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Vážení spoluobčané,
v listopadovém úvodníku vás podrobněji seznámím
s novinkami, týkajícími se nejvýznamnější investiční
akce našeho města v posledních letech, a to výstavby
nové sportovní haly. Ti z vás, kteří alespoň částečně
sledují dění v našem městě, vědí, že s myšlenkou výstavby tělocvičny jsme před třemi lety vstupovali do
komunálních voleb, byla to jedna z našich priorit.
Absenci kvalitní sportovní haly dostatečných rozměrů
jsme vnímali jako poměrně velký hendikep ve vybavení našeho města. Tělocvična nyní jednoduše chybí
širokému spektru budoucích uživatelů, žáky základní
školy počínaje, přes fotbalisty, florbalisty, stolní tenisty, volejbalisty, až po např. kroužek jógy, kterého se
účastní dámy dnes již i důchodového věku. Mimoto
existence nové sportovní haly zvýší atraktivitu našeho
města navenek, myšleno tak, že toto bude jeden z
důvodů, proč bydlet ve Svobodě nad Úpou, popř.
tu založit rodinu a svěřit své děti místní škole. Všichni velice dobře víme, jak rychle se v poslední době
vylidňuje venkov, jak mladí lidé odcházejí za pracovními příležitostmi do velkých měst. S každým člověkem, který naše město opustí, ztrácí rozpočet města
ročně tisíce korun, které následně chybí při financo-

vání běžného chodu města, nemluvě o investicích.
Když už neumíme ani nemůžeme ovlivnit pokles zaměstnanosti a zní vyplývající úbytek občanů v našem
městě, uděláme vše pro to, abychom je zde udrželi
nabídkou kvalitní infrastruktury, tzn. dobře fungující
základní školou, všem dostupnými sportovišti, péčí o
vzhled města, kulturním vyžitím v něm, či bezpečností
pohybu občanů po kvalitních místních komunikacích.
To jsem ale trochu odbočil, zpátky k tělocvičně. Nejdříve v krátkosti shrnu historii celé akce. Problematice
výstavby sportovní haly jsme věnovali spoustu času a
snažili jsme se do rozhodování zapojit také širokou
veřejnost. Uspořádali jsme anketu, týkající se umístění a potřebnosti haly, několikrát se touto problematikou zabývalo Zastupitelstvo města, jednou dokonce
při výjezdním zasedání, kde jsme na místě s provozovateli podobných, již hotových sportovišť probírali výhody a nedostatky hal různých typů a rozměrů.
Když bylo rozhodnuto o rozměrech, umístění a typu
tělocvičny, ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel
projektové dokumentace, na jejímž základě vydal
posléze příslušný úřad stavební povolení. Následoval
výběr zhotovitele samotné stavby, do jehož procesu
v červnu roku 2013 vstoupily povodně. Protože jsme
si dlouhé měsíce nebyli jisti, zda se nám podaří od
státu získat dostatek financí
na odstranění škod, které
způsobily, celý proces výběru zhotovitele haly jsme pozastavili, a to až do měsíce
října, kdy došlo z Ministerstva dopravy rozhodnutí o
přidělení dotace na odstranění těchto škod. Poté byl
tedy vybrán zhotovitel stavby
a zároveň poskytovatel úvěru, s jehož pomocí budeme
výstavbu haly financovat. Vysvětlím, proč si město bere
na výstavbu haly investiční
úvěr. V současnosti je na
účtech města celkem cca
30 mil. Kč. Na stavbu haly
budou třeba investice ve výši

