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Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
navážu na konec minulého úvodníku ve kterém nás starosta Jiří Špetla vyzval, abychom na sebe byli hodní a milí. Věřím, že se nám to stále daří a hodláme v tom pokračovat po
celý rok 2020.
Počasí bývá takové banální téma pro zahájení konverzace,
ale ani já se mu v tomto úvodníku nějak nemůžu ubránit.
Skoro se mi chce zvolat: Za mého dětství, to bývaly zimy!
To bývalo sněhu! Slýchám podobné stesky v posledních
dnech často a není divu, přírodní sníh ve Svobodě v druhé
polovině ledna stále není a na Duncanu se podařilo pokrýt
technickým sněhem jen jednu sjezdovku. I v ostatních areálech se dá lyžovat jen na části tratí. A co vyznavači dalších
sportů a zábavy na přírodním sněhu? Od běžkařů a sáňkařů
až po ty naše děti sjíždějící každou stráň na nejrůznějších
„pekáčích“ a „lopatách“. Zatím si zimních radovánek moc
dopřát nemohli. V době, kdy čtete tyto řádky, startuje šestitýdenní kolotoč jarních prázdnin. Možná mezitím trochu
sněhu přibylo a návštěvníci, kteří se sjedou z celé republiky, nebudou odjíždět zklamaní. Přejme si, aby byl zbytek
zimy na sníh štědřejší a počasí se umoudřilo. Aby bylo dost
sněhu mimo jiné na tradiční lyžařské závody, které se konají v sobotu 7. března.
V listopadovém vydání našich městských novin jste si
mohli přečíst reportáž z návštěvy vedení města v ně-

meckém Reumtengrünu. Od 27. do 29. března budeme
na oplátku hostit německou delegaci zde ve Svobodě
a při té příležitosti podepíší starostové obou obcí partnerskou smlouvu. Podrobný program celého setkání
připravujeme, rozhodně hosty provedeme naším městem, určitě navštíví i naši školu, sportovní halu a hasičskou zbrojnici. Bude to jistě zajímavé setkání s milými
a vstřícnými lidmi, pro nás jako organizátory i náročné.
Proto bych chtěl vyzvat vás, naše spoluobčany, pokud
máte chuť se setkání zúčastnit, nebo nám pomoci s přípravou a organizací, abyste se přihlásili na Městském
úřadu.
Rád bych se ještě krátce vrátil k události z loňského prosince, kdy Rada města předložila na 9. zasedání Zastupitelstva
k projednání aktualizovaný Strategický rozvojový dokument na období 2020 – 2024 (pozn. tajemnice: je zveřejněn
na webu města – http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni/category/10-ostatnidokumenty).
V dokumentu je uvedeno celkem 30 investičních záměrů
ve všech oblastech, jejich předpokládané náklady, způsob financování (včetně dotačních programů) a priorita.
Zastupitelé navrhli doplnit jen jeden nový záměr, což dle
mého názoru svědčí o výborně připraveném dokumentu
a odpovědné práci celé Rady města. Jsem také velmi rád,
že celé zastupitelstvo má podobný názor na budoucí rozvoj města.
Helmut Ruse
Místostarosta města
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci únoru oslaví svá
životní jubilea dámy Vlasta
Vychroňová, Jarmila Ženková, Věra Motlová, Věra
Malinská, Marie Průšová
a pánové Zdeněk Ehl, Jiří
Zeman, Jiří Bernard, Josef
Čožík, Mirko Pich a Milan
Zelinský. Přejeme jim všem
do dalších let především
hodně zdraví.

ORIENTÁLNÍ SHOW 2019
V sobotu 7. 12. 2019 se konala naše výroční orientální
show – 10 LET OD ZALOŽENÍ SKUPINY SULTÁNKY. Ráno
velká děvčata pomáhala připravovat sál a chystat tombolu. Asi o půl dvanácté jsme si ještě jednou vše zopakovali,
abychom byli na vystoupení připravené. Postupně začali
přijíždět naši taneční hosté: Dana Sahar Minaříková a její
skupina Sahar group, dále Ksenia Izotkina, Veronika Vailah
Prokopová, skupina Šariza, Kateřina Katyia Borovcová a její
skupina El - Safa, skupina Taprora a stepařka Lucie Antonová, která je členkou skupiny Taprora. V 15:15 začala samotná show. Diváci mohli vidět spoustu nádherných tanečních
vystoupení a kostýmů. Diváci mohli hrát také tombolu a občerstvit se během pauzy. Kolem 18. hodiny show skončila
a lidé a taneční hosté odjížděli domů. Naše skupina zůstala
v hotelu a uklízela sál. Po úklidu byl předvánoční přípitek se
zákuskem. Kolem 20. hodiny byl hotel PROM opět prázdný
a každá z nás už byla doma.
Za Sultánky - Veronika Ouředníková

Poděkování
V minulém roce jsme uskutečnili několik zájezdů za kulturou a poznáním, hlavně na zámky a hrady v naší krásné
zemi, která má těchto památek nepočítaně. Za plné podpory starosty města jsme navštívili krkonošské muzeum
řemesel a výrobu skleněných ozdob v Poniklé a uskutečnili jsme výlet na Sněžku. Z dotace města Klub důchodců
uspořádal zájezd do Polska – Kudowa zdroj a dále na zámky
Sychrov a Lemberk. Posledním zájezdem koncem loňského
roku byla návštěva německých Drážďan v době adventu.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval městu za dotační podporu, zvláště pak starostovi města panu Ing. Špetlovi
a tajemnici MěÚ paní Ing. Balcarové. V letošním roce bude
naše spolupráce pokračovat a členové klubu budou moci
opět navštívit některé památky v naší vlasti. Ještě jednou
jménem celého klubu srdečně děkuji.
Za Klub důchodců
Jindřich Matějovic

Tříkrálová sbírka ve Svobodě nad Úpou
V týdnu od 6. 1. 2020–12. 1. 2020 se ve Svobodě uskutečnila Tříkrálová charitativní sbírka. Se třemi zapečetěnými pokladničkami chodily po Svobodě děti ze svobodské základní školy společně se svým učitelským doprovodem a žádaly

o příspěvek do sbírky. V letošním roce se vybralo 9.762 Kč
+ 5 €. Všem, kteří se zapojili do této sbírky jménem Oblastní charity Trutnov velice děkujeme. Děkujeme také moc
vedení základní školy, učitelskému sboru a dětem, že se
všichni zapojili do tohoto charitativního projektu a vydali
se do ulic našeho města žádat o příspěvky.
A protože Tříkrálová sbírka
probíhá na území našeho
města již od roku 2014, tak
jsme se podívali pro porovnání na příjmy ze sbírky v letech minulých:
rok 2019		
rok 2018		
rok 2017		
rok 2016		
rok 2015		
rok 2014		

9.062 Kč
8.015 Kč
10.679 Kč
8.525 Kč
13.523 Kč
6.390 Kč

V průměru se v našem městě vybere částka kolem
9.500 Kč, za všech sedm let
se jedná o celkovou částku
65.956 Kč.
2

ÚNOR 2020

A jak dopadla sbírka na Trutnovsku? Citováno z webu Trutnovinek - https://trutnovinky.cz/zpravy/z-trutnova/2020/
leden/trikralova-sbirka-opet-rekordni-vybralo-se-pres252-tisic-korun/:
„Vše se skvěle povedlo, byl neuvěřitelně pozitivní zájem veřejnosti. Částka je tím pádem opět rekordní, a to celkově
252 tisíc 393 korun,“ uvedla koordinátorka sbírky Martina
Vágner Dostálová z Oblastní charity Trutnov. Jen pro srovnání, v roce 2012 činil výtěžek stejné sbírky 88 tisíc 373 korun.
Po Trutnově chodili koledníci s třicítkou pokladniček. V nich
se nakonec nastřádalo 109 tisíc 456 korun. Sbírka probíhala
ještě v dalších třinácti městech či obcích. „Padl rekord v částce, kterou se podařila vybrat do jedné pokladničky, a to 12
tisíc 403 korun,“ upozornila Martina Vágner Dostálová.
Rekordní byla letos i částka 10 tisíc 574 korun, která se vybrala přímo při Tříkrálovém koncertu organizovaném pěveckým souborem Chorea Corcontica.
„Letošní sbírka 2020 je pro mne plná překvapení, nadšení, radosti a skvělé spolupráce se všemi, kdo se organizačně zapojil
a pomáhali mi ke zdárné realizaci takto náročné akce. Velmi
upřímná a srdečná spolupráce byla také se všemi tříkrálovými skupinkami i se samotnými dárci a podporovateli. Ze srdce
děkujeme všem, kdo věří ve smysluplnost této sbírky, darují
finanční částku a podpoří tím činnost a práci naší Oblastní
charity v Trutnově,“ prohlásila Martina Vágner Dostálová.
Letošní výtěžek bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu, propagaci. Malá část
výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých
lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Daňové kontroly u plátců místního
poplatku z pobytu
Již v několika článcích Svoboda fórum a na webu města
jsme se věnovali novele zákona o místních poplatcích.
Dnes se budeme věnovat podrobněji vybírání místního
poplatku z pobytu, který nahradil rekreační a lázeňský
poplatek a poplatek z ubytovací kapacity. Tento poplatek
tvoří významnou část příjmu do rozpočtu našeho města,
a proto mu bude věnována v budoucnu zvýšená pozornost.
Místní poplatek je vlastně daň, tak jak to stanoví Daňový
řád (zákon č. 280/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Znamená to, že Městský úřad ve Svobodě nad Úpou
se bude při kontrole např. poplatku z pobytu chovat jako
správce daně, tedy např. jako finanční úřad při kontrole a vyměřování daní. Kontrola bude probíhat formou
„daňové kontroly“ dle příslušných ustanovení Daňového
řádu.
Zákon říká, že daňovou kontrolou se zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti nutné pro
správné stanovení daně (v našem případě hlavně místního poplatku z pobytu). Správce místního poplatku, tedy
Městský úřad, při ní bude vycházet z evidenční knihy vedené ubytovatelem a z odvedených poplatků. Kontrolovaný musí na požádání předložit záznamy, účetní a jiné

