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Vážení přátelé,
je tu prosinec, poslední měsíc tohoto roku a pro mě zároveň psaní posledního letošního úvodníku. Psaní by to
mělo být sváteční, radostné a přívětivé, vždyť přichází
čas vánoční a ten je vždy a pro všechny z nás jiný, takový
nadýchaný a provoněný svíčkami a svařeným vínem, vylepšený slavnostní náladou a snad i dobrou vůlí. Protože
kdy jindy, než na Vánoce, si máme čas a chuť v klidu a
pohodě posedět s rodinou, přáteli, známými, či sousedy.
A protože se blíží konec roku, sluší se z mého místa a
na těchto stranách opět poděkovat vám všem, kteří jste
se jakýmkoliv způsobem letos podíleli na chodu našeho
města a přispěli svým dílem k „lepším zítřkům“. Na pořadí se nedívejte, abych nikoho neurazil, napíšu to, jak mě
právě napadne.
Děkuji:
zaměstnancům městského úřadu za ochotu a trpělivost,
pracovníkům technické čety za péči o vzhled města, radě
města za zápal a pracovní nasazení, ostatním zastupitelům rovněž, všem našim sponzorům za podporu, učitelům a žákům základní a mateřské školy za pomoc při
pořádání kulturních a sportovních akcí, členkám kulturní
komise za kreativitu, nasazení a výdrž při pořádání všech
akcí města, vedoucím různých kroužků, sdružení a spolků
ve městě za iniciativu a jejich vzácný volný čas (vím, o
čem mluvím). Děkuji vám všem, na které jsem zde možná nechtěně zapomněl. Za Svoboďáky a Maršováky si

přeji, abyste ve vašem úsilí vydrželi, nenechali se odradit
škarohlídy a i nadále zůstali našemu městu nakloněni.
Přeji vám všem krásné Vánoce, bohatého Ježíška a šťastný Nový rok.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea dámy Eva Turková, Eva Goldšmídová a Milada Fingerová.
V lednu 2017 oslaví svá životní jubilea dámy Marie Gebrtová, Alena Jaroušová, Milada Bischofová, Věra Klapperová, Kateřina Zdražilová, Mária Suchardová, Irena
Jindřišková a pánové Jan Nečina, Václav Vrbenský, Leopold Galamboš a Horst Bena.
Všem přejeme do dalších let především hodně zdraví

vánoční svátky a těší se na viděnou opět v roce 2017.

tu včetně všech příloh je zveřejněn od 25.11.2016 na
webových stránkách města www.musvoboda.cz v sekci
úřední deska a dále pak ve zjednodušené formě na úřední desce před radnicí a na Rýchorském sídlišti.

Pro rok 2017 jsou navrhovány následující akce investičního, resp. jednorázového charakteru, které nemají povahu
mandatorních výdajů (tj. pravidelně se opakujících výdajů k zajištění běžného chodu organizace):

Další vydání našich novin Svoboda forum vyjde 1. února
2017. Toto vydání novin je tedy vánočním a novoročním
dvojčíslem. Důvodem je čerpání dovolené členů redakce
novin v době vánočních svátků a začátkem ledna. Děkujeme všem za pochopení.

Více informací k návrhu rozpočtu najdete v podrobném
komentáři v příloze č. 2 na webu města.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ

Jednání zastupitelstva 14.12.2016

A k rozpočtu na rok 2017 ještě jednou - Dům s pečovatelskou službou – vyhodnocení provedených úsporných
opatření
V roce 2015 po přezkumu provozních výdajů příspěvkové organizace města Dům s pečovatelskou službou bylo
zjištěno neekonomické fungování této organizace. Po důkladném rozboru hospodaření přistoupilo vedení města k
následujícím, pro některé občany tehdy „nepopulárním“
krokům:
Z důvodu nízkého využití kapacity kuchyně v DPS bylo
toto zařízení zrušeno s tím, že zde zůstala pouze výdejna
obědů a samotné vaření pro klienty pečovatelské služby
je nyní zajišťováno kuchyní Základní školy.
Bylo provedeno efektivnější personální nastavení na úseku pečovatelské služby.
S okolními obcemi, ve kterých působí Pečovatelská služba, byly uzavřeny nové smlouvy, které zohledňují úhrady

skutečných nákladů, vynaložených při obsluze místních
klientů, tak, aby na ně nedoplácelo ze svého rozpočtu
naše město.
Tato úsporná opatření, zavedená v druhé polovině roku
2015, se projevila následovně:
V porovnání s předchozími roky 2010 - 2014, kdy byl PO
DPS poskytován „čistý“ provozní příspěvek kolem 2 mil.
Kč, má tento příspěvek od roku 2015 snižující se tendenci
(v roce 2015 činil 1.410.000 Kč, v roce 2016 890.000
Kč, a pro rok 2017 je plánován ve výši 687.000 Kč).
Naproti tomu bylo očekáváno, že čistý provozní příspěvek se zvýší u PO Základní škola a mateřská škola vzhledem ke sloučení stravovacího procesu obou organizací.
To se také stalo, jak ukazuje vývoj „čistého“ provozního
příspěvku od roku 2015 pro školu. Ten je od roku 2015
o cca 0,5 mil. Kč vyšší v porovnání s předchozími roky
2010 - 2014.
Lze tak konstatovat, že zavedená úsporná opatření ve
vazbě na obě PO znamenají pro město od roku 2016
roční úsporu přibližně 700.000 Kč.
Vývoj výdajů města na hospodaření obou příspěvkových
organizací si můžete prostudovat v tabulce, která je součástí komentáře k rozpočtu města.

Návštěva Mikuláše
V pondělí 5.12.2016 - návštěva Mikuláše a jeho přátel
u Vás doma mezi 17. – 20. hodinou
Tato služba je již tradičně zdarma a vykonávají ji mnoho
let zkušení harcovníci, jak nebeští, tak pekelní.
Objednávky:
Kontakt do nebe:
737 190 014
				737 113 030
Kontakt do pekel:
603 439 747
				604 893 686

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu ve Svobodě
nad Úpou o vánočních svátcích
pondělí 19.12.2016 – pátek 23.12.2016 =bez změny
úterý 27.12.2016 – pátek 30.12.2016  = bez změny

Hotovostní platby dne 30.12.2016
Příjem hotovosti do pokladny MěÚ v pátek dne
30.12.2016 budou přijímány pouze do 10,00 hodin.

Dovolená v knihovně
Ve vánočním týdnu od úterý 27.12.2016 do pátku
30.12.2016 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené
zavřená. Paní knihovnice přeje všem čtenářům pohodové

Upozornění pro čtenáře

Návrh programu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou, které se bude konat ve středu
14.12.2016 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve druhém patře, je zveřejněn na úředních
deskách po městě a na webu města www.musvoboda.cz
(sekce úřední deska).