Úvodník starosty
20,5 mil.Kč + finance na sportovní vybavení budovy.
I když bychom zvládli stavbu financovat z vlastních
prostředků, nezbyl by nám potom dostatek financí
jako „rezerva pro špatné časy“. Tímto nechci tvrdit,
že nějaké přijdou, ale jistotu v hodnotě okolo 15 mil.
Kč je třeba mít k dispozici vždy. Kromě toho město minulý rok doplatilo úvěr na teplofikaci Maršova
II, letos úvěr na dostavbu Základní školy, takže jsme
tímto pádem bez dluhů, které by nás zatěžovaly, na
druhé straně je na tuto zátěž rozpočet města „zvyklý“,
tzn. unese ji. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přijmout investiční úvěr ve výši 15 mil. Kč po dobu trvání
10-ti let. Do karet nám rovněž hraje jedna z historicky
nejnižších úrokových sazeb, dále pak nedávno schválená novela rozpočtového určení daní, která našemu
městu ročně přidává oproti minulým letem o 2 až
3 miliony Kč do rozpočtu více. Z těchto prostředků,
kterými bude naše město v budoucnu disponovat
„navíc“, chceme financovat splátky a provoz tělocvičny. Nu, teď již k aktuálnímu stavu celé věci. Dne
22.10.2013 bylo zhotoviteli předáno staveniště, nyní
se na místě již pilně pracuje s tím, že do konce letošního roku, pokud počasí dovolí, bude provedena
většina zemních prací, tzn. základy a přípojky, poté
bude stavba až do března 2014 přerušena, dokončena bude dle harmonogramu a smlouvy do konce
září 2014 tak, aby mohla být od podzimu téhož roku
předána široké veřejnosti do užívání.
V krátkosti se s vámi podělím také s aktuálním stavem odstraňování povodňových škod. Dokončeny
jsou rekonstrukce komunikací v Maršově II, a to u
Trojánků, u Hančilů a pod zahrádkami, práce probíhají na komunikaci pod náhonem opravou podpěrné
zdi. Dále jsou v běhu práce na sesuvech a komunikaci ve Staré aleji, rekonstruují se poškozené chodníky
podél silnice na Pec p.S., opravuje se komunikace
včetně odvodnění v Luční ulici. Každým dnem začnou
opravy dvou nejvíce poškozených lokalit, a to Maršovské ulice a Nového Světa.
Protože se mi nedávno doneslo, že po vesnici běží
fáma, že opravujeme chodníky a ostatní lokality jen
proto, že se blíží volby, uvedu celou věc na pravou
míru. Skutečně toto nečiníme z důvodu blížících se
voleb (které mimochodem přijdou až za rok). Snažíme se jen z finančních prostředků, které k tomuto
účelu poskytl stát, v nejkratším možném termínu odstranit největší možný rozsah škod. Toť od nás vše, nic
jiného zde není třeba hledat.
S přáním té nejlepší nálady, neboť po právě ukončených volbách do poslanecké sněmovny ji i vy budete nutně potřebovat,
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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zprávy z města a z radnice

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

Jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea dámy
Milada Jakubíčková, Anna Vašátková, Božena Pultarová, Božena Ambrožyová, Hana Smažinková, Julie
Matysková a pánové Gustav Dittrich, Erich Ruse, Jiří
Hofmann a Ladislav Novák. Přejeme jim do dalších
let především hodně zdraví.

Výsledky voleb do PS Parlamentu
ČR ve dnech 25. a 26.10. 2013 ve
Svobodě nad Úpou
Podrobné volební výsledky je možné získat na volebním serveru www.volby.cz.
Svoboda