doklady a účetní písemnosti, které prokazují správnost
odvedených poplatků a jež jsou pro správné stanovení
poplatkové povinnosti rozhodné, anebo o které pracovník správce místního poplatku požádá, a podat k nim
ústně nebo písemně požadovaná vysvětlení. Správce
místního poplatku má také možnost požádat peněžní
ústav, kde má ubytovatel vedený účet, o výpisy z tohoto účtu, aby mohl zkontrolovat správnost odvedených
poplatků. Stejně tak má správce poplatku možnost vyžádat si od Cizinecké policie ČR seznamy nahlášených
ubytovaných cizinců a ověřit si v evidenční knize ubytovatele, zda byly poplatky správně odvedeny. Výše uvedené údaje může správce poplatku ověřovat až 3 roky
zpětně.
Pokud jsou v rámci kontroly zjištěny nedostatky, následuje
na základě výsledku případné doměření místního poplatku
z moci úřední, a to dodatečným platebním výměrem, proti
kterému se lze odvolat. Toto odvolání ale nemá odkladný
účinek.
Budeme tedy doufat, že kontroly dopadnou dobře a že
všichni ubytovatelé odvádějí ubytovací poplatky správně,
protože si uvědomují, že z těchto poplatků jsou např. hrazeny služby, které podporují cestovní ruch (svoz odpadů,
čistota města, úklid sněhu atd.).
Mgr. Petr Schön
správce místního poplatku

Kolik jsme vyprodukovali v roce 2019
odpadu aneb třídili jsme hůře
Jako každoročně přinášíme přehled o množství vyprodukovaných odpadů občany našeho města za minulý rok (včetně
přehledu za minulá léta). V níže uvedené tabulce a grafu
jsou uvedena souhrnná čísla za roky 2011 až 2019, a to
vždy v tunách za konkrétní rok. Pokud se blíže podíváme na
údaje za rok 2019, tak vidíme některé překvapující, možná
až zneklidňující skutečnosti.
Tak například vidíme, že množství vyprodukovaného komunálního odpadu minulý rok oproti roku 2018 vzrostlo
o cca 23 tun, což je růst téměř o 6%, a to rozhodně není
zanedbatelný nárůst. Co se týká odevzdaného papíru, zde
je pokles o 10% (o 5 tun), u odevzdaných plastů je pokles
o 8% (o 4 tuny). Bioodpadu jsme vyprodukovali a odevzdali
v roce 2019 celkem 68 tun, což je dosavadní rekord (v roce
2018 to bylo 52 tun). V tomto čísle není ale započítán
bioodpad vzniklý při údržbě zeleně ve městě (ten činil dalších cca 53 tun).
Z výše uvedeného vyplývá, že došlo k poměrně značnému
zhoršení třídění v našem městě. Zvýšení množství směsného komunálního odpadu na úkor sníženého množství
tříděného odpadu (hlavně papír a plasty) celkem jednoznačně svědčí o tom, že třídíme méně než v předchozích
letech. Je potřeba, abychom se všichni nad tímto zamysleli, protože pokud by se mělo množství směsného komunálního odpadu zvyšovat nadále tímto způsobem, bude
to znamenat v kombinaci se změnou zákona o odpadech
každoroční radikální navyšování poplatku za popelnice
v řádu stokorun.
ÚNOR 2020
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Mgr. Petr Schön
správce odpadového systému
Pozn. tajemnice MěÚ:
Otázkou je nakolik nám navýšení množství komunálního odpadu (což znamená onoho zbytkového nevytříděného) ovlivňují nájezdníci z okolních obcí!!! Vzhledem
k tomu, že nejbližší okolní obce stále nemají zavedený
místní poplatek za odpad, tak i přes určitě dobrá opatření v loňském roce, kdy zmizely kontejnery na směsný odpad na některých místech, mají občané a podnikatelé z těchto obcí tendenci vozit odpad k nám (je
to zadarmo a po cestě do Trutnova!!!). Občas se nám
povede někoho „načapat“ a důrazně mu domluvit, ale

není v našich silách být u kontejnerových stání 24 hodin
a kontrolovat. A proto apelujeme na naše svobodském
občany (poplatníky) pomozte nám s tím prosím!!! Pokud uvidíte vykládat odpad někoho cizího, upozorněte
jej, že si musí odpad vyhodit tam, kde má. Případně, pokud nechcete jít do konfliktu s takovými lidmi (a tomu
rozumím, protože mám takové konflikty v Maršově II za
sebou a někdy je to…), nahlaste nám SPZ vozidla a pokusíme se to řešit. Děkujeme.

Mgr. Petr Schön
správce odpadového systému

Pozn. tajemnice MěÚ:
Otázkou je nakolik nám navýšení množství komunálního odpadu (což znamená
zbytkového nevytříděného) ovlivňují nájezdníci z okolních obcí !!! Vzhledem k tom
Ing. Ivana Balcarová
nejbližší okolní obce stále nemají zavedený
místní poplatek za odpad, tak i přes určitě
tajemnice MěÚ
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Investiční položky v rozpočtu na rok
2020
Rozpočet na rok 2020 byl schválen na prosincovém jednání zastupitelstva. Jedná se o poměrně obsáhlý dokument,
který je pravidelně vždy zveřejňován před samotným projednáváním v zastupitelstvu na úředních deskách (včetně
Rozp. skladba
ORG

té elektronické). Součástí rozpočtu jsou mandatorní výdaje
(to jsou výdaje na provoz města, které jsou řečeno slovníkem wikipedie „povinné, závazné či přikázané“) a kapitálové výdaje. A právě výčet plánovaných kapitálových
výdajů (někdy se také používá termín investiční položky,
výdaje, nebo prostě investice) pro rok 2020 nabízíme našim čtenářům:
Text

Částka

ODPA

POL

2212

6119

Rekonstrukce mostu Nepomuckého - projektová dokumentace (odhad
dle předběžné nabídky)

670 000

2212

6121

Vybudování pěšího chodníku na Muchomůrku z Maršova I z ulice K Muchomůrce lesem

215 000

3113

6121

ZŠ a MŠ - rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ včetně rozvodů

1 800 000

3326

6119

Rekonstrukce druhé části objektu bývalého kina na víceúčelový sál - projektová dokumentace - v roce 2019 nebylo proinvestováno

1 658 000

3419

6121

Nákup materiálu na výstavbu pergoly před restaurací v areálu městského
stadionu

100 000

3421

6121

Dětská hřiště - pokračování v obnově hracích prvků, případně oplocení

500 000

3612

6121

1

Výstavba sociálních bytů (dokončení 31. 8. 2020) - odhad zbývajících investičních prostředků, v roce 2019 nebylo proinvestováno
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10 100 000

5

Oprava věžních hodin na budově č. p. 473 (rekonstrukce věžních hodin +
stavební úpravy věžičky - vnější i vnitřní)

700 000

6121

Rekonstrukce veřejného osvětlení další etapy s využitím dotací (Rýchorské
sídliště, Maršovská - okruh 4 a 6, okruh 5, okruh 7)

5 300 000

3635

6119

Pořízení nového Územního plánu města - odhad nákladů pro rok 2020 v roce 2019 nebylo proinvestováno

400 000

3639

6123

Zametací kartáč ke stroji Weidemann

200 000

6351

DPS - nová venkovní pergola

6351

DPS - LAN síť a rozvody

190 000

6351

DPS - kompletní serverová skříň

146 000

6351

Nákup vozidel z projektu - investiční příspěvek (po obdržení dotace, bude
nařízen odvod ve výši dotace zpět do rozpočtu zřizovatele)

2 409 000

6121

DPS - služební zadní vchod do prostoru kanceláří - nové dveře s přístřeškem (odhad)

300 000

6121

Dům s peč. službou – poslední roční splátka výtahu (náklady servisu)

5311

6121

Kamerový systém po obci

300 000

6171

6111

IS GINIS - pořízení modulu na eSpisovnu a elektronické skartační řízení

285 000

6171

6119

Projekční činnost obecně (bez konkrétní specifikaci)

3612

6121

3631

4351

2

CELKEM

46 000

14 000

1 000 000
26 333 000

A na závěr ještě nabízíme závěrečnou rekapitulaci celého rozpočtu na rok 2020:
CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2020

45 297 100

CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2020

56 622 100

Rozdíl příjmů a výdajů 2020

-11 325 000

FINANCOVÁNÍ
8124

Splátky účelového investičního úvěru (prac. název „3 v „)
v roce 2020 (12 x 266.000 Kč)

-3 192 000

8115

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let

14 517 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ roku 2020

11 325 000

Z toho:
Provozní saldo rozpočtu
Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2020 (třída 1 + 2 + 4)

45 247 100

Běžné mandatorní výdaje roku 2020 (součet mandatorních výdajů za skupiny 2,3,4,5,6)

