþívá ve výbČru jednoho z
prvkĤ, a to buć MČsteþko TRIS s tČlocviþnou (nabídková
cena 543.921,-Kþ) nebo MČsteþko BIMBI (nabídková cena
609.396,-Kþ). Rada mČsta navrhuje levnČjší variantu s tím,
že za zbytek vyþlenČných prostĜedkĤ bude vyrobeno oplocení
dČtského hĜištČ a dobudováno pískovištČ.

232/10 3421/6121

232/10 3419/6121

400 000

232/10 3419/5171

24 000

Rekonstrukce fotbalových kabin v budovČ na stadionu rekonstrukce spoþívá ve výmČnČ palubkového obložení,
montáži sádrokartonových strropĤ, výmČny svČtel a
ventilátorĤ, výmČny podlahových krytin, vybavení nábytkem,
vymalování. Jedná se o pĜedpokládanou cenu, výbČrové
Ĝízení na dodavatele a koneþný výbČr firmy zajistí rada mČsta
.
Stadion - montáž veĜejného osvČtlení na hĜišti a odstranČní
revizních závad v objektu kabin a garáže.

12
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232/10 3633/6121

200 000

Lokalita B3 - nad bývalou zvláštní školou (Luþní ul. - p.p.þ.
229/1 - 273/1) - pĜíprava lokality na výstavbu 16 rodinných
domĤ s disponibilním rezervovaným pĜíkonem 3 x 400 A (s
elektrickým vytápČním, hlavní jistiþ pĜed elektromČrem pro 1
RD 3 x 25 A) = 200.000,-Kþ.

232/10 3631/5171

74 000

Oprava veĜejného osvČtlení v ulici Horské smČrem k lesárnČ.

232/10 3745/5171

200 000

VeĜejná zeleĖ - posílení rozpoþtu na jarní a podzimní proĜezy

4171/5410
232/10 4172/5410
4173/5410

150 000
150 000
70 000

Sociální dávky - výplaty dávek v hmotné nouzi z dotace z
MPSV - viz pĜíjmy

232/10 4357/6331

100 000

Investiþní pĜíspČvek Domu s peþovatelskou službou na nákup
varného kotle v souvislosti s rozšíĜením kapacity kuchynČ.

232/10 4357/6331

695 000

232/10 6171/5137

10 000

232/10 6171/5166

334 000

232/10 6171/5166

500 000

232/10 6171/5168

200 800

232/10 6171/5171

57 000

232/10 6409/5901

0

DĤm s peþovatelskou službou - dokonþení závČreþné 2. etapy
rekonstrukce vnitĜních rozvodĤ v objektu - rada mČsta
doporuþuje tuto akci kompletnČ dokonþit v letošním roce.
Vzhledem k tomu, že výbČr firmy již probČhl v rámci
vyhlášeného a ukonþeného výbČrového Ĝízení dle zákona o
zadávání veĜejných zakázek, doporuþuje rada uzavĜít dodatek
ke smlouvČ o dílo na tuto 2. etapu se stejnou firmou (INTOP
Mladé Buky). Finanþní potĜebnost 2. etapy þiní celkem
1.295.000,-Kþ, z toho 600.000,-Kþ bude použito z
investiþního fondu pĜíspČvkové organizace a zbývající þást
pak þiní zde uvedený investiþní pĜíspČvek ve výši 695.000,Kþ)
15% spoluúþast na Integrovaném operaþním programu
"Egovernment v obcích CzechPOINT" dle výzvy MV ýR. V
tomto dotaþním programu je možno do konce bĜezna požádat
o finanþní prostĜedky do výše 68000,-Kþ na upgrade jednoho
pracovištČ Czech POINT právČ v souvislosti s avizovanou
pĜípravou na datové schránky - jedná se o možnost nákupu
vybraného hardwaru.
Historický majetek mČsta - geodetické zamČĜení pozemkĤ,
které získalo mČsto do svého vlastnictví
Znalecké posudky - posílení rozpoþtu s ohledem na získaný
historický majetek mČsta, který bude nutno ocenit pro úþely
zaĜazení do majetku mČsta a pro další prodej. ýástka není
zatím podložena žádnou kalkulací,ani cenovou nabídkou, v
souþasné dobČ není možno odhadnout.
Posílení položky programová údržba v souvislosti s
napojením spisové služby na program Stavební úĜad Lite a
Czech POINT.
Oprava sociálního zaĜízení v 2.patĜe na MČÚ na hospodáĜskosprávním odboru (nabídkový rozpoþet fy Jan Jebavý Trutnov)
- jedná se o opravu stČn a obkladĤ, výmČna WC mísy a
umyvadla, baterií a montáž odvČtrání .
ZĤstatek rezervy pro rok 2009 pro další využití v prĤbČhu
roku 0,-Kþ.