Maršov

CELKEM

Počet voličů v seznamu

930

765

1695

Vydané obálky

569

449

1018

61,18%

58,69%

60,06%

Odevzdané obálky

568

449

1017

Platné hlasy

565

447

1012

Účast voličů v %

Svoboda

%

Maršov

%

CELKEM

%

1

ČSSD

82

14,51

121

27,06

203

20,05

2

Strana svobodných občanů

16

2,83

9

2,01

25

2,47

3

Česká pirátská strana

20

3,53

3

0,67

23

2,27

4

TOP 09

75

13,27

36

8,05

111

10,96

5

HLAVU VZHŮRU – volební blok

3

0,53

2

0,44

5

0,49

6

ODS

66

11,68

35

7,82

101

9,98

9

politické hnutí Změna

4

0,70

1

0,22

5

0,49

10

Strana soukromníků ČR

1

0,17

0

0,00

1

0,09

11

KDU – ČSL

27

4,77

17

3,80

44

4,34

13

Suverenita – Strana zdravého rozumu

2

0,35

2

0,44

4

0,39

14

Aktiv nezávislých občanů

1

0,17

1

0,22

2

0,19

15

Strana Práv Občanů Zemanovci

5

0,88

6

1,34

11

1,08

17

Úsvit přímé dem. Tomia Okamury

49

8,67

38

8,50

87

8,59

18

Dělnická strana soc. spravedlnosti

11

1,94

5

1,11

16

1,58

20

ANO 2011

111

19,64

83

18,56

194

19,16

21

KSČM

83

14,69

78

17,44

161

15,90

22

LEV 21 – Národní socialisté

1

0,17

0

0,00

1

0,09

23

Strana zelených

8

1,41

10

2,23

18

1,77

Porovnání s celostátním výsledkem v %
(pouze u stran či hnutí, které se dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
SVOBODA celkem v %

Za celou ČR v %

1

ČSSD

20,05

20,45

4

TOP 09

10,96

11,99

6

ODS

9,98

7,72

11

KDU – ČSL

4,34

6,78

17

Úsvit přímé dem. Tomia Okamury

8,59

6,88

20

ANO 2011

19,16

18,65

21

KSČM

15,90

14,91

zápis z usnesení zm
ADVENT 2013 ve Svobodě
Letošní adventní čas zahájíme ve Svobodě v sobotu 30. listopadu 2013 malým překvapením, které
jsme čtenářům slíbili v minulém vydání. V předvánoční čas město ve spolupráci se školou vždy pořádalo
několik menších akcí, které jsme letos spojili pod název ADVENT 2013. Plakát na tuto akci najdete dále
v těchto novinách.
Děti se mohou těšit na mikulášskou besídku, která
proběhne v tradičním duchu v sokolovně od 14 hodin.
Dospělí se pak mohou těšit společně s dětmi v podvečer na tradiční rozsvícení vánočního stromu u škol-
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ky ve Svobodě, v rámci kterého připravujeme krátký
program a samozřejmě pro všechny předvánoční pohoštění.
Všem, kteří nestihli v předvečer letošních Rudolfových slavností velmi úspěšnou premiéru divadelního
vystoupení nebo chtějí přijít znovu, nabízíme od 19
hodin další vystoupení svobodského Divadla S.N.Ú.
opět v sokolovně.
A jako malý bonus navrch, který pro město zajistil
pan Jiří Pavuk z SHŠ Rigel - od 11 hodin po celé odpoledne v ulici 5. května budou nabízet své výrobky a
zboží řemeslníci a prodavači v rámci adventních trhů.

Výpis usnesení z 61. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 02.10.2013
USNESENÍ č. RM/957/61/2013
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
a) Zastupitelstvu města výběr společnosti MATEX HK s.r.o.
jako nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na zhotovitele akce „Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847,
Svoboda nad Úpou“.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) Protokol o otevírání obálek a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (viz příloha originálu zápisu) na poskytnutí
investičního úvěru na financování akce „Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou“ s tím, že
doporučuje zastupitelstvu výběr nejvhodnější nabídky dle této
Zprávy a schválení úvěru ve výši 15 mil. Kč s podmínkami dle
zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.
Rada města Svobody nad Úpou ruší
c) poptávkové řízení na činnost TDI při výstavbě tělocvičny
vzhledem k tomu, že v zadávacích podmínkách nebyla definována konkrétní činnost, kterou město od TDI očekává,
jednotlivé nabídky se lišily a vzhledem k rozdílnosti nabízené
činnosti je nebylo možné jednoznačně vyhodnotit, zadavatel
uplatnil své právo poptávkové řízení na TDI zrušit a nevybrat
žádnou z nabídek.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
d) návrh starosty, aby činnost TDI při výstavbě tělocvičny
vykonával nový stavební technik města pan Jiří Rajsner za
částku 10.000,-Kč měsíčně za každý měsíc, ve kterém bude
prováděna stavební činnost zhotovitelem, a to formou dohody o provedení práce (viz zápis)
e) nabídku od společnosti Stavební společnost Dušánek-Beran s.r.o., IČ 252 85 203 ve výši 66.700,-Kč bez DPH na
výkon činnosti BOZP při výstavbě tělocvičny a pověřila starostu, aby neprodleně firmu kontaktoval za účelem uzavření
smlouvy.
USNESENÍ č. RM/958/61/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00578891/01 se