30 289 100

Rozdíl provozního salda rozpočtu 2020

14 958 000

Kapitálové saldo rozpočtu
Kapitálové příjmy roku 2020 (třída 3)
Výdaje investičního charakteru roku 2020 - viz výše
Rozdíl kapitálového salda rozpočtu 2020
6
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50 000
26 333 000
-26 283 000

Následující ukazatele a pravidla pro sestavování rozpočtů vedou k udržení

Téměř 15miliónový přebytek provozního salda je ovlivněn dářství bylo převedeno do hlavní rozpočtové činnosti. Bez
a stabilizaci
plnění
řízenívefinancí.
Dodržování
ukazatelů
finančního
zdraví
seprovozní
projevísaldo rozsmluvně zajištěným
příjmem
dotace
výši 5 mil.
Kč na této
dotace a převodu
z fondu
HČ i tak
rekonstrukce
veřejného
osvětlení,
které proběhly
v roce
počtu
činí bezmála 8 mil. Kč, přičemž v mandatorních výdav zajištění
stability
a dobrého
trendu
financí
samosprávy.
2019, ale příjem dotace je v tomto případě ex post, takže jích je vyčleněna jen na opravy komunikací mimořádně vyaž v roce 1.
2020.
Dále je v příjmech
zapojen
do rozpočtu
2 soká
částka 2 mil.
oproti příjmy
minulým volebního
rokům, takže v úhrnu
PRAVIDLO:
Dobrý
trend
financování
provozu
- Kč
Běžné
miliónový převod prostředků z fondu hospodářské činnos- je celkové provozní saldo zcela v souladu se Střednědobým
období by se měly celkem vyvinout lépe než běžné výdaje (nebo stejně). Opravy
ti, která byla radou zrušena k 31. 12. 2019 a bytové hospo- výhledem – viz výtah z něj:

stranou.

Střednědobý výhled rozpočtu města Svobody nad Úpou analýzou financí a ratingem

25. 09. 2019

2. PRAVIDLO: Dobrý provozní výsledek – důrazně doporučujeme nadále v praxi
Do obnovy
majetkuukazatel
města směřoval
objem financí.
Tento10
vliv,
jakKč.
je
zajistit
v rozpočtech
provoznívýznamný
saldo + opravy
> alespoň
mil.
10
zřejmé
z dosud
uvedeného,
způsoboval
srážení
provozního
salda
opticky
níže,
Běžné příjmy
musí
až na výjimky
let vysokých
oprav
převyšovat
běžné
výdaje
v
přímé vazbě
na objem
realizovaných
oprav. Majetek
města,
přesněji
s jistotou
je třeba
mít vždy
finance alespoň
na splátky
dluhů.
Ovšemjen
jestavby
třeba
představují
z rozvahy
102
mil. Kč
roce 2018,
to bez majetku
myslet také na
rezervy atéměř
finanční
požadavky
na vreprodukci
majetku.
v organizacích a společnostech. Samotné město potřebuje na reprodukci
3.
PRAVIDLO: majetku
Dluhy pod
kontrolou
- bezpečný
zůstatku
dlouhodobých
5
dlouhodobého
typu
staveb ročně
alespoňstrop
cca 2,5
mil. Kč
. Skutečná
razně
kladný
rozdíl
provozního
salda
není tento záporný
Zde je nutno
doplnit,
že
v
rámci
mandatorních
výdajů
úvěrů
(resp.
splatných
závazků)
je
aktuálně
70
mil.
Kč.
potřeba5171
bude
s jistotou
vyšší další
neb částúčetnictví
v případě
veřejné
správy
bohužel
stav tak
vysoký jako
v předchozích
dvou
letech, přestože
jsou na položce
– opravy
a udržování
jsou plánovány
investiční
výdaje
ve výšibýt
26.333.000
ky v rámci
provozních
činností města,
kteréavýše
ani stav
neodráží
skutečnou
hodnotu,
hlavně
majetku.
Odpisy
mohou
také Kč.
Podrobný střednědobý výhled rozpočtu uvádí tabulky a grafy dále.
nejsou zmíněny
a
činí
dohromady
částku
přes
1
mil.
Kč
sníženy tak, že jsou časově více rozloženy a vybraný majetek svěřen do organizací,
(např. malování sportovní hala, malování vnitřních pro- Porovnáme-li mandatorní výdaje (30.289.100 Kč) a inkteréveřejná
jsou závislé
na finančních
Obnova
majetkuKč),
města
je vždy
vestiční výdaje
(26.333.000
tak obě
čísla se velmi
stor radnice,
zeleň, údržba
strojovéhozdrojích
parku města.
a realizuje se především třemi
způsoby:
blíží,
z čehož plyne opět výborný trend města, a to intechnickévícezdrojová
čety atd.).
do oprav a reprodukce svého majetku
1. způsobem běžných výdajů (účet 511 – vestovat
opravy avýrazně
udržování);
Rozdíl celkových
a celkových výdajů je pro rok 2020 nad rámec doporučení Střednědobého výhledu – opět
2. příjmů
investicemi;
opět záporný ve výši 11.325.000 Kč, ale s ohledem na vý- viz výtah z něj:
3. příspěvky na obnovu majetku organizacím a společnostem města (investičními
i neinvestičními).

Do obnovy majetku města směřovaly opravy a investice (vyplývá z dalšího
grafu). Červená čára představuje odpisy, tedy minimální potřebnou částku
na obnovu majetku z účetnictví, modře jsou opravy a udržování (bez oprav
realizovaných příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi) a bílé
sloupce jsou investice. Za poslední 4 roky od roku 2015 do roku 2018 město
vynaložilo do majetku samo přímo téměř 60 mil. Kč (cca 44 mil. Kč
investicemi a zbytek opravami). Na pouhou reprodukci by dostačovalo
cca 10 mil. Kč. Přístup města k zajištění financí na reprodukci majetku,
budování a opravy byl jednoznačně excelentní.
Graf 20. Financování obnovy a budování majetku SNU v tis. Kč
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2012 mimořádné
2013
2014
2016
2017 mimořádné
2018
Výjimku mohou tvořit rozsáhlé
opravy
a 2015
rekonstrukce.
Tyto
Výdaje
na
opravy
a
udržování
2
701
11
838
8
225
4
091
4
004
3
550
4
022
výdaje je však lépe, pokud to lze, evidovat jako investice.
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Investice
Odpisy dlouhodobého majetku*

3 693
1 559

11 676
1 581

32 020
6 759

1 235
2 029

6 799
3 408

7 305
2 135

28 782
2 281

www.cityfinance.c

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz
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Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
ÚNOR 2020
Odpisy – obce od roku 2012 povinně odpisují a odpisy mají sloužit
k financování oprav
a obnovy dosavadního majetku. Tento údaj je zjištěn z účetního výkazu zisku a ztrát (tzv.
5
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Výpis usnesení z 9. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 16. 12. 2019
USNESENÍ č. ZM/89/9/2019

USNESENÍ č. ZM/95/9/2019

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 16. 12. 2019.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019,
o místním poplatku z pobytu (viz příloha originálu zápisu).

schvaluje

USNESENÍ č. ZM/96/9/2019

zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14. 10. 2019 bez námitek.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. ZM/90/9/2019

USNESENÍ č. ZM/91/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) v rámci rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální
byty instalaci původního okna ve věži budovy.
bere na vědomí

schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(viz příloha originálu zápisu, ze které bude vypuštěn text
v čl. 5 - Sazba poplatku, v odst. 1, písm. i) - za vyhrazení
trvalého parkovacího místa).

b) zprávu o činnosti Rady města za období od 25. 6. 2019
do 23. 9. 2019 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/97/9/2019

USNESENÍ č. ZM/92/9/2019

schvaluje

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

a) směnu části p. p.č. 40/6, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda o výměře 163 m2 (ve vlastnictví města - v GP označena jako díl „a“, který bude včleněn do
p. p.č. 39/1) za část p. p.č. 39/4, druh pozemku travní porost
o výměře 23 m2 (ve vlastnictví manželů Balcarových - nově
vymezena jako p. p.č. 39/5, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace) a za část p. p.č. 39/1,
druh pozemku travní porost o výměře 75 m2 (ve vlastnictví
manželů Balcarových – v GP označena jako díl „b“, který bude
nově včleněn do p. p.č. 40/5, druh pozemku ostatní plocha
se způsobem využití neplodná půda), vše v k.ú. Maršov II,
obci Svoboda nad Úpou, dle geometrického plánu č. 233396/2019 (viz příloha originálu zápisu).

schvaluje
podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/93/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/94/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů (viz příloha originálu zápisu).
8
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

b) znění směnné smlouvy na směnu parcel dle písm. a) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu).
c) lhůtu pro uzavření směnné smlouvy na směnu parcel
dle bodu a) ve znění dle bodu b) tohoto usnesení do
31. 1. 2020.

USNESENÍ č. ZM/98/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) směnu části parcely p. p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I (ve vlastnictví města) o výměře 1311 m2 (dle GP č. 386-298/2018
ze dne 16. 5. 2018, vyhotoveného společností GEONETT
Hradec Králové, spol. s r. o. se jedná o nově vymezenou parcelu p. p.č. 583/4) za parcelu p. p.č. 183/5 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 190 m2 (ve vlastnictví ČR
a s příslušností hospodařit Správou KRNAP).

b) znění směnné smlouvy č. SMLJ-22-372/2019 na směnu
parcel dle písm. a) tohoto usnesení (viz příloha originálu
zápisu) s odůvodněním, proč není ze strany města požadován doplatek na vyrovnání rozdílu mezi hodnotou
směňovaných pozemků: Město Svoboda nad Úpou neuplatní nárok na doplatek ceny směňovaných pozemků
vzhledem ke skutečnosti, že celý proces samo vyvolalo
požadavkem na Správu KRNAP o vybudování retenční
přehrážky na části dotčeného pozemku jako ochrany
před povodněmi. Správa KRNAP stavbu přehrážky následně realizovala a financovala.
c) lhůtu pro uzavření směnné smlouvy na směnu parcel
dle bodu a) ve znění dle bodu b) tohoto usnesení až do
31. 12. 2020, a to s ohledem na povinnost předchozího
schválení Ministerstvem životního prostředí ČR.