CELKEM VÝDAJE

4 227 800
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-1 513 200
4 227 800
5 741 000

Celkové pĜíjmy
Celkové výdaje
Rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ
Financování
pol. 8115

5 741 000

Financování z prostĜedkĤ Fondu rezerv

V souvislosti se stornem pĜíjmu z prodeje bytových jednotek þp. 302 na Sluneþní stráni a dále vzhledem k velkému
objemu finanþních prostĜedkĤ ve výdajích tohoto rozpoþtového opatĜení, je v tuto chvíli nutno pĜistoupit k využití
naspoĜených finanþních prostĜedkĤ na spoĜících úþtech, a to ve výši financování - 5.741.000,-Kþ. Tato situace je
však pouze pĜechodná, protože mČsto pĜipravuje prodej velkého objemu pozemkĤ - lesĤ, které mČsto získalo jako
historický majetek mČsta. Výnos z prodeje tČchto lesĤ by mČl být pĜíjmem letošního rozpoþtu a mČl by být pĜeveden
zpČt do rezervních spoĜících úþtĤ za úþelem finanþní pĜipravenosti mČsta pro vČtší investiþní akce v budoucnosti. V
tuto chvíli je z rezervních prostĜedkĤ vyþlenČna pĜechodnČ þástka 8.326.000 Kþ (viz schválený rozpoþet) zejména
na pĜechodné financování projektu "Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou" a nyní je nutno pĜidat další þástku cca
5,8 mil. Kþ v rámci tohoto rozpoþtového opatĜení. Bylo apelováno proto na þleny ZM, aby pro tento rok již
nepĜipravovali další vČtší investice bez podrobnČjší analýzy možného financování, aby se mČsto nedostalo do
platební neschopnosti. PĜíjmy, zejména daĖové, ale i dotace, plynou do rozpoþtu postupnČ bČhem roku, pokud jsou
velké akce naplánovány na první polovinu roku, je problematické platit faktury bez uložených prostĜedkĤ z
minulých let. V souvislosti s výše uvedeným bude nutné pĜistoupit k výpovČdi ze spoĜícího úþtu s individuální
úrokovou sazbou (mČsíþní výpovČdní lhĤta), na kterém má mČsto uloženo 10 mil. Kþ, jako minimální vklad a
pĜevést jej pouze na spoĜící úþet s jednotýdenní výpovČdní lhĤtou, kde však již úrok není tolik výnosný.

Návrh rozpoþtového opatĜení byl projednán na veĜejném zasedání Zastupitelstva MČsta dne 18.3.2009 a schválen
pod þíslem usnesení 63/13/09 písm. C).
Vyhotovil : Bc. Ivana Balcarová - hlavní úþetní MČÚ
Ve SvobodČ nad Úpou dne 19.3.2009
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VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH ZÁVODŮ ZŠ SVOBODA NAD ÚPOU
Závody
I.tĜída
Tlachaþ Jonáš
Fleischer Leonard
Klozová VČra Marie
Munzar Tomáš
II.a III.tĜída
Miškovská Adéla
Fleischerová Aneta
BartoĖová KateĜina
BartoĖová Kristýna
Fialová Anna
Filipová Monika
Juhászová Adéla
Oravcová Michaela
Špetlová Adéla
Horváthová Petra

1.kolo

2.kolo

3
4
2
1

30,53
31,69
40,09
40,49

29,21
31,06
40,14
38,46

59,74 1.
62,75 2.
80,23
78,95 3.

6
10
13
11
5
9
7
12
14
8

25,27
27,05
30,54
32,92
32,58
34,84
35,98
36,78
39,73
41,71

26,01
27,85
29,88
32,02
33,43
35,14
36,94
40,49
39,07
39,64

51,28 1.
54,9 2.
60,42 3.
64,94
66,01
69,98
72,92
77,27
78,8
81,35

16
15
100

26,12
32,41
31,64

26,6
31,8
31,86

52,72 1.
64,21 3.
63,5 2.

snowboard
I.stupeĖ
Ptáþek Matyáš
Celba MatČj

40
41

34,58
42,06

36
39,72

70,58 1.
81,78 2.