společností J. Pišta a spol., společnost s r.o., IČ 00578894
(viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem je snížení celkové ceny díla o částku 5.887,-Kč bez DPH na základě rekapitulace víceprací a méněprací při rekonstrukci školní jídelny.
USNESENÍ č. RM/959/61/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) ve věci havárie opěrné zdi ve Staré aleji u domu Zapadlových starostu a Ing. Hůrku, aby zajistili urychleně pasportizaci
domu čp. 463 před realizací opravy opěrné zdi.
b) starostu, aby urychleně pozval statika Ing. Chaloupského
za účelem návrhu nejnutnějších bezpečnostních opatření při
zajištění opěrné zdi ve Staré aleji u domu Zapadlových před
zimou tak, aby opěrná zeď neohrožovala komunikaci, chodce a projíždějící vozidla.
c) Mgr. Huspeka, aby zaslal vlastníkovi čp. 463 dopis, ve
kterém ho upozorní na skutečnost, že havarijní oprava v
letošním roce z časových důvodů již není možná, ale že je
třeba udělat minimálně bezpečnostní zabezpečení opěrné
zdi před zimou dle návrhu statika Ing. Chaloupského a že
kromě nákladů na rekonstrukci opěrné zdi v příštím roce na
něm bude požadována i polovina všech ostatních nákladů,
tj. i na bezpečnostním zabezpečení, na nákladech projektové
dokumentace atd.
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
d) vypsání výběrového řízení na zhotovitele havarijní opravy
opěrné zdi ve Staré aleji u domu Zapadlových na únor 2014,
a to z časových důvodů, protože vzhledem k technologickým
postupům v projektové dokumentaci již není možné letos tuto
havarijní opravu uskutečnit.
USNESENÍ č. RM/960/61/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na stavební práce na akci „09_oprava
účelové komunikace Luční ulice u čp. 255 nad kostelem“
(jedná se o opravu po červnové povodni) od pana Zdeňka
Tlachače, IČ 611 95 162 ve výši 1.060.506,-Kč bez DPH
v souladu s Protokolem o otevírání obálek a Zprávou o vy-
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hodnocení podaných nabídek (viz příloha originálu zápisu) a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/961/61/2013
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
a) členy hodnotící komise, kteří provedou i otevírání obálek,
na podlimitní veřejnou zakázku vedenou ve zjednodušeném
podlimitním řízení „07_oprava účelové komunikace Nový
svět“, a to Ing. Jiří Špetla, Bohuslav Krčmář, Jiří Rajsner, Mgr.
Petr Týfa, Ing. Josef Hůrka, náhradníci: Ing. Ivana Balcarová,
Mgr. Petr Schön. Jedná se o opravu komunikace po červnové
povodni a otevírání obálek a první jednání hodnotící komise
proběhne v pondělí 14.10.2013 ve 13 hodin.
b) členy hodnotící komise, kteří provedou i otevírání obálek,
na podlimitní veřejnou zakázku vedenou ve zjednodušeném
podlimitním řízení „02_oprava účelové komunikace Maršovská“, a to Ing. Jiří Špetla, Bohuslav Krčmář, Jiří Rajsner,
Ing. Václav Jiránek, Ing. Josef Hůrka, náhradníci: Ing. Ivana
Balcarová, Mgr. Petr Schön. Jedná se o opravu komunikace
po červnové povodni a otevírání obálek a první jednání hodnotící komise proběhne ve středu 16.10.2013 ve 13 hodin.
USNESENÍ č. RM/962/61/2013
Rada města Svobody nad Úpou dává
podnět stavebnímu úřadu, aby vyzval stavebníka k okamžité-