USNESENÍ č. ZM/99/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej části parcely p. p.č. 419 v k.ú. Maršov II, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 25 m2 (dle GP č. 234-397/2019 nově vymezen jako p. p.č. 419/5) manželům XXXXXX a XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Horní Maršov.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku
v celkové výši 18.241 Kč (případně 19.241 Kč pokud
bude kupní smlouva uzavřena v roce 2020), která se
skládá z úhrady za parcelu ve výši 6.250 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího Danielise č. 7345/56/2019B ze dne 10. 11. 2019 a z úhrady nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 11.991 Kč,
případně 12.991 Kč (2.400 Kč za zpracování výše uvedeného znaleckého posudku, 8.591 Kč za zpracování GP
č. 234-397/2019 a 1.000 Kč (případně 2.000 Kč, pokud
bude kupní smlouva uzavřena v roce 2020) za správní
poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 29. 2. 2020.
neschvaluje
d) prodej části p. p.č. 419 v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze žádosti (jedná se o část 1 dle zákresu v příloze naproti přes přístupovou komunikaci), protože je zde částečně přístupová cesta na louky, prostor pro odkládání
sněhu v zimě a otáčení vozidel, případně vhodná manipulační plocha pro případné budoucí využití.

USNESENÍ č. ZM/100/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Strategický rozvojový dokument na období 2020 - 2024
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že do něj budou zapracovány následující tři změny:
1) vypustit řádek č. 28 z důvodu duplicity s řádkem č. 7
2) řádek č. 27 - doplnit do sloupce L text „denní stacionář“
3) řádek č. 13 - doplnit do sloupce B text „rychlostní semafor“

USNESENÍ č. ZM/101/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, změnu katastrální hranice mezi obcemi Svoboda nad Úpou
a Janské Lázně v k.ú. Svoboda nad Úpou, jejímž předmětem jsou parcely v k.ú. Janské Lázně a obci Janské
Lázně, které budou předmětem budoucí Dohody obcí
Janské Lázně a Svobody nad Úpou o změně hranic a na
základě které přejdou do katastrálního území Svoboda
nad Úpou, obce Svoboda nad Úpou:
- st.p. č. 137, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské
Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- st.p. č. 189, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 498 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské
Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- st.p. č. 249, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 130 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské
Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- st.p. č. 330, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské
Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p. p.č. 127/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití zeleň, o výměře 10778 m2, k.ú. Janské Lázně,
obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p. p.č. 218/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, o výměře 618 m2, k.ú.
Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p. p.č. 318, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 937 m2, k.ú. Janské Lázně,
obec Janské Lázně (LV č. 10 – Královéhradecký kraj)
- p. p.č. 123/39, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, o výměře 43 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 255 – Lesy ČR)
- p. p.č. 367, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 98 m2, k.ú. Janské Lázně,
obec Janské Lázně (LV č. 255 – Lesy ČR)
- st.p. č. 329, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 43 m2, k.ú. Janské Lázně, obec Janské
Lázně (LV č. 348 – GasNet, s. r. o.)
- část p. p.č. 214/2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace (dle zákresu
v příloze originálu zápisu), o výměře cca 850 m2, k.ú.
Janské Lázně, obec Janské Lázně (LV č. 10001 – Město Janské Lázně).
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, změnu katastrální hranice mezi obcemi Svoboda nad Úpou
a Janské Lázně v k.ú. Maršov I, jejímž předmětem jsou
parcely v k.ú. Maršov I a obci Svoboda nad Úpou, které
budou předmětem budoucí Dohody obcí Janské Lázně
a Svobody nad Úpou o změně hranic a na základě které
přejdou do katastrálního území Janské Lázně nebo Černá Hora v Krkonoších, obce Janské Lázně:
- p. p.č. 565/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace o výměře 55 m2, k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR – Správa KRNAP) – přejde do k.ú. Janské Lázně
- p. p.č. 565/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha o výměře 37 m2, k.ú. Maršov I,
ÚNOR 2020
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-

obec Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR – Správa KRNAP) - přejde do k.ú. Janské Lázně
p. p.č. 565/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha o výměře 7 m2, k.ú. Maršov I, obec
Svoboda nad Úpou (LV č. 369 – ČR – Správa KRNAP) přejde do k.ú. Janské Lázně
p. p.č. 565/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha o výměře 78 m2, k.ú. Maršov I,
obec Svoboda nad Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město
Praha) - přejde do k.ú. Janské Lázně
st.p. č. 260, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad
Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do
k.ú. Janské Lázně
st.p. č. 261, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad
Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do
k.ú. Janské Lázně
p. p.č. 317/10, druh pozemku trvalý travní porost
o výměře 1255 m2, k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad
Úpou (LV č. 1132 – Hlavní město Praha) - přejde do
k.ú. Janské Lázně
p. p.č. 300/4, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 55 m2, k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou
(LV č. 10002 – Státní pozemkový úřad) - přejde do
k.ú. Janské Lázně
část p. p.č. 388, druh pozemku lesní pozemek o výměře cca 12041 m2 (dle zákresu v příloze originálu
zápisu), k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou (LV
č. 369 – ČR - Správa KRNAP) - přejde do k.ú. Černá
Hora v Krkonoších
část p. p.č. 601/1 druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo
upravené (dle zákresu v příloze originálu zápisu),
o výměře cca 750 m2, k.ú. Maršov I, obec Svoboda
nad Úpou (LV č. 369 – ČR - Správa KRNAP) - přejde do
k.ú. Černá Hora v Krkonoších.

USNESENÍ č. ZM/102/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rozpočet města pro rok 2020 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši

45.297.100 Kč

financování ve výši			

11.325.000 Kč

celkové zdroje ve výši

56.622.100 Kč

běžné výdaje ve výši			

30.289.100 Kč

kapitálové výdaje ve výši		

26.333.000 Kč

celkové výdaje rozpočtu ve výši

56.622.100 Kč

závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2020“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města
stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány obce)
překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových
výdajů dle jednotlivých paragrafů a souboru položek
schváleného rozpočtu roku 2020 ve výše uvedeném
dokumentu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách (vyjma mzdových položek) a včetně změn
10
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mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného
třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
je v kompetenci účetní.
stanovuje
b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujících případech:
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na akci,
která je již zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada
může takto přidělené finanční prostředky zapojit
pouze do financování na položku 8115 (zejména dotace ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí
o přidělení finančních prostředků z jiných rozpočtů
(zejména dotace ex post), pokud akce ještě není zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do výdajů přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu
města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace ex
post apod.),
 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných stavebních akcí započatých
v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních
termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli
obce (např. vyúčtování spotřeby energií…)
 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání
daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů,
pokud mají vliv na rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních
musí obsahovat číslování jednotlivých rozpočtových
opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou zasílána zastupitelům neprodleně
emailem.
si vyhrazuje
c) provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
radě města.

USNESENÍ č. ZM/103/9/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 4. 12. 2019 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2019 ze
dne 4. 12. 2019 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 4. 12. 2019 (vše viz přílohy originálu zápisu).

ní č. 8/2019 činí objem celkových příjmů 543.791 Kč
(celkové příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně
se zvyšují na 50.095.689 Kč), objem celkových výdajů
v rámci rozpočtového opatření č. 8/2019 činí mínus
12.515.660 Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2019
po této změně se snižují na 48.499.389 Kč), přičemž
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření
č. 8/2019 činí mínus 13.059.451 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 se snižuje na mínus
1.596.000 Kč).

schvaluje

www.musvoboda.cz

b) návrh rozpočtového opatření č. 8/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatře-

Výpis usnesení z 23. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 09. 12. 2019
USNESENÍ č. RM/293/23/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech
poskytnutých dotací v roce 2019 prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté
dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace
prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2019. Byla provedena kontrola všech vyúčtování v souladu s uzavřenými
veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla
poskytnuta dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2019.

domu č. p. 226 Svoboda nad Úpou“, kterou vypracoval
Ing. Tomáš Měchura, datum 01/2019, vyjma stavby na
pozemku města p. p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
s názvem zpevněná plocha z drenážní dlažby pro parkovací stání, plocha 47 m2, ke které město nevydává kladné stanovisko s odůvodněním v souladu s usnesením
zastupitelstva č. ZM/337/24/2014 ze dne 30. 9. 2014.
povoluje

USNESENÍ č. RM/294/23/2019

b) zřízení sjezdu k zamýšlené stavbě garáže přes část pozemku p. p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle projektové dokumentace pro územní a stavební řízení s názvem
„Novostavba garáže, parkování a příslušenství k rodinnému domu č. p. 226 Svoboda nad Úpou“, kterou vypracoval Ing. Tomáš Měchura, datum 01/2019 s tím, že do
příštího jednání rady připraví Ing. Hůrka návrh příslušné
smlouvy pro provedení stavby a její budoucí využívání.