Rozpočet města na rok 2016
Jedním z bodů jednání zastupitelstva bude i schvalování rozpočtu na příští rok. Jedná se o obsáhlý dokument,
jehož uveřejnění v novinách by zabralo spoustu stran,
a tak zájemcům o městské finance předkládáme pouze
obecnou informaci v tom smyslu, že celý návrh rozpoč-
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Poděkování z klubu důchodců

Rád bych zde tyto údaje „vypíchl“, právě proto, že zpočátku byly námi nastavené změny ve fungování obou příspěvkových organizací, zejména Domu s pečovatelskou
službou, vnímány negativně s tím, že stejně žádné úspory
nepřinesou. Jsem rád, že dnes můžeme dokázat, že provedené změny smysl měly – čísla výše hovoří jasně.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Město opět hledá kronikáře
Tajemnice MěÚ byla pověřena Radou města, aby se pokusila opět najít nejlépe mezi občany Svobody zájemce
o funkci kronikáře. Slečna kronikářka Bc. Lucie Hrušovská
po dvou letech práce na kronice opouští náš region a
stěhuje se pryč, takže nám oznámila, že končí. Děkujeme
tedy slečně kronikářce za dosavadní práci na kronice
města a tímto vyzývám zájemce, zda by neměli zájem
a hlavně čas pokračovat v psaní kroniky.
O co vlastně jde? Každá obec by podle zákona měla
vést kroniku obce, do níže se zaznamenávají zprávy o
důležitých a pamětihodných událostech v obci pro budoucí generace. Zápis do kroniky se provádí nejméně
jedenkrát ročně a o jeho obsahu rozhoduje obec. Tento
zápis samozřejmě musí splňovat určité náležitosti. Pokud
se mezi občany najde případný zájemce o tuto nelehkou
funkci kronikáře, je předběžně domluvené školení s pracovníky Okresního archívu v Trutnově, kteří případného
zájemce zaškolí a samozřejmě poradí i do budoucna. S
případným zájemcem (pokud bude pověřen) bude uzavřena smlouva, na základě které obdrží odměnu ve výši
12.000 Kč ročně za svoji činnost. Nicméně zde je namístě připomenout, že vedení kroniky je prací odpovědnou i
časově náročnou, pokud se dělá poctivě a většina kronikářů vykonává svoji činnost spíše ze zájmu a s nadšením.
Práce kronikáře je posláním, musí být zvídavý, mít zájem
o dění v obci, ale i v jejím okolí a pouze finanční motivace není tou správnou motivací.
Takže vážení spoluobčané, má-li kdokoliv z Vás zájem o

tuto činnost, zastavte se prosím na radnici, ráda Vás seznámím s materiály o činnosti kronikáře, ukážu Vám kopii
kroniky naší obce, která byla vedena v psané podobě
a ve které je poslední zápis z 10. ledna 1990. Kronika
pod vedením slečny kronikářky Hrušovské je pak vedena
v elektronické podobě a je zveřejněna na webu města v
sekci Kronika.
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260
email: iva.balcarova@musvoboda.cz

Řada seniorů patří k nesmírně aktivním lidem. Neustále
hledají nové a zajímavé způsoby, jak trávit čas – chodí
do divadel a na koncerty, jezdí na výlety, sportují, pravidelně se scházejí a drží krok s moderními informačními
technologiemi. Bohužel jsou však v naší společnosti i senioři, kteří takové štěstí nemají.
Klub důchodců by touto cestou chtěl poděkovat panu starostovi Jiřímu Špetlovi a ostatním zastupitelům za podporu. Věříme, že nám bude město i nadále příznivě nakloněné a všem jeho členům přejeme hodně zdraví a úspěchů
v novém roce 2017.
členové klubu důchodců

Poděkování do mateřské školky
Děkujeme učitelkám a ostatním zaměstnancům mateřské
školy ve Svobodě nad Úpou za jejich trpělivou a obětavou práci a přejeme do Nového roku hodně štěstí, zdraví
a pevné nervy.
Děkujeme Řehákovi

Svoz nebezpečného
odpadu v roce 2017

Vítání občánků
V pátek dne 11.11.2016 jsme na radnici přivítali do života naše malé Svoboďáčky, kteří se narodili v letošním
roce.
Slavnostního přivítání do života se zúčastnili rodiče s
dětmi Miroslavem Císařem, Františkem Šafářem a Damiánem Tlachačem.
Slavnostního obřadu se zúčastnily děti ze svobodské mateřské školy, které pod vedením paní učitelky miminkám
zarecitovaly, zazpívaly a maminkám předaly kytičku.
Přejeme všem ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky
do života.

Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a
firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu na tyto soboty (vždy
první sobota v každém lichém měsíci):
Stanoviště
termín
7. 1. 2017
4. 3. 2017
6. 5. 2017
1. 7. 2017
2. 9. 2017
4. 11. 2017

Svoboda
náměstí
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00

u Rýchorky
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00

Maršov II
(u Šobků)
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00

stát, tak jak je a čekat na vhodné dotační tituly s tím, že
do rozpočtu budou každoročně vyčleňovány finanční
prostředky na nezbytné udržovací práce). Vhodné dotační tituly do roku 2020 neexistují.
Tuto odpověď zvolilo 28 respondentů s tím, že někteří
doplnili svou volbu i o vlastní komentář jako např.:
 navýšení objektu bývalého kina o jedno patro,
aby se dostal do úrovně sousední radnice a věž nebyla v takovém propadlišti a věžičku pak umístit na
nadstavbu
 1 respondent zakroužkoval variantu 1, ale zároveň
variantu 4, a u varianty 5 doplnil návrh na vybudování městských bytů, prostor pro volnočasové aktivity
dětí a mládeže, knihovna nebo muzeum, rozhodně
nebourat
 1 respondent zakroužkoval variantu 1, ale zároveň
zakroužkoval variantu 4
 1 respondent zakroužkovat variantu 1 a k bodu 5
doplnil, že chybí kultura v našem městě ve smyslu, že
město má hřiště, tělocvičnu, ale spolky musí chodit po
hospodách
 lékařské ordinace, malobyty pro mladé, starší občané se nemají kde scházet, chybí kultura (divadelníci
se nemají kde scházet), senioři mají malou místnost na
radnici, za kterou sice děkuji, ale ta kultura při umývání šálků na WC, 27 let od revoluce a kultura nikde
 o problému ví město již 20 let !!!!
2. Zbourat objekt a zabývat se výstavbou objektu nového s dotací dle bodu 1,
s tím, že navrhujete následující využití objektu:
Tuto odpověď zvolili 3 respondenti s tím, že navrhují:
 výstavbu sociálních či malometrážních bytů, ale
rozhodně nebourat
 zbourat tedy ano, ale postavit nový objekt pro kulturní využití
 prostory pro společenské organizace – důchodci,
kultura

Výsledek ankety Stará radnice
– využití objektu bývalého kina

3. Zbourat objekt a přizpůsobit volný prostor v rámci
studie revitalizace náměstí (například parčík vedle radnice s parkovací plochou za radnicí).
Tuto odpověď zvolil 1 respondent.