mu ukončení stavebních prací v lokalitě u čp. 10 v Maršově
I a aby pozemky města uvedl okamžitě do původního stavu
a úpravy provedené na svých pozemcích zabezpečil tak, aby
povrchové vody neohrožovaly sousední pozemky. Dále rada
dává podnět stavebnímu úřadu, aby svolal místní šetření v
dané lokalitě za účasti vlastníků všech okolních pozemků v
dané lokalitě včetně Správy KRNAP a ČEZ Teplárenské a.s.
jako vlastníka sítě uložené v komunikaci.
USNESENÍ č. RM/963/61/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh tajemnice přijmout nabídku od společnosti Konica
Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. na pronájem
zařízení BIZHUB C224 na 60 měsíců (1.350,-Kč měsíční
splátka) včetně příslušenství OCR síťové skenování ze stroje
(za měsíční poplatek 330,-Kč po dobu trvání servisní smlouvy) a GPRS modul pro vzdálenou správu stroje (za měsíční
poplatek 230,-Kč po dobu trvání servisní smlouvy).
USNESENÍ č. RM/964/61/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenové nabídku na realizaci chodníku pod Waliskem od
společnosti MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807 za nabídnutou
cenu ve výši 194.783,30 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Výpis usnesení z 62. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 16.10.2013
USNESENÍ č. RM/965/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu města, aby zajistil dopracování geodetického
zaměření části pozemku p.p.č. 440/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou dle zápisu a dle zákresu, který je přílohou originálu zápisu s tím, že zajistí přítomnost pana Jana Michela u vytyčení
hranic při geodetickém zaměření na místě.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) Zastupitelstvu města schválit na zasedání v prosinci 2013
směnu pozemků včetně přenesení závazku věcného břemene
na uložení kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 808/20
v k.ú. Svoboda nad Úpou ve prospěch nemovitosti čp. 237
včetně cenových podmínek tak, jak je popsáno v zápisu s
tím, že lhůta pro uzavření této směnné smlouvy bude do
28.2.2014. Pokud nebude směnná smlouva s manželi Michelovými uzavřena v této lhůtě, navrhuje rada zastupitelstvu
prodat pozemky ostatním zájemcům.
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
c) projednávání obou žádostí (pana Jana Michela a pana
Petra Moravce) o pronájem části pozemku p.p.č. 715/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 32 m2 až po dokončení případné směny či prodeje pozemků kolem domu čp.
236 na Sluneční stráni dle bodu b) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/966/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou vydává
a) souhlas pro šest žadatelů (dle zápisu) s průkazem ZTP
nebo ZTP/P na vyhrazené parkovací místo na Rýchorském
sídlišti s tím, že si žadatelé musí zajistit kladné rozhodnu-

tí od příslušného silničního správního úřadu do 31.5.2014
(Městský úřad v Trutnově, odbor výstavby, oddělení silničního
správního řádu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Petra Schöna, aby zavedl evidenci vyhrazených parkovacích míst v obci, prováděl její aktualizaci v souladu s
žádostmi a s usneseními orgánů města a poskytl všem žadatelům pomoc při vyřizování potřebného rozhodnutí od Městského úřadu v Trutnově.
USNESENÍ č. RM/967/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou trvá
na svém USNESENÍ č. RM/948/60/2013 ze dne 18.9.2013
a znovu neschvaluje žádost zástupce investora pana Petra
Remeše o uložení plynovodní přípojky k čp. 200 ve Svobodě
nad Úpou přes zahradu mateřské školky na st.p.č. 144 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze originálu zápisu a
doporučuje investorovi k napojení přípojky využít svůj pozemek p.p.č. 913 a poté se napojit na pozemku p.p.č. 679/4,
kde bude část přípojky na cizím pozemku nejkratší.
USNESENÍ č. RM/968/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Výroční zprávu školy 2012/2013 včetně usnesení školské
rady ze dne 6.10.2013, která výroční zprávu schválila (viz
příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/969/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost paní Michaely Zámečníkové o samovýrobu dřeva,