Rada města Svobody nad Úpou

neschvaluje

bere na vědomí

USNESENÍ č. RM/295/23/2019

c) žádost o pronájem plánovaných parkovacích stání
na části p. p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
s názvem „Novostavba garáže, parkování a příslušenství
k rodinnému domu č. p. 226 Svoboda nad Úpou“,
kterou vypracoval Ing. Tomáš Měchura, datum 01/2019
z důvodů, které jsou popsány v bodě a) tohoto usnesení.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/297/23/2019

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

vyřazení majetku, jedná se o softwarové položky, které se
již nevyužívají nebo již nejsou součástí počítačových stanic
v rámci majetku města (soupis položek - viz příloha originálu zápisu).

schvaluje

výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu
nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.

USNESENÍ č. RM/296/23/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a) kladné stanovisko k žádosti o povolení k provádění stavebních prací na pozemcích města dle projektové dokumentace pro územní a stavební řízení s názvem „Novostavba garáže, parkování a příslušenství k rodinnému

a) přidělení uvolněného bytu č. 49 (pro dvojici) v Domě
s pečovatelskou službou paní XXXXXX XXXXXX (s manželem, TP Svoboda nad Úpou), pokud bude uhrazen
jednorázový poplatek ve výši 20.000 Kč dle Pravidel pro
přidělování bytů v DPS (nesplněna podmínka minimální
délky trvalého pobytu)
b) přidělení bytu č. 32 (pro jednotlivce) v Domě s pečovatelskou službou paní XXXXXX XXXXXX (TP Svoboda
nad Úpou). V případě nepřijetí bytu rada stanovuje další
pořadí pro přidělení bytu, a to paní XXXXXX XXXXXX
(TP Svoboda nad Úpou).
ÚNOR 2020
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USNESENÍ č. RM/298/23/2019

USNESENÍ č. RM/300/23/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

povoluje

žádost o souhlas se stavbou a uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IE12-2008301/VB1, jejímž předmětem je rekonstrukce
trafostanice č. TU_0484 ve Svobodě nad Úpou v Tyršově
ulici (viz příloha originálu zápisu).

výjimku z počtu dětí v ZŠ podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., (školský zákon) a § 4 odst. 5 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, předmětem které, je povolení výjimky
v třídě 9.A, ve které bude k 1. 1. 2020 31 žáků.

USNESENÍ č. RM/299/23/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města k novostavbě administrativního objektu a žádost o souhlas s opravou
plotu na p. p.č. 123/7 v k.ú. Maršov II včetně projektové
dokumentace s názvem „Novostavba administrativního
objektu Svoboda nad Úpou, k.ú. Maršov II, par. č. st. 186,
123/7, 123/1“, kterou vypracoval PLP Projektstav, s. r. o.,
Rosice 336, datum 10/2019 a včetně kladného závazného
stanoviska orgánu územního plánování MěÚ v Trutnově.

USNESENÍ č. RM/301/23/2019
schvaluje
nabídku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění zimní údržby v lokalitě Maršov II
(obec Svoboda nad Úpou) v měsících leden a únor 2020“,
a to od společnosti Tlachač, s. r. o., IČ 03505847, se sídlem
Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, která nabídla měsíční paušál ve výši 36.000 Kč bez DPH (43.560 včetně DPH)
za provádění zimní údržby v lokalitě Maršov II v měsících
leden - únor 2020 (v ostatních měsících budou provádět
pracovníci technické čety města) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo, jejíž závazný vzor byl součástí
zadávací dokumentace.

Výpis usnesení z 24. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13. 01. 2020
USNESENÍ č. RM/302/24/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala

projektant vše znovu přepracoval a žadatel předložil
radě novou PD.
schvaluje
b) smlouvu na zřízení sjezdu k zamýšlené stavbě garáže přes část pozemku p. p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou dle PD pro územní a stavební řízení s názvem „Novostavba garáže, parkování a příslušenství k rodinnému
domu č. p. 226 Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že smluvní strana stavebníka bude rozšířena o paní XXXXXX XXXXXX.

v rámci revize pozemků 74 protokolů s navrhovanými
změnami nebo nesoulady v k.ú. Maršov I ze strany Katastrálního úřadu, které byly zpracovány do tabulky (3 listy
A3) včetně pozemkových mapek (vše viz příloha originálu
zápisu). Rada všechny protokoly prošla, a do tabulky byly
poznačeny poznámky, nesouhlasy a záležitosti k dořešení
s tím, že pověřuje starostu, aby protokoly podepsal a předal zpět Katastrálnímu úřadu v Trutnově.

USNESENÍ č. RM/304/24/2020

USNESENÍ č. RM/303/24/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

souhlasí

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV12-2018281/VB/01 Svoboda n/Ú knn pro p. č. 50/2, jejímž
předmětem je zřízení VB - právo na uložení kabelového vedení v rozsahu dle GP č. 412-2004/2019 v pozemku města
p. p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I.

a) s novým záměrem žadatele o vybudování parkovací plochy, a to převážně na pozemku investora p. p.č. 491/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou, kdy součástí parkovací plochy
by byla i opěrná zeď umístěná co nejvíc do hloubky na
pozemku p. p.č. 491/2 tak, aby samotná parkovací plocha na pozemku p. p.č. 491/2 byla co možná největší a do
pozemku města p. p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
zasahovala jen zčásti a bylo možné ji rozebrat v případě
opravy či rozšíření komunikace s tím, že povinností žadatele bude umožnit městu odkládáním sněhu ze zimní údržby na tuto část pozemku města (do podmínek
případné budoucí nájemní smlouvy bude zapracováno
právo města na odkládání sněhu ze zimní údržby)., nový
návrh parkovací plochy bude o rozsahu max. 3 parkovací
místa o rozměrech max. 2,4 x 4,5 metrů, je třeba, aby
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ÚNOR 2020

USNESENÍ č. RM/305/24/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Svoboda nad Úpou“ na základě vyhodnocení nabídek dle zápisu od Ing. Tomáše Bukovského (DRUPOS), IČ 42930359 (nabídková cena 55.000 Kč
bez DPH (66.550 Kč s DPH) a návrh Smlouvy o dílo s vybraným projektantem (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/306/24/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

rového systému po obci“ a souhlasí s podáním žádosti
v rámci tohoto programu.
pověřuje

zveřejnění záměru pronájmu (pachtu) pozemku
p. p.č. 356/1, druh pozemku trvalý travní porost o výměře
30 178 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.

b) pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality (manažera prevence kriminality) v rámci projektu s názvem
„Město Svoboda nad Úpou - vybudování kamerového
systému po obci“, a to pana Jana Heřmana.

USNESENÍ č. RM/307/24/2020

zřizuje

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu (pacht) 2 částí pozemku
p. p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I za účelem užívání jako zahrádka
- část o výměře 48 m2 a část o výměře 86 m2 (dle zákresu
v příloze žádosti).

USNESENÍ č. RM/308/24/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vypsání nového poptávkového řízení ve stejném znění jako
v loňském roce, ale s prodloužením na dva roky, tj. na období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 na projekt „Vlídné WC
v obci Svoboda nad Úpou“ a pověřuje tajemnici MěÚ jeho
zveřejněním.

c) pracovní skupinu, která se bude zabývat prevencí kriminality v rámci projektu s názvem „Město Svoboda
nad Úpou - vybudování kamerového systému po obci“,
jejímiž členy jsou pan Jan Heřman (manažer prevence kriminality), Iva Jaklová, DiS. (sociální pracovnice)
a Mgr. Petr Týfa (člen zastupitelstva).
schvaluje
d) vlastní víceletý strategický dokument zaměřený na bezpečnost (min. dvouletý) dle Metodiky pro tvorby strategických dokumentů, a to dokument s názvem „Koncepce prevence kriminality na léta 2020 - 2021“ (viz příloha
originálu zápisu).

www.musvoboda.cz

USNESENÍ č. RM/309/24/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zvýšení výše daru na platbu školního stravování od nadace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., a to prostřednictvím
darovací smlouvy na finanční dar ve výši 11.700 Kč na
období od 2. 1. 2020–30. 6. 2020 ve prospěch 3 nezletilých dětí - žáků ZŠ Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/310/24/2020

VELIKONOČNÍ JARMARK
31. BŘEZNA V 15 : 30 HODIN SE OPĚT USKUTEČNÍ
VELIKONOČNÍ JARMARK

Rada města Svobody nad Úpou

Zahrada nebo tělocvična

schvaluje

- Fantazii se meze nekladou

a) nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou
službou Bc. Martiny Motejlkové od 1. 1. 2020 v souvislosti s novými platovými podmínkami ve veřejné správě
od ledna 2020 (viz příloha originálu zápisu).