40 odevzdaných anketních lístků k datu 23.11.2016. Výsledek odpovědí:
1. Zabývat se dotačními tituly a případnému získanému dotačnímu titulu budoucí využití objektu přizpůsobit, formou rekonstrukce (tj. stávající objekt kina nechat

4. Nechat vypracovat znalecký posudek a prodat objekt.
Tuto odpověď zvolili 3 respondenti, z toho 1 respondent použil i variantu pod bodem 5 s návrhem na vybudování parkovacího domu se zachovalou čelní maskou
a věžičkou
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5. Uveďte jiný, vhodnější způsob využití:
……………………………………………………………………………
Tuto odpověď zvolilo 5 respondentů s tím, že navrhují:
- ponechat průčelí budovy i s věží, aby se zachoval
ráz a uvnitř postavit novou budovu s využitím vhodným pro město
- zásadně nebourat, když tak prodat, ale prodej
vhodně ošetřit smlouvou (nový nabyvatel nesmí objekt zbourat, musí provést rekonstrukci a zachovat
původní vzhled radnice, v opraveném objektu by následně neměla vzniknout např. nějaká herna či dokonce noční klub apod.
- rozhodně nebourat, vybudovat školní družinu místo
„provizorní“ v ZŠ
- zachovat průčelí a věž, zbytek zbourat a přestavět
dle potřeb města – nějaká stálá historická expozice,
bytové prostory k pronájmu
Daným tématem na základě odevzdaných anketních lístků se zabývala 51. schůze Rady města dne 9.11.2016 a
čtenářům nabízíme výtah ze zápisu:
„Dalším tématem s vazbou na rozpočet byla další diskuse ohledně budovy bývalého kina. Do návrhu rozpočtu byla zapracována částka ve výši 0,5 mil. Kč na
nezbytné havarijní opravy budovy kina za účelem zajištění bezpečnosti chodců. Starosta a tajemnice předložili radě dosud odevzdané anketní lístky, ve kterých
jednoznačně převažuje názor občanů na to budovu
zachovat a zabývat se dotačními tituly a případnému
dotačnímu titulu budoucí využití objektu přizpůsobit
......... (text dále dle bodu 1. v anketním lístku s názvem
Anketa - Stará radnice). V této souvislosti starosta a
tajemnice předložili radě aktuální informace ohledně
zákona o sociálním bydlení, který s největší pravděpodobností bude přijat. Ze zákona vyplývají povinnosti
přenesené na obce v podobě zajištění sociálního bydlení všem, kterým na takové bydlení vznikne nárok.
Neposkytnutí bydlení bude sankcionováno vysokými
pokutami. Na druhou stranu v návrhu zákona je zakotven právní nárok obcí na poskytnutí finančních prostředků na realizaci sociálního bydlení, a to formou
provozní a investiční dotace prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. V této souvislosti byla prověřena
současná 35. výzva IROP na sociální bydlení (příjem
žádostí končí 29.12.2016), ve které je maximální výše
celkových způsobilých výdajů na jeden projekt stanovena částkou 15 mil. Kč. Rada byla seznámena stručně
s dalšími podmínkami 35. výzvy IROP, u které sice končí příjem žádostí letos, ale pokud bude přijat zákon o
sociálním bydlení, kde je zakotven právní nárok obcí,
dá se předpokládat, že v podobném znění budou i další výzvy. Proto byl podán radě návrh na to zabývat
se rekonstrukcí bývalého kina v tomto duchu, tj. objekt
zčásti zadaptovat na sociální bydlení a snažit se využít maximální podporu z IROP na sociální bydlení s
tím, že z části by město investovalo i vlastní prostředky
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do vybudování malého multifunkčního jednoho patra,
po kterém účastníci ankety volají nejvíce. V nejbližších
letech je to jediný vhodný dostupný dotační titul, který by mohl městu pomoci zachránit budovu bývalého
kina před další devastací. Požadavkem rekonstrukce
by samozřejmě bylo zachovat ráz budovy z pohledu z
náměstí. Členové rady se shodli na tom, že se jedná o
dobrý nápad a přestože sociální bydlení minulé zastupitelstvo odmítlo, rada se shodla na tom, že tyto nové
informace znovu předloží zastupitelstvu k projednání
na prosincovém jednání zastupitelstva.“

snowboardový závod
Lyžařský oddíl Janské Lázně vás zve na snowboardový
závod pro děti do 15ti let, který se bude konat v sobotu
14.ledna 2017 v areálu Duncan ve Svobodě nad Úpou.
Pro nejlepší závodníky máme připraveny snowboardy
značky LUSTI. Přijďte si zasoutěžit, těšíme se na vás. Firmě LUSTI děkujeme za milou pozornost.
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Výpis usnesení z 51. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 09.11.2016
USNESENÍ č. RM/652/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov na rok 2017 (viz příloha originálu
zápisu).
b) plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov na rok 2017 (viz příloha originálu zápisu).
c) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
na rok 2017 (viz příloha originálu zápisu).
d) plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2017
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/653/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
koncept návrhu rozpočtu na rok 2017 (podrobně viz zápis) s tím, že veškeré popsané návrhy na doplnění budou
zapracovány a na příštím jednání rady bude předložen
konečný návrh rozpočtu na rok 2017 ke zveřejnění a konečný návrh rozpisu rozpočtu na rok 2017 společně s
podrobným komentářem a návrhem na převod kompetencí na radu ve věci rozpočtových opatření.
USNESENÍ č. RM/654/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí
smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na umístění
a provedení stavby Kanalizační přípojka k domu Svoboda nad Úpou č.p. 66“ v k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu) včetně úprav dle Mgr. Hynka s tím, že rada
pověřila Ing. Hůrku, aby změny do smlouvy zapracoval
a zaslal konečné znění před podpisem smlouvy ke kontrole Mgr. Hynkovi.
USNESENÍ č. RM/655/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
písemný podnět pana Pavla Křivky k prošetření historie
kolem prodeje bytových jednotek v domě čp. 72,73,74
na Pietteho náměstí a žádost o zohlednění zjištěných skutečností v cenové nabídce na odprodej podílů města na
stavebních parcelách pod kůlnami st.p.č. 89/1, 89/2 a
89/3 s tím, že podnět byl podrobně prošetřen (viz zápis)
a byla vyčíslena částka ve výši 12.226 Kč, kterou zaplatili někteří první vlastníci BJ navíc v rámci kupní ceny, aniž
by se stali vlastníky stavebních parcel pod kůlnami, formou Výpočtu (viz příloha originálu zápisu). Rada uznala
pochybení města z let 2000 - 2003 s tím, že tuto částku
zohlední v nabídce kupní ceny pro SVJ na odprodej podílů na výše uvedených stavebních pozemcích, a to za kupní cenu ve výši 73.984 Kč + 3.500 Kč za znalecký posudek + 1.000 za návrh na vklad do KN (znalecký posudek ocenil podíl města na všech 3 stavebních parcelách
částkou 86.210 Kč. SVJ bude zaslán návrh na odprodej