zápis z usnesení zm
protože tuto činnost lze provádět pouze na lesních pozemcích, město pro tuto činnost nemá stanovena pravidla a v
letošním roce již není možné taková pravidla zpracovat z časových důvodů a s ohledem na zvýšené pracovní požadavky
na všechny zaměstnance městského úřadu v souvislosti s rozsahem stavební činnosti města - opravy komunikací a chodníků po povodních, tělocvična, školní jídelna atd.
USNESENÍ č. RM/970/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
a) Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 101/2 o výměře 93 m2 a p.p.č. 101/10 o výměře 26 m2, oba v k.ú.
Maršov I dle žádosti pana Kamila Blažka, protože dle územního plánu se jedná o lokalitu určenou pro možnou výstavbu
rodinného domu a dále sousední pozemky p.p.č. 651 a 655
jsou ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic
ČR.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby vstoupil do jednání s vlastníkem pozemků p.p.č. 651 a p.p.č 655 v k.ú. Maršov I, kterým je Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem získání
těchto pozemků do vlastnictví města.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.p.č. 101/2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 93 m2 a p.p.č. 101/10, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, o výměře 26 m2, oba v k.ú. Maršov I.
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USNESENÍ č. RM/973/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek, Protokol o posouzení kvalifikace a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „07_oprava účelové komunikace Nový svět“
ze dne 14.10.2013 (dále jen „Zpráva“, viz příloha originálu
zápisu) bez připomínek.
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „07_oprava účelové komunikace
Nový svět“ dle Zprávy uvedené v bodě a) tohoto usnesení,
dle které byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4.027.808,02 Kč bez DPH, a to od
uchazeče EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, Praha 1,
PSČ 113 19 IČ 45274924.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) starostu města podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle bodu b) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/974/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek, Protokol o posouzení kvalifikace a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „02_oprava účelové komunikace Maršovská“
ze dne 16.10.2013 (dále jen „Zpráva“, viz příloha originálu
zápisu) bez připomínek.

Nájemné:
- v měsících květen - září: 2.000,-Kč měsíčně
- v měsících říjen - duben: 1.000,-Kč měsíčně.

Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „02_oprava účelové komunikace
Maršovská“ dle Zprávy uvedené v bodě a) tohoto usnesení,
dle které byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4.629.053,00 Kč bez DPH, a to od uchazeče KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, Svoboda nad Úpou,
PSČ 542 24 IČ 26004852.

Měsíční platby záloh na plyn ve výši 2.500,-Kč a na elektrickou energii rovněž ve výši 2.500,-Kč + čtvrtletní přefakturace
vodného a stočného.

Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) starostu města podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle bodu b) tohoto usnesení.

Minimální provozní doba restaurace bude stanovena takto:
- od května do září: neděle až čtvrtek 15.00 - 22.00, pátek
a sobota 15,00 - 24,00
- od října od dubna: pondělí - čtvrtek 16,30 - 22,00, pátek
a sobota 16,00 - 24,00, neděle 16,00 - 22,00

USNESENÍ č. RM/975/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Mandátní smlouvy na zajištění činnosti koordinátora
BOZP při práci na staveništi při realizaci stavby „Novostavba
tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou“ se společností Stavební společnost Dušánek-Beran s.r.o., IČ 252
85 203 ve výši 66.700,-Kč bez DPH (viz příloha originálu
zápisu). s tím, že v návrhu smlouvy byl upraven termín plnění v čl. IV (začátek plnění na 16.11.2013, konec plnění na
15.11.2014) a dále výše smluvní pokuty z 0,5% na 0,1% v
čl. VI odst. 2.

USNESENÍ č. RM/971/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem restaurace na stadionu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou paní Jarmile Kočové, Kostelní 176,
542 24 Svoboda nad Úpou za následujících podmínek:

Další podmínky nájmu, které byly stanoveny ve výběrovém
řízení (zajištění provozu toalet, úhrady drobných oprav nájemcem, kauce) a nejsou výše uvedené, budou zapracovány do nájemní smlouvy dle znění vyhlášeného výběrového
řízení.
USNESENÍ č. RM/972/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej částí pozemků p.p.č. 903 a p.
p.č. 104/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v
příloze originálu zápisu, který je součástí žádosti pana Miroslava Horáka a pana Tomáše Horáka, protože stále nejsou
dořešeny v dané lokalitě kolem svíčkárny majetkoprávní vztahy s rodinou Kučerových.