-Děti mohou tvořit i doma s rodiči

b) nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od 1. 1. 2020
v souvislosti s novými platovými tabulkami pracovníků
ve veřejné správě od ledna 2020 (viz příloha originálu
zápisu),

-Třídy, družina, či zájmové kroužky si budou
své výrobky prodávat samy
- Občerstvení a dílničky
- 10 % z výtěžku bude věnován na dobročinné
účely
Zbývající část bude na potřeby VV, ČaSP a pro
potřeby třídy

USNESENÍ č. RM/311/24/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu
prevence kriminality na místní úrovni 2020 projekt s názvem „Město Svoboda nad Úpou - vybudování kameÚNOR 2020
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Co znamená být omezený ve svéprávnosti a mít opatrovníka?
Co je Svéprávnost? Svéprávnost je způsobilost nabývat pro
sebe vlastní práva a zavazovat se k povinnostem (právnímu
jednání). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilost
nabývá každý z nás dovršením osmnáctého roku života.
Pokud ve své rodině nebo ve svém okolí máte někoho, kdo trpí duševním onemocněním, není schopen se sám o sebe postarat, hospodařit s finančními prostředky, mít reálný pohled na svůj zdravotní
stav nebo je závislý na pomoci druhé osoby při jednání s úřady, je na
zvážení podání podnětu nebo návrhu Okresnímu soudu na zahájení řízení o omezení svéprávnosti takového člověka.
Duševní onemocnění může mít různé podoby. Může se jednat
o mentální retardaci, různé poruchy osobnosti, psychózy, maniodepresivní stavy, schizofrenie atd. Onemocnění mohou být
vrozená nebo získaná v průběhu života např. úrazem, vlivem hormonálních změn (puberta, porod.), dlouhotrvajícím stresem atd.
Podnětem pro rozvoj takového onemocnění může být v dnešní
době cokoliv. Výše uvedené situace se mohou přihodit komukoliv
z nás. Poté je potřeba zvážit, zda nemoc člověka ovlivňuje natolik,
že není schopen sám za sebe jednat a potřebuje někoho, kdo by
mu pomáhal s každodenními starostmi (opatrovníka).
Pokud u takto nemocného nezabírají léky ani různé terapie nebo
hospitalizace, stav je dlouhodobý a člověk je stále nesoběstačný,
máte možnost danou situaci řešit podáním návrhu (nebo podnětu)
na omezení svéprávnosti. O omezení svéprávnosti vždy rozhoduje
soud. Ten vydává rozsudek, v jakých oblastech potřebuje „nemocný
člověk“ pomoci. Zda pouze s finanční stránkou nebo i s věcmi týkající se zdraví, jednání s úřady, rodičovskou odpovědností atd.
Jak tedy probíhá celé řízení o omezení svéprávnosti? Jak
dlouho trvá a kdo se k řízení vyjadřuje?
Průběh řízení o omezení svéprávnosti:
1. Podání podnětu nebo návrhu – podnět/návrh může
podat kdokoliv. Tzn. příbuzní, známí, kamarádi, sousedé, praktický lékař, psychiatr, PČR, Psychiatrická nemocnice, Městský úřad atd. Ukázka podnětu/návrhu na
www.musvoboda.cz v sekci sociální záležitosti.
2. Soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení. „Nemocný“, na kterého je podnět/návrh podán, musí trpět duševní poruchou,
aby u něj mohlo být zahájeno řízení o omezení svéprávnosti.
3. Soud zašle v kopii podnět/návrh tomu, koho se řízení
týká („nemocnému“). Má možnost se k němu vyjádřit.
4. Soud ustanoví soudního znalce z oboru psychiatrie.
5. Znalec dostane 6-8 týdenní lhůtu na vypracování znaleckého
posudku. Vyzve písemně „nemocného“, aby se dostavil osobně
do jeho ordinace a podrobil se znaleckému posudku. Pokud tak
neučiní „nemocný“ dobrovolně, má znalec možnost jej vyzvat
celkem 3x. Pokud se nedostaví ani jednou, oznámí znalec soudu
danou skutečnost. Soud přistoupí k odvozu „nemocného“ (za
asistence PČR do jednoho z ústavních zařízení: PN Komonosy,
PN Bohnice, PN Havlíčkův Brod atd.), kam posléze dojede osobně soudní znalec. Provede znalecký posudek, vypracovaný jej
zašle soudu. „Nemocný“ je v léčebně držen na uzavřeném odd.
Po znaleckém posudku je propuštěn zpět domů.
6. Soud obdrží od znalce znalecký posudek – nařídí
soudní jednání, kde je přítomen „nemocný“, navrhovatel, státní zástupce, soudce a soudní znalec.
14
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7. V jednací síni se rozhoduje o rozsahu omezení. Zda bude
omezení stanoveno na finanční prostředky, zdravotní stránku, volební právo, rodičovskou odpovědnost, jednání s úřady atd. Dále se souběžně s rozsahem omezení ustanovuje
opatrovník. Soud hledá, kdo by byl ochoten a schopen vykonávat funkci opatrovníka. Musí se jednat o osobu, která
nemá dluhy, má čistý trestný rejstřík a která projevuje o „nemocného“ zájem. Vždy má přednost ustanovení rodinného
příslušníka. Může to být kdokoliv z příbuzných, přátel, sousedů atd. Až poslední variantou je ustanovení opatrovníka
veřejného. Tzn. Obce, kde se „nemocný“ zdržuje fyzicky.
8. Po vydání rozsudku se můžou účastníci řízení vzdát práva na odvolání – rozsudek nabyde právní moci okamžitě v jednací síni a poté se čeká jen na písemné doručení.
Nebo si přítomní ponechají lhůtu pro možnost odvolání a rozsudek bude doručen písemnou formou. Po doručení bude mít každý z účastníků 15 dní na odvolání od
data převzetí rozsudku.
9. Po nabytí právní moci rozsudku a obdržení listiny o ustanovení opatrovníka, má opatrovník za povinnost zajistit
svého opatrovance („nemocného“). Tzn. zjistit si o něm
vše ohledně jeho příjmů, výdajů, financí, dluhů, exekucí,
pracovního zařazení, důchodu, PnP, bydlení, nákupů, oblečení, jídla atd. Dle rozsahu omezení opatrovník poskytuje opatrovanci potřebnou péči a ochranu.
10. Všude, kde opatrovník potřebuje za opatrovance jednat (banky, úřady, soudy, lékař atd.), se opatrovník prokazuje pravomocným rozsudkem a listinou o ustanovení opatrovníka!!!
K omezení svéprávnosti člověka dochází zejména pro
ochranu duševně nemocného, jenž bývá velmi často v reálném životě zneužíván k půjčkám, krádežím a jiným nekalostem. Sám „nemocný“ není schopen se (ve většině případů) bránit proti tlaku okolí. Není schopen si sám vyřídit
základní věci potřebné k běžnému životu. Z těchto důvodů
soud ustanovuje opatrovníka, který může „nemocnému“
pomoci. Může se ale stát, že „nemocný“ se za pomoci svého opatrovníka naučí sám o sebe postarat. Jeho zdravotní
stav se (pomocí nastavené léčby) stabilizuje. V takovém případě každý, kdo je omezen ve svéprávnosti, může jednou
za rok podat soudu návrh na vrácení svéprávnosti. V takovém případě je znovu zahájeno řízení, kdy soud zjišťuje,
zda tomu tak opravdu je a člověk již opatrovníka pro svůj
běžný život opravdu nepotřebuje. Pokud došlo ke zlepšení
stavu, soud člověku svéprávnost vrátí.
V případě ale duševně nemocný pomoc opatrovníka stále
potřebuje k běžným záležitostem každodenního života, má
soud za povinnost každých 5 let zdravotní stav člověka
přezkoumat. Tzn. Že omezení svéprávnosti není stav, který
by trval od vynesení rozsudku až do konce života. Může
dojít k navrácení svéprávnosti nebo zúžení oblastí, na které je
člověk omezen. Vše záleží na hloubce duševního onemocnění
a schopnosti nemocného spolupracovat s opatrovníkem.
Bližší informace a vysvětlení získáte u sociální pracovnice
na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou.
Iva Jaklová
Sociální pracovnice MěÚ

Kulturní tým
První adventní sobotu - 30. listopadu – se ve Svobodě konalo Rozsvícení stromečku.
V Pietteho parku děti krásně vyzdobily nový stromeček
a nejen ten, třídy a skauti vyrobili svoje stromečky, které
nám do tří králů také zdobily park. Pracovníci technické
čety spolu s členkami kulturního týmu, dobrovolníky a hasiči (kteří mezi tím museli odjet k zásahu) postavili stánky.
Prodávající velkým dílem přispěli k pěkné atmosféře, a tak
koupené dárečky udělaly radost kupujícím, prodávajícím
i obdarovaným. Děti se zabavily ve vánoční dílně a vyrobily
si hezký dáreček v podobě vánočního stromečku.
V jednom ze stánků prodávali své výrobky žáci naší školy.
Děkují za příspěvek 2895 Kč, kterým jste zároveň přispěli
na výuku indické slečny, kterou naše škola podporuje. Také
nám zazpíval nový dětský sbor Svobodička. Vystoupení
bylo krásné a velice se těšíme na další.
K večeru jsme rozsvítili náš nový, malý, ale krásný vánoční
stromeček. Pohostili jsme vás svařeným vínem nebo nealkoholickým punčem. I tam jste přispěli částkou 4592 Kč.
Velice Vám děkujeme. Za korunky jsme nakoupily dárky do
Domu s pečovatelskou službou osamělým lidem, kteří nemají to štěstí na Vánoce být se svými blízkými. Doufáme, že
jsme jim udělaly radost.

AKCE VE SVOBODĚ NAD ÚPOU 2020
7. 3. LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ ZÁVODY
Závody na lyžích nejen pro Svoboďáky, ale i sousedy z okolí
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční rej čarodějnic na kopci Muchomůrka
30. 5. DEN DĚTÍ
zábava, hry, tanec, pečení buřtíků
19. 9. RUDOLFOVY SLAVNOSTI
Oslava dne, kdy byla Svoboda nad Úpou jmenována městem
31. 10. SVOBODSKÝ DÝŇÁK
Dlabání dýní
28. 11. ADVENTNÍ SETKÁNÍ NA PIETTEHO PARKU
Celodenní prodejní trhy na Pietteho parku, zpívaní, setkání
s přáteli
A MNOHO DALŠÍCH AKCÍ, KTERÉ BUDEME UPŘESŇOVAT V PRŮBĚHU ROKU
…Ještě pár slov ke svobodskému bálu ☺.
Již minulý rok jsme na vás apelovaly, zda se k nám někdo ze
spolků přidá a pomůže nám uspořádat bál.
Nikdo se bohužel neozval.