podílů města na stavebních parcelách za výše uvedenou
sníženou cenu k vyjádření nejpozději do 30.11.2016.
USNESENÍ č. RM/656/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti společnosti Krkonošské papírny a.s. o vyjádření k vybudování nového vstupu do
areálu KRPA - Svoboda nad Úpou, a to v Maršově I naproti objektu Rýchorka v souladu Studií - záměrem, který
je přílohou žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/657/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
stížnost pana Čožíka z domu čp. 471 na náměstí Svornosti na noční hluk z provozovny Národní dům a žádá o
sjednání nápravy. Hluk spočíval v hlasité hudbě z jukeboxů, kdy obsluha v pozdních nočních hodinách (cca kolem
3 hodiny ranní) odmítla ztlumit zvuk. Starosta informovala radu, že osobně jednal s paní Andršovou, která provozuje Národní dům a která přislíbila, že zajistí odbornou firmu, která zabezpečí jukeboxy tak, aby obsluhující
personál nemohl pouštět hudbu z jukeboxů hlasitěji. Dále
jednal s Městskou policí Trutnov a Obvodním oddělením
policie ve Svobodě nad Úpou a požádal je o součinnost, aby namátkově prováděly kontroly hlasitosti hudby
v nočních hodinách v provozovně Národní dům s tím,
že pokud by se hluk opakoval, tak lidé mohou volat jak
Městskou policii (linka 156), tak Obvodní oddělení ve
Svobodě nad Úpou (linka 158, případně přímý telefon
974 539 731).
USNESENÍ č. RM/658/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
emailové oznámení kronikářky Bc. Lucie Hrušovské o
ukončení činnosti kronikářky z pracovních a časových důvodů a tímto ji odvolává. Zároveň rada pověřuje tajemnici MěÚ, aby vypsala inzerát na kronikáře či kronikářku
za roční odměnu ve výši 12.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/659/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého
kraje o vyjádření k žádostem o udělení licencí vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
- P-transport s.r.o., IČ 259 47 249 na linku: 690 344
Trutnov - Janské Lázně,
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku 690 150
Trutnov - Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou,
- Trutnovská autobusová doprava s.r.o., IČ 252 51 635
na linku 690 109 Trutnov - Janské Lázně,
- Trutnovská autobusová doprava s.r.o., IČ 252 51 635
na linku 690 335 Dvůr Králové nad Labem - Malá Úpa,
Pomezní Boudy,
- Trutnovská autobusová doprava s.r.o., IČ 252 51 635

ZLATÉ RADY NAŠICH BABIČEK V ČRO
na linku 690 104 Trutnov - Svoboda nad Úpou - Pec pod
Sněžkou,
s tím, že rada pověřuje starostu, aby všechny výše uvedené společnosti oslovil s požadavkem na příspěvek na
pronájem mobilní toalety na autobusovém nádraží.
USNESENÍ č. RM/660/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz příloha originálu zápisu) v souvislosti s novým
zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb., který vstoupil v účinnost dnem 1.10.2016.
USNESENÍ č. RM/661/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 425/1 v k.ú.
Maršov II dle zveřejněného záměru města č. 22/2016
s tím, že po žadatelce požaduje úhradu zálohy ve výši
5.000 Kč, poté bude objednán znalecký posudek a žádost bude předána k projednání v zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/662/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 572 v k.ú.
Maršov I o výměře 3 m2 pod opěrnou zdí u domu čp. 6
(naproti velkému JIPu) s tím, že žadatel bude pozván na
jednání zastupitelstva dne 14.12.2016, kde bude přímo
ujednána kupní cena, protože radě nepřijde ekonomické
na pouhé 3 m2 objednávat posudek, který stojí minimálně 2.500 Kč (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/663/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
č. 16_SOBS01_4121237364, který se týká budoucí
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elektropřípojky v souvislosti s projektem Přírodní centrum
- Krakonošova jezírka s podmínkou, že pokud Zastupitelstvo města v rámci rozpočtového opatření č. 4/2016 neschválí rozpočtovou změnu na tuto akci, tak toto usnesení
pozbývá platnosti.
USNESENÍ č. RM/664/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh nového platového výměru ředitele příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou v souvislosti s novými platovými poměry zaměstnanců ve veřejné správě od 1.11.2016.
USNESENÍ č. RM/665/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
oznámení zástupce investora o napojení zpevněných
ploch u objektu čp. 453 v Horské ulici s tím, že stavební technik informoval radu, že způsob provedení není v
souladu s usnesením rady č. RM/552/45/2016 ze dne
3.8.2016, protože ve vrchní části nad vjezdem do vlastního parkování rada požadovala zachování zatravnění
a navrácení do původního stavu a investor ve vrchní části
provedl stavbu formou nezpevněného povrchu (štěrkový
zásyp nikoliv zatravnění) umožňujícího vsakování dešťových vod. Rada s tímto řešením zásadně nesouhlasila
a trvá na svém původním usnesením ze dne 3.8.2016
s termínem splnění do 20.11.2016, jinak město nevydá
souhlas k vydání kolaudačního souhlasu se stavbou.
USNESENÍ č. RM/666/51/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku od Ing. Junka (poradce pro úspory za
energie) na dodávku silové elektřiny pro veřejné osvětlení od společnosti Amper Market, a.s., a to na 3 roky za
nabídnutou cenu ve výši 705 Kč/MWh.
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Výpis usnesení z 52. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 23.11.2016
USNESENÍ č. RM/667/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o přepokládaných financích na dostavbu kanalizace ve Svobodě nad Úpou ve třech variantách dle
přílohy (viz příloha originálu zápisu) s tím, že doporučuje zastupitelstvu 3. variantu, ze které je vyjmuta Sluneční stráň - zde jsou nulové uznatelné náklady ve vztahu
k dotaci a Černohorskou ulici - problém s udržitelností
projektu rekonstrukce komunikace do Janských Lázní a z
toho vyplývajících záruk. Součástí třetí varianty je lokalita v Maršově II část ulice Pod Světlou Horou, dále Maršovská, Spojovací, Kostelní, u DPS, Lipová). Z této třetí
varianty vyplývá spoluúčast města, která je předběžně
vypočtena na 4,19 mil. Kč (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/668/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování servisních služeb č. 15/13/PW se společností ČERPADLA
VRCHLABÍ s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je rozšíření servisu čerpací stanice o objekt
sportovní haly.
USNESENÍ č. RM/669/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrhy smluvních vztahů ve věci majetkoprávního vypořádání v Luční ulici v souvislosti se zpracováním projektové
dokumentace na rekonstrukci Luční ulice. První smlouvou
je Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě s paní Cihlářovou a paní Hamplovou. U této
smlouvy rada konstatovala, že kromě několika drobných
formálních chyb je smlouva v pořádku a je třeba dojednat
smluvní cenu do budoucí kupní smlouvy. U druhé smlouvy
- Smlouva o právu k provedení stavby s panem Martinem Blažkem bylo konstatováno, že je třeba koncipovat
smlouvu stejně jako první smlouvu, protože pro stavební
řízení pouze Smlouva o právu k provedení stavby stačit
nebude, je třeba mít vyjednané i budoucí majetkoprávní
vztahy. Zde rada pověřila starostu, aby celou záležitost
neprodleně dojednal s panem Blažkem, případně i s vazbou na jeho žádost, kterou červnové zastupitelstvo odložilo právě kvůli komplexnímu majetkoprávnímu vypořádání vztahů v této lokalitě. Celá záležitost bude předána
k projednání na prosincové zastupitelstvo.
USNESENÍ č. RM/670/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou
na rok 2017 ke zveřejnění včetně 2 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou
na rok 2017
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2017 (vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tyto dokumenty budou neprodleně zveřejněny před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2017
v zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech ÚSC.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) návrh usnesení pro zastupitelstvo ve věci rozpočtu na
rok 2017 bez připomínek (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/671/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva
města dne 14.12.2016 (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že z návrhu programu byl vyjmut bod 8 - směna pozemků na Novém světě, kdy tajemnice informovala radu,
že návrh geometrického plánu byl teprve tento týden dán
k ověření na katastr a teprve poté lze objednat znalecký
posudek, takže tento bod bude zařazen až do dalšího
jednání zastupitelstva. Místo tohoto bodu byl zařazen
bod Majetkoprávní vypořádání v Luční ulici - smluvní
vztahy, dále byl doplněn bod Dostavba kanalizace ve
Svobodě nad Úpou a v průběhu jednání rady byl do programu zařazen ještě další bod, a to Žádost pana Dvořáčka o prodloužení termínu zahájení výstavby dle kupní
smlouvy z 20.8.2014
USNESENÍ č. RM/672/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky na stanovení místního
poplatku za odpad pro rok 2017 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že navrhovaná výše poplatku je stále
stejná ve výši 500 Kč a rada předává návrh vyhlášky
k projednání zastupitelstvu na prosincovém jednání dne
14.12.2016.
USNESENÍ č. RM/673/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou dává
plnou moc podnikateli - Jiří Klose, Mladé Buky 107,
IČ:11165006, k plnění všech povinností podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne
11.11.2008 mezi městem a společností ASEKOL s.r.o.
(včetně fakturace).
USNESENÍ č. RM/674/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh likvidační komise na vyřazení a fyzickou likvidaci majetku uvedeném v zápise ze dne 14.11.2016 pod
čísly 1) - 10) a pověřuje paní Martu Vlčkovou vyřazením
majetku z evidence, z účetnictví a zajištěním provedení
fyzické likvidace.
b) návrh velitele JSDH Svoboda na vrácení vypůjčeného majetku uvedeného v zápise likvidační komise ze dne
14.11.2016 pod čísly 11) - 20) a pověřuje velitele hasičů JSDH Svoboda pana Bartoníčka, aby zajistil vrácení
nepoužívaného majetku Hasičskému záchrannému sboru
Královéhradeckého kraje.
USNESENÍ č. RM/675/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
přepočet částky uhrazené v rámci kupních cena za BJ
v čp. 72 - 74 za stavební pozemky s vysvětlením, že při