USNESENÍ č. RM/976/62/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost pana Zdeňka Svobody o prodej 4 ks vybouraných
topných těles ze školní jídelny za cenu 250,-Kč / 1 ks včetně
DPH.
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zápis z usnesení zm

Výpis usnesení z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 07.10.2013

604 89 36 86

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
d) v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o
přijetí investičního úvěru ve výši 15 mil. Kč na financování
akce „Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda
nad Úpou“ dle podmínek v zadávací dokumentaci Výzvy k
podání nabídek ze dne 5.9.2013 a pověřuje starostu podpisem této úvěrové smlouvy.

ji mnoho let zkušení harcovníci, jak nebeští, tak pekelní.

Tato služba je již tradičně zdarma a vykonávají

17. – 20. hodinou

mezi

Návštěva Mikuláše a jeho přátel u Vás doma

5.12.2013



USNESENÍ č. ZM/265/19/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou rozhodlo
a) v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění o výběru nejvhodnější
nabídky dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
29.7.2013, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 16.870.959,-Kč bez DPH, a to
od uchazeče MATEX HK s.r.o., sídlem Kladská 181, 500 03

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou rozhodlo
c) v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění o výběru nejvhodnější
nabídky dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
24.9.2013, podle které byl vyhodnocen jako vítězný uchazeč
s bankovní licencí Československá obchodní banka, a.s., se
sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350.

Kontakt do pekel: 603 43 97 47

USNESENÍ č. ZM/264/19/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou ze dne 25.9.2013 bez námitek.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle bodu a) tohoto usnesení.

Kontakt do nebe: 737 19 00 14

USNESENÍ č. ZM/263/19/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze
zasedání pana Bohuslava Krčmáře a pana Mgr. Petra Týfu.

Hradec Králové, IČ 259 68 807.

Osobně v Božském domě – Hospůdka U Karla IV.

USNESENÍ č. ZM/262/19/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 7.10.2013.

autobusové nádraží ve svobodě nad úpou
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Autobusové nádraží ve Svobodě
nad Úpou slaví čtvrté narozeniny
Letos na podzim, 19. listopadu, tomu budou
čtyři roky, kdy byl slavnostně uveden do provozu
nový autobusový terminál v našem městě. Celý
projekt, který byl financován ze zdrojů Evropské unie,
konkrétně z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod, byl započat na přelomu let
2007 a 2008 a trval tedy i se stavbou terminálu necelé
dva roky. S administrací projektu byl našemu městu
nápomocen úřad Centra evropského plánování z
Hradce Králové.
S provozem nového terminálu se výrazně zlepšil
komfort přepravovaných cestujících a výrazně se
navýšil jejich počet. Nové nádraží je využíváno
nejen běžnou autobusovou dopravou, ale staví tu
podle daného ročního období skibusy či cyklobusy.
Autobusové spoje jsou sem podle jízdních řádů
pravidelně naváděny tak, aby plynule navazovaly
také na vlakovou dopravu směrem na Trutnov.
Pokud se budeme chvíli pohybovat v řeči čísel,
společnost OREDO, což je organizátor regionální

dopravy, nám dodává pravidelně podklady o počtu
návštěvníků autobusového terminálu. Svobodské
autobusové nádraží využívá pravidelně každý rok cca
200.000 cestujících. To je slušný počet na projekt,
kterému zpočátku nebylo příliš přáno!

Nezbývá, než popřát opět hezké narozeniny a
doufat, že nám v této podobě vydrží ještě spoustu
dalších let.

Město Svoboda nad Úpou pořádá

v pátek 22. 11. 2013 od 20 hod.