Mohli jste ochutnat cukroví, které napekly paní učitelky
spolu s žáky školy. Na závěr nás potěšil ohňostroj.
Zároveň se ve Svobodě rozsvítily ještě dva další větší stromečky a krásná vánoční výzdoba.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se vydařené akce zúčastnili. Doufáme, že nový stromeček si všichni Svoboďáci
budou hlídat, aby nám ho nikdo nezničil.
Za kulturní tým Eva Rusová
Další fotografie najdete na https://www.zonerama.com/
Pavka/Album/5820326

Letošní rok bychom chtěly nějaký bál uspořádat, ale není
to v pěti lidech v našich silách.
Proto se znovu obracíme na spolky, ale i na jednotlivé Svoboďáky, zda se k nám přidají a pomůžou nám bál uskutečnit.
Všude v okolních obcích aspoň jeden mají a u nás nic. Tak se
nebojte a dejte nám vědět.
Ten poslední myslím stál za to. Tak to pojďme zopakovat.
Díky.
Za kulturní tým Míša Špetlová
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Měsíční dění v naší škole
Zájezd do Vídně

pat vánoční náladu. Paní průvodkyně byly vtipné a věděly,
o čem mluví.

21. listopadu se vybraní žáci 7. - 9. ročníku vydali nasát
předvánoční atmosféru do rakouské Vídně. Na výlet jsme
se velmi těšili a splnil veškerá naše očekávání. Počasí nám
přálo, přes těžkou dopravní situaci na našich silnicích jsme
dorazili do Vídně včas. Začali jsme prohlídkou Schönbrunnu
a části zahrad. Poté jsme se přesunuli do centra města, kde
již v plném proudu běží adventní trhy. Prošli jsme si centrum města, zhlédli historické budovy, poslouchali výklad
paní průvodkyně, nakupovali dobrůtky a dárečky pro své
blízké. Vídeň nás okouzlila svojí krásou, noblesností a všudypřítomnou postavou císařovny Sissi. Zopakovali jsme si
své znalosti z dějepisu, zeměpisu, němčiny a došlo i na angličtinu, když to jinak nešlo. Svůj výletní den jsme zakončili
na velkolepém vánočním trhu před vídeňskou radnicí.
Výlet byl velmi zdařilý, všem se líbil, děti byly vzorné a překvapovaly paní průvodkyni svými znalostmi.
Děkuji tímto i CK LADA a pánům řidičům za bezpečnou jízdu.
Mgr. Milena Hainišová
Výlet do Vídně z mého pohledu byl na sto procent vydařený až na jeden malý zádrhel s autobusem, který byl naštěstí
brzy napraven. Navštívili jsme spoustu památek a několik
vánočních trhů, kde jsme si mohli něco koupit. Památky
byly nádherné, trhy krásně vyzdobené a my mohli načer-
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Za devátou třídu Veronika Ouředníková

Školní kolo dějepisné olympiády
Ve čtvrtek 28. listopadu brzy ráno se sešlo sedm zájemců
o dějepis k prověření svých znalostí ve školním kole olympiády. Letos se konal již 49. ročník s tematickým zaměřením „Dlouhé století se loučí“ (1880- 1920). Toto učivo se
běžně probírá ve druhé polovině 8. ročníku, takže žáci osmého ročníku měli značnou nevýhodu, protože učivo ještě
neměli. Nejlépe se s dvaceti otázkami popasovali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Simona Jurišová, 44 b., 9. tř.
Andrea Hynková, 42 b., 9. tř.
Adam Nikl, 31.5 b., 9. tř.
Tereza Matějková, 29 b., 9. tř.
Veronika Ouředníková, 22. 5 b., 9. tř.
Michaela Churavá, 20. 5 b., 9. tř.
Lenka Beranová, 16 b., 8. tř.

Maximální počet dosažených bodů byl 65. Děvčata z prvního a druhého místa postupují do okresního kola, kde jim
budeme držet pěsti. Všichni soutěžící získají určitý počet
bodů do celoroční soutěže O tajný výlet. Moc všem děkuji
za odvedenou práci navíc.
Mgr. Petra Štěpová

Olympiáda z českého jazyka
Ve středu 4. prosince se sešli žáci osmé a deváté třídy, aby
prokázali své znalosti a schopnosti ve školním kole 46. ročníku olympiády z českého jazyka. Zadání bylo rozděleno na
dvě části - mluvnickou a slohovou.
A kdo se s ní nejlépe popasoval?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

místo: Andrea Hynková – 9. třída, 39 bodů
místo: Tereza Matějková – 9. třída, 34 bodů
místo: Adéla Kluchová – 9. třída, 33 bodů
místo: Adam Nikl – 9. třída, 30 bodů
místo: Kamila Cabrnochová – 9. třída, 28 bodů
místo: Lenka Beranová – 8. třída, 23 bodů
místo: Jakub Makovička – 9. třída, 17 bodů
místo: Klára Dvořáková – 8. třída, 14 bodů

Všem soutěžícím děkuji za účast, všichni získávají určitý počet bodů do soutěže O tajný výlet a Andrea s Terezou nás
pojedou reprezentovat do okresního kola.
Mgr. Petra Štěpová

Česko zpívá koledy
Ve středu 11. prosince se na 900 místech Česka uskutečnil již 9. ročník akce s názvem Česko zpívá koledy. Jedním z těchto míst byla
i venkovní učebna na školní zahradě u budovy naší základní školy.
Právě zde se sešla skupinka zhruba 50 zpěváků všech věkových
kategorií, kteří se rozhodli užít si tímto způsobem předvánoční
čas. Opřít se mohli i o dětský sbor Svobodička, který pod vedením
paní Ficové koledy předzpívával. Součástí akce byla i výstava zvonečků, které tvořili žáci naší školy společně se svými rodiči.

Návštěva Mikuláše s čerty a anděly
Ve čtvrtek 5. prosince navštívil děti z naší školy Mikuláš
s čerty a anděly.
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Zvýšení ceny stravování ve školní
jídelně
Vážení rodiče a strávníci,
v důsledku zvýšení cen u potravin a energií, které jste v aktuálních i předchozích měsících zajisté sami zaznamenali,
jsme nuceni od 1. 1. 2020 zvýšit cenu stravy ve školní jídelně a výdejně.
Cena za oběd / celodenní stravu pro strávníka bude po zvýšení následující:
Děti MŠ 3-6
42 Kč
			
Děti MŠ 7-10 47 Kč
			
Žáci 7-10
28 Kč
Žáci 11-14
30 Kč
Žáci 15-18
32 Kč
Zaměstnanci 33 Kč
Cizí strávníci
63 Kč

(cena za celodenní stravu, zvýšení
ceny přesnídávky a svačiny)
(cena za celodenní stravu, zvýšení
ceny přesnídávky a svačiny)

Výrobky dětí II. oddělení školní družiny
v časopise AMOS
Poznáváte je? Naše čerty a čertíky jste mohli vidět nejen
ve školním vestibulu, ale nyní i v novém čísle kreativního
časopisu AMOS, se kterým vychovatelka II. oddělení ŠD
Dana Šritrová už několik let spolupracuje.

Finanční prostředky z dotace
Královéhradeckého kraje
Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, i letos jsme zažádali o finanční prostředky z dotačních programů Královéhradeckého kraje, které se zaměřují na rozvoj polytechnické výchovy a vzdělávání.
V rámci projektu, Elektřina a elektronika nás baví“, evidovaného pod číslem 19SMVU1-0017, jsme od Královéhradeckého kraje získali finanční prostředky ve výši 70.000 Kč,
které jsme použili k zakoupení demonstrativních souprav
k výuce fyziky. Díky těmto zakoupeným sestavám budou
mít naši žáci možnost zhlédnout i prakticky si vyzkoušet sestavování základních elektrických obvodů na velkém propojovacím panelu.
Těmito činnostmi budeme pracovat na zvyšování jejich
praktických dovedností v elektřině a elektronice a zároveň
propojovat jejich technické znalosti s praktickým využitím.
Uvedené činnosti budou mít žáci možnost rozvíjet a procvičovat i v rámci kroužku Elektrotechniky.
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Zpívání v kostele
Ve čtvrtek 19. prosince proběhla ve svobodském kostele
tradiční předvánoční akce s názvem Zpívání v kostele.
I letos se nám podařilo zaplnit kostel diváky, kteří se přišli předvánočně naladit a vyslechli vánoční písně, koledy
a básničky v podání našich dětí od nejmenších až po ty největší. Velký dík patří paní učitelce Ševčíkové a paní učitelce
Rolencové, které spolu s dětmi tento krásný předvánoční
zážitek připravily. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali
rekordní částku 8.384 Kč. Část z ní bude jako již každoročně
využita na zakoupení nových učebních pomůcek a vybavení naší školy a část bude věnována na charitativní účely.
Všem dobrovolným dárcům tímto ještě jednou děkujeme.