ZLATÉ RADY NAŠICH BABIČEK V ČRO
přípravě podkladových materiálů pro zastupitelstvo bylo
zjištěno, že do této ceny byla zahrnuta i část parcely,
která je nyní vedena jako p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I. Na
minulém jednání rady byla vypočtená „sleva“ stanovena
na 12.226 Kč, přepočtem však bylo zjištěno, že se jedná správně o částku 18.339 Kč, kterou zaplatili někteří
první vlastníci BJ navíc v rámci kupní ceny, aniž by se
stali vlastníky stavebních parcel pod kůlnami - Výpočet
(viz příloha originálu zápisu). Rada vzala přepočet na
vědomí bez námitek s tím, že tuto opravenou částku zohlední v nabídce kupní ceny pro SVJ na odprodej podílů
na výše uvedených stavebních pozemcích, a to za kupní
cenu ve výši 67.871 Kč + 3.500 Kč za znalecký posudek
+ 1.000 za návrh na vklad do KN (znalecký posudek
ocenil podíl města na všech 3 stavebních parcelách částkou 86.210 Kč), tj. celkem za 72.371 Kč. SVJ s touto
nabídkovou cenou po slevě takto souhlasí, což doložilo
písemným vyjádřením zástupce SVJ pana Křivky. Celá
záležitost bude předmětem jednání prosincového zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/676/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
vrácení částek žadatelům (manželé Rejzkovi, Ondráčkovi a Vlkovi) dle Výpočtu (viz příloha originálu zápisu) z
účtu bytového hospodářství v rámci dodatečně uplatněné
reklamace vyúčtování služeb (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/677/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-2014125/
VB/1 Maršov I knn p.č. 240/13 pro garáž Ritter (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/678/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost pana Václava Dvořáčka o prodloužení termínu
zahájení výstavby dle kupní smlouvy z 20.8.2016 (podrobně viz zápis) s tím, že projednání této žádosti je v
kompetenci zastupitelstva, a proto bude žádost zařaze-

KULTURNÍ TÝM
KULTURNÍ TÝM
SVOBODSKÝ DÝŇÁK, jak jinak příznačně nazvat akci,
která se konala dne 31. 10. 2016. Všichni naši příznivci,
kteří rádi tvoří, vyrábí, ale hlavně se chtějí dobře pobavit,
přišli do areálu školy na školní hřiště vydlabat svou dýni a
vysoutěžit nějakou z připravených cen. Tradičně byla připravena i dílnička k tvorbě tematických výrobků, jako byl
lampion z papíru, dýňová čapka aj. Nově jsme uspořádaly lampiónový průvod v maskách městem pro všechny
věkové kategorie. Po průvodu byly vyhlášeny nejkrásnější
dýně, které se nám zatím ve tmě pěkně rozsvítily. Vaše
úžasné dýňové výtvory jste poté mohli nalézt po různých
místech našeho města, školní zahradě, před budovou
městského úřadu a na Pietteho náměstí. Těm co byla
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na do programu jednání prosincového zastupitelstva dne
14.12.2016.
USNESENÍ č. RM/679/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost manželů Hainišových o povolení vystavět hlavní
uzávěr plynu (dále jen „HUP“) na hranici parcely p.p.č.
684 v k.ú. Svoboda nad Úpou pro dům čp. 194. Rada se
žádostí zabývala a zjistila, že dle předložené PD vyplývá, že výkresová dokumentace je v rozporu se žádostí,
protože HUP je umístěn na pozemku města p.p.č. 684
v k.ú. Svoboda nad Úpou a jeho zadní stěna sousedí s
pozemkem žadatelů. Město bude souhlasit za předpokladu, že HUP bude kompletně umístěn na pozemku žadatelů, tj. na st.p.č. 256 v k.ú. Svoboda nad Úpou a jeho
čelní stěna bude na hranici s pozemkem města.
USNESENÍ č. RM/680/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
aktuální informace ohledně pokusu o smír s paní Zapadlovou (podrobně viz zápis) s tím, že tyto aktuální informace budou předmětem jednání zastupitelstva v rámci
Diskuse.
USNESENÍ č. RM/681/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Kupní smlouvy na odběr posypové soli na zimní
sezonu 2016/2017 se společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s. (viz příloha originálu zápisu) po vyhodnocení nabídek (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/682/52/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku společnosti SIMED s.r.o., IČ 64827496, jejíž
nabídka bez DPH činí 86.800 Kč
(s DPH
105.028 Kč) na nákup radlice ke stroji REFORM a návrh kupní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
poptávkové řízení bylo provedeno v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/3338/2016 ze dne 10.11.2016 (viz zápis).
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zima, připravily paní kuchařky ze školní jídelny výtečnou
dýňovou polévku a za to jim děkujeme. Také tímto děkujeme všem zúčastněným za pomoc na podzimní výzdobě
naší Svobody a naší škole za pomoc při organizaci.
Na další akci se těšíme na shledanou, za kulturní tým.
Stáňa Šírová
Fotografie najdete zde: 
www.zonerama.com/Pavka/Album/2345429
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KULTURNÍ TÝM