IV.a V.tĜída
Fullsacková Alena
Uxová Tereza
Vachková KateĜina
Machová Sandra
Zámeþníková Barbora
Paynová Viktorie

18
20
21
19
17
22

30,89
31,45
34,56
34,66
35,98
39,89

31,58
32,28
33,8
34,47
36,38
35,34

62,47 1.
63,73 2.
68,36 3.
69,13
72,36
75,23

Pikl Jan
Stránský Jakub
Rohrbach Dominik
Munzar Patrik
TĤma Marek

26
27
25
24
23

29,78
31,01
32,3
34,15
35,71

28,2
29,92
30,95
32,9
34,39

57,98 2.
60,93
63,25 1.
67,05
70,1 3.

VI.a VII.tĜída
Makoviþková Nikola
Juhászová Petra
Ševcová Tereza
Fiedlerová Karolína

31
30
28
29

33,14
34,25
34,33
35,44

33,59
34,03
34,43
33,74

66,73 1.
68,28 2.
68,76 3.
69,18

VIII.a IX.tĜída
Berrová Sára
Holubová Pavla
Horváthová Lucie
ýudková Lucie
Horáková Tereza
Hrušovská Iveta
Kyselová Isabela

32
38
34
33
37
39
54

25,43
25,47
31,12
26,88
29,3
26,18
24,76

25,42
25,4
31,12
26,59
28,81
26,7
25,61

50,85 2.
50,87 3.
62,24
53,47
58,11
52,88
50,37 1.

Miškovský Vratislav
Fiedler Libor

36
35

24,42
26,99

24,79
26,87

49,21 1.
53,86 2.

II.stupeĖ
ŠrĤtek Lukáš
Mocek Martin
Eder Jakub
Maþí Martin
Formanová Denisa
Mocková Alena
ěíha Tomáš
Hrušovská Iveta
Tomeš Filip
Litošová Markéta
Vancová Kristýna
Trnka Filip
BaĢka Jan

48
46
48
50
44
45
53
39
52
43
42
49
47

31,93
33,17
34,68
34,49
34,63
34,59
35,02
37,71
37,01
37,12
38,27
44,15

31,48
32,43
33,7
34,33
34,82
36,45
37,17
34,79
35,85
35,99
36,58
32,39
43,36

63,41
65,6
68,38
68,82
69,45
71,04
72,19
72,5
72,86
73,11
74,85
76,54

Tlachaþ ZdenČk
Rolenec Matyáš
Hrušovský Jonáš

16
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2.
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1.
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2 0 0 9

SVO BODA

FÓRUM

B Ř E ZE N

KARNEVAL NA LYŽÍCH DUNCAN

KUZR:
VELIKONOČNÍ VAJÍČKA
Netradičním způsobem Vás naučíme drátkovat velikonoční vajíčka, ktermi potěšíte své koledníky.
Datum konání: sobota 4. dubna
2009
Místo

konání:

Středisko

SEVER, Horní Maršov 89
(ZŠ, levý boční vchod)
Doba: 10:00-14:00
Cena: 90,- Kč
Akce je pro širokou veřejost.
Závazné přihlášky telefonem nebo
e-mailem nejpozději 2 dny předem.
Kontakt: Monika Kosinová, Ing.,
739 203 208, 499 874 280
e-mail: sever-dotek@ekoklogickavychova.cz
17
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6SUiYD .51$3 Y\]êYi ãNRO\ NYêSRPRFL SĜL SUDYLGHOQp ~GUåEČ Y]iFQêFK
ERWDQLFNêFKORNDOLW 9tFKRYiQ-6OXQHþQiVWUiĖX6YRERG\QÒ3HNORX
/iQRYD %tQHU X /iQRYD +RUQt $OEHĜLFH %RONRY  -HGQi VH R KUDEiQt
VWDUpORĖVNpWUiY\DE\FKRPXPRåQLOLREQDåLW]iVREXVHPHQY]iFQêFKURVWOLQ
DWtP]YêãLWGUXKRYRXSHVWURVWQD]PtQČQêFKORNDOLWiFK

%ULJiG\EXGRXSRĜiGiQ\YWêGQX'RSUDYXQiĜDGt KUiEČ 
RG ãNRO\ SRSĜ GČWt RG ]DVWiYN\ DXWREXVX ]DMLVWtPH 3UR ]~þDVWQČQRX WĜtGX
XVSRĜiGiPHQDãNROHSUH]HQWDFLRNYČWHQČ.UNRQRãDYGHQEULJiG\QDGDQp
ORNDOLWČRSpNiQtãSHNiþNĤYQDãtUHåLL
,QIRUPDFHDSĜLKOiãN\RHY#NUQDSF]QHER



18

2 0 0 9

SVO BODA

FÓRUM

B Ř E ZE N

19

2 0 0 9

SVO BODA

FÓRUM

B Ř E ZE N

20

2 0 0 9