Tříkrálová sbírka
Napsali o nás:
V týdnu od 6. do 12. ledna se ve Svobodě nad Úpou uskutečnila Tříkrálová charitativní sbírka. Se třemi zapečetěnými pokladničkami chodily po městě děti ze svobodské
základní školy společně se svým učitelským doprovodem
a žádaly o příspěvek do sbírky. V letošním roce se vybralo
9.762 Kč + 5 €. Všem, kteří se zapojili do této sbírky, jménem Oblastní charity Trutnov velice děkujeme. Děkujeme
také vedení základní školy, učitelskému sboru a dětem, že
se všichni zapojili do tohoto charitativního projektu a vydali se do ulic našeho města žádat o příspěvky.
Vedení školy děkuje všem, kteří se do této charitativní akce
zapojili.

Okresní kolo dějepisné olympiády
v Trutnově
V úterý 14. ledna se naše žákyně deváté třídy Andrea Hynková a Simona Jurišová vydaly do Trutnova, kde poměřily své znalosti v okresním kole dějepisné olympiády. Letos se konal již 49. ročník této celorepublikové soutěže
s tematickým zaměřením: Dlouhé století se loučí (18801920). Děvčata se v silné konkurenci neztratila a velmi
dobře naši školu reprezentovala. Za výbornou reprezentaci
naší školy jim tímto děkujeme.
Mgr. Petra Štěpová
ÚNOR 2020
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Školní kolo olympiády v německém
jazyce
Letos se školního kola účastnilo celkem 9 žáků z 8. a 9. třídy. Děti si prověřovaly své znalosti z gramatiky, poslechu,
porozumění textu a reálií německy mluvících zemí.
A jak celé klání dopadlo?
A. Hynková
63 bodů
V. Frič		
55 bodů
M. Churavá
53 bodů
N. Khonová
47 bodů
A. Špetla
45 bodů
T. Matějková
44 bodů
V. Ouředníková 39 bodů
P. Hlaváček
37 bodů
T. Voborská
34 bodů
Olympiáda byla náročná, všem děkuji za odvahu a nejúspěšnějším blahopřeji k pěknému výsledku.
Mgr. Milena Hainišová

Sporťáček na běžkách
Konečně zima přinesla trochu sněhové nadílky a děti ze
sporťáčku mohly vyrazit na běžky. Na hřišti u školy panovaly ideální podmínky, a tak si děti užily nejen lyžování, ale
na běžkách zvládly i vybíjenou. Doufejme, že počasí vydrží,
a děti se tak budou moci v lyžařských dovednostech zdokonalovat i nadále.
Svoje první lyžování skvěle zvládly i děti z mateřské školy.
Tímto bych ráda poděkovala rodičům za pomoc při oblékání, obouvání a úklidu lyžařského vybavení.
Mgr. Martina Švarcová

Barevný týden na naší škole
V týdnu od 13. do 17. ledna se pro zpestření často
zamračených lednových dní na naší škole uskutečnil
tzv. Barevný týden. O tom, jak se každoroční akce děti
zhostily, se můžete přesvědčit na následujících fotografiích.
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Střípky z dějin – Diana von
Marschendorf
Antonín Tichý
Čtvrtý den v měsíci lednu jsou už většinou střízliví i ti
největší slaviči nového letopočtu, aby byli schopni zaznamenat, že má svátek Diana. Starobylé ženské jméno vykládají latiníci jako „božská“ nebo „zářivá“. Ochránkyně žen
spojovaná s posvátnými háji s funkcí bohyně měsíce a lovu
byla během let ztotožněna s bájnou Artemidou z řecké
mytologie. Jako sličnou pannu s lukem a šípem provázenou jelenem a smečkou loveckých psů ji do povědomí
širokých vrstev zapsalo zejména barokní umění. Největší
popularitu jménu Diana zajistila koncem minulého století
princezna z Walesu, manželka britského následníka trůnu
prince Charlese. Jedna z novějších svobodských chalup se
pyšní pamětní deskou s nápisem, že v ní český genius Jára
Cimrman pravděpodobně nikdy nebydlel. Zato nositelka
půvabného jména Diana prokazatelně ano. Dokonce ještě mnohem dřív, než se plavovlasá kráska z aristokratické
rodiny Spencerů stala celosvětovou módní ikonou a miláčkem davů. Psí slečna Diana, původem z chovné stanice velšteriérů „Pod lesem“ manželů Šuranových v Horním
Maršově byla doslova prvním dárkem pod stromeček
v novém domově svých páníčků o Vánocích roku 1972. Její
spojení se zimou je tak nabíledni. I když ten „oslí můstek“
k prezentaci několika netypických obrázků horské
zimy z celé konstrukce čouhá jako to příslovečné péro
z gauče. Ortodoxní sběratelé starožitností až donedávna
opovrhovali vším, čemu nebylo aspoň padesát let. Z osobní
zkušenosti vím, že u fotografií to neplatí. Člověka často
zaskočí snímek starý pouhé desetiletí. Hned úvodní portrét
má ke standardu v té době oblíbeného a všestranného
loveckého psíka s předpoklady zejména pro norování na
hony daleko. V zimě, než podstoupila zkrášlovací kúru, se

Diana podobala spíš chlupaté kouli. Druhá fotka z jejího
alba se jmenuje podle mnohokrát zfilmovaného námětu
„Kráska a zvíře“. Jen to není tak, jak by se na první pohled
zdálo. Zvíře je to vousaté monstrum svírající v prackách
drobnou krásku. Ale už v klasice režiséra Jeana Cocteaua
z roku 1946 to byla právě síla Dianina, která dokázala zvíře
zkrotit. Záběr je z lyžařského areálu Duncan ze zimy 1973.
Na tomtéž místě předváděl při tradičních lyžařských karnevalech akrobatické kousky na jedné lyži vedle několika
dalších odvážlivců i Marcel Leško. Jak je mým nedobrým
zvykem, podsunu i jeden obrázek předválečné zimní idylky z bohatého archivu svobodského amatérského fotografa Fritze Hiltschera. Na začátku 30. let představovala
jeho žena i malý Oskar příslušníky tak zvané „lepší rodiny“. Jejich elegantní oblečení by dnes na nedělní vycházce
do zasněžené přírody působilo pro vyznavače nanovláken
a gore texu dost komicky. Tradiční zákoutí Svobody nad
Úpou z období krátce po roce 1945 s ještě mladým bukem
u kostela je z alba manželů Korbelářových. Pár kroků odtud přímo pod okny Domu s pečovatelskou službou je dům
č. 5 v původní podobě a podle původního číslování. Na
uvolněném místě po zbourané hospodě „Stará pošta“ na
náměstí stával krátce obří reklamní poutač Krkonošských
papíren z tvůrčí dílny učitele Feryho Landgrafa. Dnes je
tam zastávka ski busů před „Bowlingem“ a dvojčata Janička a Jindřiška z domu odnaproti jsou už dávno babičkami.
V pozadí za ještě mladou paní Kopeckou v Horské ulici je
rodný dům místní lyžařské skokanské legendy, československého reprezentanta a olympionika, bonvivána a lamače srdcí paní a dívek Franze Wendeho. Z ryzí současnosti,
ač to tak nevypadá, jsou tradiční účastníci „Práskaček“,
vyznavači retro lyžování „postaru“ Karel a Ota, jak je při
loňském ročníku zachytil Pepa Čermák. Srovnávací barevné fotografie z téměř nezměněné hlavní ulice pořídil v na
sníh bohaté zimě roku 1941 majitel místního fotografického atelieru Josef Jeschke a druhou před deseti lety Stanislav Ondráček.

Diana von Marschendorf / Kráska a zvíře / Marcel Leško – karneval na lyžích – Duncan
ÚNOR 2020
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Foto Fritz Hiltscher (asi 1930) / Buk u kostela ve Svobodě nad Úpou a manželé Korbelářovi

Původní dům č. p. 5 – foto Josef Čermák / Reklamní poutač Krkonošských papíren na náměstí

Paní Marie Kopecká a dům č. p. 60 / Pravidelní účastníci retro závodů „Práskačky“ – 2019
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Freiheit 1941 – foto Josef Jeschke

Svoboda nad Úpou 2010 – foto Stanislav Ondráček
ÚNOR 2020
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU v roce 2020
ZMĚNA
pouze 3x ročně
stanoviště
termín
SOBOTA

7.3.2020
4.7.2020
7.11.2020

Svoboda
náměstí Svornosti

Maršov I
u Rýchorky

Maršov II naproti aut.
zastávce na Pec

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU v roce 2020
ZMĚNA
2x ročně - na jaře a na podzim
stanoviště

termín
SOBOTA

25.4.2020
10.10.2020

Svoboda
Sluneční stráň
(u domu čp.
302)

Maršov I
Rýchorské
sídliště
(vedle
prodejny JIP)

Maršov II
Pod Světlou
Horou
(naproti aut.
zastávce na
Pec)

8.00 – 11.00

8.00 – 9.00

8.00 – 11.00

9.45 – 11.00

8.00 – 11.00

8.00 – 9.00

8.00 – 11.00

9.45 – 11.00

Svoboda
náměstí
Svornosti
(parkoviště u
Národního domu)

Místní poplatek za odpad pro rok 2020 se nemění a činí stále
500,-Kč za osobu a rok. Bez sankcí a navýšení jej musíte
uhradit do 30.6.2020 !!!!
Poplatek je možné uhradit:
1) bezhotovostně na běžné účty města:
- Česká spořitelna, a.s. 1303700359/0800
- ČSOB, a.s.
183523479/0300
2) v hotovosti do pokladny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
Kontakt na správce místních poplatků:
Mgr. Petr Schön, tel. 499 871 145, mobil 731 716 387
email: petr.schon@musvoboda.cz