V úterý 22. 11. jsme ve spolupráci se základní školou pořádali akci PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ CUKROVÍ. Strávili
jsme nádherné odpoledne, provoněné cukrovím, výměnou receptů, posloucháním koled a vyráběním drobností
ve vánoční dílně. Ozdobené cukroví a výrobky z dílny
bude k dostání na vánočních trzích v Pietteho parku.
Všem moc děkujeme, bylo to fajn
Fotografie najdete zde: 
www.zonerama.com/Pavka/Album/2412578

Fotografie z akcí a nově připravované akce aktuálně naleznete i na facebooku KULTURNÍ TÝM SVOBODA, kde
určitě uvítáme vaše komentáře, nápady, výtky i pochvaly.
Také si nezapomeňte prohlédnout vždy nově vyzdobenou výlohu v budově městského úřadu.
Děkujeme všem, kteří se s námi celý rok bavili, pomáhali a všechny akce města si užili tak jako my.
A přejeme:
Ať vám radost a štěstí prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také dny Nového roku 2017
Kulturní tým Svoboda

leták - kotle
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tiP MŽP:

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají
podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012
novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního
roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá
paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory
projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí).
Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vaší obce
s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.
V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti
postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky
je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Vyhněte se pokutám,

nečekejte a nechte si udělat
„technickou“ svého kotle
na pevná paliva.
Servisního technika najdete
snadno i na internetu.

Pokud jste letos instalovali nebo ješ
tě budete instalovat zcela nový kotel,
mějte na paměti, že protokol o revizi
musí mít všechny, tedy i nové kotle.
Protože ne každý montážní technik
má oprávnění ke kontrolám technic
kého stavu, máte možnost si situaci
zjednodušit tím, že si vyberete takové
ho dodavatele, který v rámci instalace
nového kotle zajistí i „revizi zdarma“.

Do konce letošního roku tak má projít
prohlídkou odhadem přes půl milionu
topenišť. Kontroly se dle zákona o ochra
ně ovzduší vztahují na otopná zařízení
s příkonem od 10 do 300 kW a teplovod
ním okruhem, tedy na většinu kotlů na
uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v ro
dinných domech určených k trvalému
bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro kr
bové vložky, pokud jsou napojené na ra
diátory a s tepelným příkonem od 10 kW
výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší
(č. 201/2012) říká, že první revize vaše
ho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016
a pak každé dva roky. Cílem povinných
revizí domácích topenišť je plošné za
jištění dobrého stavu, hospodárného
provozu a bezpečnosti kotlů v každé
domácnosti. Jedině kotel v dobrém
technickém stavu, správně provozovaný
a spalující výrobcem určené palivo vy
pouští do ovzduší méně emisí a neměl
by tak mj. obtěžovat své okolí nadměr
ným kouřem. Naopak kotle, které nejsou
provozovány v souladu s podmínkami
výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzdu
ší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně
vyšší množství prachu a rakovinotvor
ného benzo(a)pyrenu.
„Jde o obdobu pravidelných technic
kých kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že
s kotlem nejdete na STK, ale technik
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přijde za vámi domů. Dobrá technická
kondice kotlů je pro nás základem ve
doucím k minimalizaci dopadů vytápění
na životní prostředí a k jejich efektivní
mu i bezpečnému provozu. Kotel má
být dle zákona o ochraně ovzduší insta
lován, provozován a udržován v soula
du s pokyny výrobce a tímto zákonem
a spalovat palivo určené výrobcem kot
le. To se mnohdy neděje a důsledkem
jsou zakouřené obce v zimním období.
Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly
již běžně provádí, zákon tak zakotvil tak
zvanou dobrou praxi. Pravidelnými re
vizemi chceme zajistit dobrý technický
stav zdrojů vytápění a přispět tím ke sní
žení vlivu lokálních topenišť na ovzduší
po celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru
ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.
4 krOky MŽP PrO lePší OVzDuší
Povinné revize ze zákona o ochraně
ovzduší, celorepublikové kotlíkové do
tace financované z OPŽP 2014–2020, zá
kaz provozu těch nejstarších kotlů v roce
2022 a kontroly spalovaného materiálu
přímo v domácnostech zaměřené na
dnes nepostihnutelné notorické znečiš
ťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky Mi
nisterstva životního prostředí k lepšímu
ovzduší v České republice.
Lokální vytápění domácností na pevná

paliva se s ohledem na stáří spalovacích
zdrojů v ČR významně podílí na nad
limitních koncentracích znečišťujících
látek v ovzduší, a to zejména v lidských
sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)
pyrenem se tyto zdroje podílejí místně
až 90 %.
Jak SehNat reVizNíhO techNika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na
výrobce daného kotle na tuhá paliva.
Ten by vám měl poskytnout kontakt na
příslušného proškoleného technika, tzv.
odborně způsobilou osobu. Ke hledání
kontaktu můžete využít i internetový
seznam techniků, který vede Asociace
tiP MŽP:
Ne všichni výrobci mají své zástup
ce na uvedeném seznamu. Pokud na
seznamu svého výrobce nenajdete,
obraťte se na výrobce, prodejce nebo
dodavatele svého kotle a domluvte
se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že
žádné odborně způsobilé osoby ne
vyškolil a ani se k tomu nechystá, mů
žete využít odborníky jiných výrobců,
avšak proškolené na váš typ kotle.
Tuto informaci najdete v osvědčení
odborně způsobilé osoby vydaném
výrobcem.

leták - kotle
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cO a kDy buDe zakázáNO:
Měsíc a rok

Zákaz umisťování na trh (je však
možný doprodej zásob).

1. 1. 2014

kotle 1. a 2. emisní třídy

1. 1. 2018

kotle 3. emisní třídy (povolena
bude jen 4. a vyšší)

1. 9. 2022

Zákaz provozu

zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy
(budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva,
které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy
zpravidla s rokem výroby po roce 2000)

Pozn.: Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.