v Deprese Music Clubu

HUDEBNÍ VEČER
k poslechu hraje

skupina

PĚNA
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Kalamita

Střípky z dějin: Kalamita
Antonín Tichý

Mám – li být k sobě upřímný, nebyl asi můj příchod
na svět pro Svobodu nad Úpou tou největší pohromou spojenou s datem 27. října. To třeba celkem
poklidný průběh měsíce v roce 1930 byl právě ten
den korunován nečekanou sněhovou kalamitou provázenou větrnou smrští, která napáchala především v
lesích východních Krkonoš nedozírnou spoušť. Vichřice postihla celou střední Evropu a řadí se v České republice k těm největším ve 20. století. Většina z
nás má ještě v živé paměti ničivý orkán Kyrill z ledna
2007 a to prý byl proti tomu na našem území, co
do rozsahu škod, úplný břídil. Na říjen neobvyklá až
100 centimetrová vrstva těžkého mokrého sněhu, napadaná v krátkém čase, spolu s vichřicí vyvrátila a
polámala stovky hektarů lesa. Průvodními jevy byly
škody na mnoha budovách, zpřetrhané elektrické a
telefonní vedení i poškozené komunikace následkem
rozvodněných toků po následném tání. Na likvidaci
škod byly přizvány stovky zkušených lesních dělníků
z Podkarpatské Rusi, nejvýchodnější části tehdejšího Československa. Tito skromní a pracovití muži,
uvyklí soběstačnému životu v lese s jednoduchými
nástroji, oživili při přibližování vytěžené dřevní hmoty
z prudkých horských srázů stavbu primitivních dřevěných smyků, známou z kolonizace Krkonoš alpskými
dřevaři v 16. století. V nejbližším okolí Svobody nad
Úpou, v Janských Lázních, na Černé i Světlé hoře a
především v oblasti Pece pod Sněžkou ležely tisíce
plnometrů znehodnoceného dřeva. Jen na svobodském nádraží padlo 44 vzrostlých stromů a povo-

lanému ženijnímu vojsku trvalo celý týden, než byla
trať do Trutnova znovu zprovozněna. Na prostranství
před Weisshuhnovou papírnou, v těsné blízkosti nádraží, byla správou panství hraběte Jaromíra Czernin
– Morzina z Horního Maršova operativně zbudována
parní pila. Její nadměrná produkce a relativně nízká
cena řeziva jistě ovlivnily i stavební boom v regionu
ve třicátých letech, kdy vznikla řada svobodských rodinných domů. Pila řízená správcem Reimerem zahájila provoz už v červnu roku 1931 a po několika
letech, když splnila svůj úkol, byla opět rozebrána.
Na jejím místě, mezi stále existující Dehtochemou a
dávno zbořenými vápenkami, vyrostly postupně jiné
provozy. O jejím rozsahu, včetně pečlivě srovnaných
prken do vysokých hrání a kolejové vlečky k nakládce železničních vagonů, nejlépe vypovídají přiložené
fotografie.
Letos se do přibližně stejného data trefily sněmovní
volby. Ať už je jejich výsledek jakýkoliv, bude mít nejspíš podobné parametry. Historie se naštěstí nepočítá
na čtyřleté episody a v přírodě až doposud všechny
katastrofy, nemají – li zrovna rozměry Pompejí nebo
aspoň Tunguzského meteoritu, milosrdně zhojil čas.
Abychom s 27. říjnem nespojovali jen negativa, sluší
se aspoň dodatečně připomenout 210. výročí narození pekaře Josefa Etricha - v jehož domě, jen tak
mimochodem, sídlí v současné době městský úřad
- zakladatele úspěšné dynastie podnikatelů v textilním průmyslu, s vlivem na rodné město Svobodu nad
Úpou veskrze blahodárným.

Následky smrště v údolí Janského potoka na promenádní cestě k Císařskému pramenu

Střípky z dějin: kalamita
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Polomy nad Janskými Lázněmi

Vyvrácené břízy nad Mateční loukou na Janském hřebeni * Úložiště v Peci pod Sněžkou – v popředí žlab na
dopravu polen

Poškozená Taubeho Sklářská hospoda v Temném Dole čp. 26 * Bukové údolí v Peci pod Sněžkou s částí
budov bývalé arzenikové huti řečené „Jedová chýše“

Zničený les nad údolím Janského potoka * Pec pod Sněžkou v pozadí Studniční hora
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Střípky z dějin: Kalamita

Parní pila ve Svobodě nad Úpou – budova pilnice * Pila s vlečkou k nádraží

Celkový pohled na pilu a uskladněné řezivo od nádraží * Detail se sítí kolejnic a budovou pily

Důmyslné zařízení na rovnání prken do hrání * Dopravní smyky s úložištěm kmenů