tiP MŽP:
tiP MŽP:
Objednejte si revizi co nejdříve, někte
ří technici si vedou pro zvýšený zájem
i pořadníky. Domluvte se, jestli v do
hledném termínu neprovádí technik
revizi i u dalších rodinných domů ve
vaší obci, v takovém případě se vám
může zlevnit cena za dojezd.
podniků topenářské techniky a najdete
ho zde: http://www.aptt.cz/postupvy
robcu.php. Seznam vznikl po dohodě
mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR,
která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků
topenářské techniky.
Na seznamu je aktuálně téměř 1300 od
borníků, pokrývajících 36 výrobců kotlů.
Někteří z nich mají více osvědčení od více
výrobců, takže certifikovaných oprávně
ní je aktuálně 1800 po celé republice.
Seznam se průběžně aktualizuje podle
toho, jak jednotliví výrobci proškolují
servisní techniky a udělují jim osvědče
ní. V seznamu můžete vyhledávat podle
značky výrobce, typu kotle nebo podle
kraje či města, kde odborně způsobilá
osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pou
ze proškolení technici. U kontaktu na
technika najdete vždy i kopii vydaného
osvědčení.
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Jak buDe kONtrOla PrObíhat
Při kontrole zkoumá revizní technik
kompletně celý kotel, jeho celistvost
a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a ha
varijní termostat, ale třeba i to, co a jak
se v kotli spaluje. Během prováděné
kontroly revizní technici poskytnou dal
ší poradenskou a konzultační činnost,
tedy doporučí postupy k zajištění další
ho bezproblémového a hospodárného
provozu (např. eliminování nadměrné
ho kouře a šetření nákladů na palivo),
případně další opatření ke snížení jeho
vlivu na ovzduší (modernizaci nebo
doplnění otopné soustavy o regulační
prvky, akumulační nádobu, zlepšení ob
sluhy apod.). Základní prohlídka zabere
zhruba hodinu, její cena je individuální
a není zákonem stanovená. Pohybuje
se mezi 600–1500 Kč, záleží především
na dojezdové vzdálenosti technika. Na
základě proběhlé revize vám technik vy
staví doklad o kontrole, kterým se pro
kážete při případné výzvě z úřadu. Jak
vypadá doklad o kontrole technického

stavu kotle, najdete zde: http://www.
mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdro
je_300kW_sdeleni.
Bližší informace o provádění kontrol na
jdete ve sdělení „k provozování a ke kon
trole spalovacích stacionárních zdrojů
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW
a nižším“, zveřejněném na internetových
stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/
spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_
sdeleni.

tiP MŽP:
S konkrétními dotazy na technické
detaily revize se můžete obrátit také
přímo na Asociaci podniků topenář
ské techniky na www.aptt.cz. Další
informace najdete také zde: http://
www.aptt.cz/aktualityindex/infor
macekekontrolamkotlu.

Neváhejte se žádostí o kotlíkovou do
taci. První vlna kotlíkových dotací po
stupně končí ve všech krajích, o dotaci
na nový kotel až 127 500 Kč byl obrov
ský zájem. Druhou vlnu kotlíkových
dotací spustí MŽP na začátku příštího
roku. Podmínky dotace budou záviset
na vyhodnocení první výzvy. Kotlíko
vé dotace administrují pro MŽP kraje.
Obraťte se proto na svůj krajský úřad
a informujte se o aktuálním stavu.
Kontakty na jednotlivé kraje najdete
zde: https://www.sfzp.cz/souborke
stazeni/55/16743kotlikove_dotace_
kraje_kontakty_v3.pdf .
Tato metodika MŽP připravená právě
s APTT stanovuje, jak má vypadat do
klad o kontrole, jak má proběhnout revi
ze a jaké podmínky musí plnit odborně
způsobilé osoby proškolené přímo vý
robci.
září 2022: zákaz PrOVOzu kOtlů
1. a 2. eMiSNí tříDy
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životní
mu prostředí, tedy nejnižších emisních
tříd, skončil už před dvěma lety. Od září
2022 je dle zákona o ochraně ovzduší
z roku 2012 nebude možné ani provozo
vat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí poku
ta až do výše 50 tisíc korun.
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Od roku 2022 budou moci být v pro
vozu pouze kotle na tuhá paliva, které
splňují minimálně 3. emisní třídu, zpra
vidla se jedná o kotle s datem výroby po
roce 2000. Emisní třídu kotle je možné
dohledat na výrobním štítku daného
kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud
není údaj uveden na štítku nebo se jed
ná o kotel, který žádný výrobní štítek
nemá, je více než pravděpodobné, že
kotel povolené emise splňovat nebude.
K výměně zastaralých kotlů doporučuje
Ministerstvo životního prostředí využít
probíhajících kotlíkových dotací.
PlatNé zNěNí zákONa O OchraNě
OVzDuší
k povinnosti revizí
Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
v § 17 a bodu h) stanovuje povinnosti
provozovatele stacionárního zdroje„pro
vádět jednou za dva kalendářní roky pro
střednictvím osoby, která byla proškole
na výrobcem spalovacího stacionárního
zdroje a má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále
jen ‚odborně způsobilá osoba‘), kontrolu
technického stavu a provozu spalovací

ho stacionárního zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústřed
ního vytápění, a předkládat na vyžádá
ní obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností doklad o provedení této
kontroly vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že stacionární zdroj
je instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a tímto zá
konem.“
k přestupkům a pokutám
Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší
pak stanovuje přestupky. U nich platí,
že při provozování kotle nesplňujícího
emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí
jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc ko
run. Pokud se provozovatel kotle nepro
káže po 31. 12. 2016 dokladem o kont
role technického stavu a provozu, hrozí
mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalová
ní zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.)
pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

TAJENKA16
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HLEDÁME BRIGÁDNÍKY

ORIENTÁLNÍ SHOW
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zprávy ze školy
1. Pozvánky

-5.12. zveme všechny děti na Mikulášskou
diskotéku do Deprese v 17,00 hod.
-14.12. zveme všechny občany na akci Česko zpívá koledy na zahradě školy v 18,00
hod. Zazpíváme si Narodil se Kristus pán,
Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma a další
- Děti, žáci a učitelé základní školy a mateřské školy zvou
všechny občany na tradiční Zpívání v kostele, které se uskuteční ve středu 21.prosince 2016 od 17,00 hod. v kostele ve
Svobodě nad Úpou. Vstupné dobrovolné.

střednictvím projektu „Čtení pomáhá“. Podstatou projektu je
přečíst knihu, úspěšně vyplnit test, získat 50Kč a věnovat je
na jeden z dobročinných projektů.
Co je potřeba pro zapojení do projektu udělat? Stačí
se zaregistrovat na www.ctenipomaha.cz, kde se dočtete i
další podrobné informace.
Proč nabízíme právě tento projekt? Spojuje v sobě několik
důležitých věcí – podporuje čtení, porozumění textu, získávání informací a v neposlední řadě sociální cítění.
Věříme, že vás tento projekt osloví a zážitky z četby knih
se znásobí příjemným pocitem, že vaše čtení pomáhá.
S dotazy k projektu se obracejte na Mgr. Lucii Ševčíkovou
nebo Mgr. D. Rolencovou

2. Oblastní kolo piškvorek
- Trutnov

5. Permanentky na Duncan
2016/2017

V pondělí 7.11. odjelo družstvo 5 žáků ve složení Martin
Höhne, Jiří Horák, Jáchym Veselý, Naďa Štěpová a Věra
Marie Klozová na oblastní kol v piškvorkách. Naše družstvo
ani jednou neprohrálo, se všemi soupeři jsme remizovali, ale
na postup to nestačilo. Přesto jsem byl s výkonem našich
žáků velmi spokojen.
Mgr. Jan Hainiš

Ve spolupráci se společností Mega Plus Janské Lázně i v
letošním roce nabízíme celosezonní permanentky na lyžařské vleky na Duncanu. Cena za permanentku je stejná jako
v minulých letech, tzn. 600.- Kč. Prosím všechny zájemce,
aby přinesli požadované do ředitelny školy nejpozději do
30.listopadu 2016:
1. mám permanentku z loňského roku - přinesu permanentku, 600Kč a email
2. nemám permanentku - přinesu fotku se jménem, 650.-Kč (
50.- je vratná záloha na permanentku) a email

6.Bovýsek ve škole

3. Tonda Obal na cestách
V pátek 11.11. proběhla na naší
škole akce zaměřená na třídění a
recyklaci odpadu. Smyslem programu je vést děti a veřejnost k
odpovědnému chování v životě,
protože třídění odpadu je dobrý
návyk. Akce se zúčastní všechny
děti školy, včetně dětí z předškolního oddělení mateřské školy

4. Naše škola se ráda zapojuje do
charitativních projektů
Naše škola se ráda zapojuje do charitativních projektů.
V nedávné době děti nákupem náramků přispěly na fond
SIDUS, dlouhodobě podporujeme studium jednoho indického dítěte a velmi tradiční bylo i šití panenek pro UNICEF.
Také víme, že mnoho dětí navštěvuje pravidelně městskou či
školní knihovnu a rádi bychom k četbě přivedly i další děti.
Proto chceme dětem nabídnout spojení četby a pomoci pro-

Firma Bovys, která rozdává dětem z I. stupně již druhým rokem ovoce a zeleninu, vyslala svého maskota - Bovýska, aby
každému žáčkovi v rámci pitného režimu dal pitíčko Bovýsek. Touto malou prezentací firma Bovys tento projekt ještě
více zpestřila. Všichni tuto aktivitu vítáme a za děti i rodiče
děkujeme.

zprávy ze školy
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7. Vánoční dílna pro rodiče a děti
V úterý 22.11.2016 proběhly ve spolupráci s Městským úřadem ve Svobodě nad Úpou vánoční dílny spojené s pečením
cukroví. Začátek byl v 15,00 hod. v prostorách školní jídelny .

Ruch před nádražím při příjezdu vlaku připomínal koňský trh * Ukládání zavazadel na vůz

Dostavníky poštovní linie Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou a Svoboda – Janské Lázně

Střípky z dějin – Do Vrajtu po kolejích. A dál?
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Antonín Tichý

Na den přesně 17. prosince to bude rovných 145 let,
kdy před novotou svítící nádražní budovou ozdobenou
girlandami a velkým nápisem Freiheit zastavil první oficiální vlak se slavnostními hosty, vítaný početným shromážděním nadšených obyvatel horského městečka. Byla
neděle, krátce po poledni, vyhrávala oblíbená Silbersteinova hornická kapela ze Žacléře a večer byl velkolepý
ples v hotelu „U města Vídně“ v čp. 1, kde je v současné
době poštovní úřad. O historii železné dráhy z Trutnova
do Svobody nad Úpou, kde koleje končí, toho už bylo
napsáno dost. Jak se ale dopravovali cestující z vlaku dál
do hor? Asi nikoho nepřekvapí, že v úplných počátcích
především pěšky. Stále ještě platilo, že chůze je nejčestnější a nejpřirozenější vlastností člověka. Naši předkové
se několika kroků navíc nebáli a jsou známy případy, kdy
šlapali někteří odvážlivci se zbožím na krosně nebo na
trakaři z hor až do Prahy. Vedle příležitostného svezení
hospodářským povozem ochotného vozky nebo kočárem, který pro své hosty vypravovali majitelé horských
hotelů, se u nádraží sjížděly i nájemné drožky a nemalou
část klientely přepravily i pravidelné poštovní dostavníky.
Po první světové válce nahradily koně v zápřahu spalovací motory pod kapotou prvních automobilů soukromých
taxikářů a záhy byla zavedena i pravidelná autobusová
doprava. Fotografií z té doby se zachovalo poskrovnu,
tak laskavý čtenář jistě omluví kvalitu těch publikovaných.
Ruch před nádražím při příjezdu vlaku v době kočárů a
saní tažených koňmi přibližuje první fotografie. Na druhé je v detailu nakládání zavazadel a pasažérů na vůz
– vlevo nárožní nádražní hodiny, vpravo pověstný čadící komín Dehtochemy odstraněný při plynofikaci v 90.

letech minulého století. Poštovní dostavníky jezdící mezi
Svobodou a Janskými Lázněmi nebo Pecí pod Sněžkou
podle velmi benevolentního jízdního řádu měly, co se
týká pohodlí, hodně daleko do poštovních diligencí na
dálkových tratích ve vnitrozemí. Nový dostavník pro letní
přepravu pasažérů mezi Svobodou a Pecí byl zvěčněn,
jak právě vyjíždí z vrchlabské karosárny Theodora Petery. Cestující do Janských Lázní se mohli svézt o něco
pohodlněji s janskolázeňským dopravcem Wenzelem
Friessem. Po roce 1911 povolovaly rakouské úřady první
koncese na provozování autobusové dopravy. Údajně
první motorový omnibus v Úpském údolí ještě před Velkou válkou byl označen nápisem „Bezirk Marschendorf“
(Okres Maršov). Vedle nich pendlovalo několik místních
dopravců s nájemními auty taxislužby upravenými většinou jako vícemístné automobily na zakázku, mnohokrát
právě u firmy Petera ve Vrchlabí. Ještě v roce 1925 se tak
mohly sejít před svobodským nádražím autobusy Alfreda
Wintera z Janských Lázní a Otto Rennera ze Svobody
nad Úpou s tradičním koňským povozem drožkáře Josefa
Pettirsche. Ukázky autobusů jezdících na lince mezi Svobodou a lázněmi následují. Nelze pominout ani přepravu
různého zboží od vlaků do početných podniků rozsetých
podél řeky Úpy. Objemné varné kotle do papírenského
provozu zvládlo i koňské spřežení. Podnikový náklaďáček firmy Piette o nosnosti 2,5 tuny značky Škoda 505
vyprojektovali technici v továrně Laurin a Klement a v
roce 1927 zastupoval tři nákladní automobily ve městě z
celkem 35 motorových vozidel. Při sčítání toho roku bylo
zjištěno ještě 25 osobních automobilů a 7 motocyklů.

Drožkář Pettirsch (vlevo) a autobusy Alfreda Wintera (uprostřed v čepici) a Otto Rennera (vpravo v klobouku)
před nádražím ve Svobodě v roce 1925 * Vícemístný osobní automobil „faethon triple“
s individuálně vyrobenou karoserií na klasickém podvozku Laurin a Klement

Linkové autobusy jezdící na trati Svoboda nad Úpou – Janské Lázně provozovali dopravci Wenzel Fries
– vlevo Škoda (Laurin a Klement) a Alfred Winter - vpravo novější Praga AN

Objemný náklad při zastávce před železným mostem přes Úpu, kde se vybíralo nezbytné mýto * Nákladní vůz
Škoda 505 firmy Prosper Piette veze uhlí do pobočného závodu tzv. Beiwerku

Děkujeme všem našim
zaměstnancům a obchodním
partnerům za spolupráci v roce 2016.
Přejeme vám všem i vašim blízkým
hezké prožití Vánočních svátků a
úspěšný nový rok 2017.
David Kotajný, ředitel společnosti

