NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU
XXV. ročník  číslo 774  Červen 2014
Vydavatel: Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866
Redakční rada: Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana Balcarová  Cena: 6 Kč včetně DPH

Vážení spoluobčané,
2. června tomu bude právě jeden rok, kdy naše
město zasáhly ničivé povodně, které zde napáchaly
mnoho škod, a to jak na městském, tak i na soukromém majetku. Dnešní úvodník budu věnovat právě
této události a v krátkosti zrekapituluji snahu vedení
města o nápravu a odstranění všech následků, které u
nás loni velká voda napáchala.
Na rozdíl od povodní, které naše město postihly
v minulosti, a při kterých se v drtivé většině rozvodnila
řeka Úpa, tentokrát ty největší škody způsobily potoky
a potůčky, tekoucí z úbočí Černé a Světlé hory a Rýchorského hřebene. Dravá voda s sebou vzala velkou
část přilehlých komunikací, chodníků a odvodňovacích zařízení. Zároveň napáchala škody na majetku
přilehlých rodinných domů a jejich příslušenství. Vytopeno bylo mnoho domácností, objekty základní a
mateřské školy, poškozeno bylo nové sportovní hřiště
u ZŠ, bahnem byl zaplaven areál městského stadionu
včetně dětského hřiště. Podobně tomu bylo i u nového

parku na Pietteho náměstí v Maršově I, poškozen byl
i most u hotelu Prom. Finanční náklady na odstraňování povodňových škod se pohybovaly v řádech desítek milionů korun, jen na prvotní záchranné práce na
Černohorském potoce, úklid naplaveného materiálu
a provizorní zprovoznění komunikací bylo vynaloženo cca 11 milionů korun. Další finanční prostředky ve
výši cca 18 mil. Kč byly proinvestovány při následných
rekonstrukcích a opravách poškozeného majetku.
Tyto náklady byly zčásti pokryty přidělenou státní povodňovou dotací a zčásti plněním z pojistné smlouvy
města. Od podzimu minulého roku průběžně probíhaly opravné práce a ve všech vodou postižených lokalitách vyrostly zbrusu nové komunikace s funkčním
odvodněním, které by je i okolní nemovitosti mělo do
budoucna v případě velké vody dostatečně chránit.
Jako připomínku přikládám pro ilustraci několik fotografií jednotlivých lokalit (zdaleka nejsou všechny)
zachycených po povodních a v současném stavu.
		
		

Zničené hřiště u základní školy

Pod Světlou Horou u čp. 136 (Trojánkovi) 2. června 2013 ráno

Ing. Jiří Špetla
starosta města

Hřiště u školy dnes

Komunikace Pod Světlou Horou dnes

ÚVODNÍK STAROSTY
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Luční ulice v prvním týdnu
po povodni

Oprava Luční ulice byla dokončena těsně před zimou

Pietteho náměstí s parkem bylo pod vodou celé

Maršovská ulice kolem
domu Hulínských po povodni

Dětské hřiště na městském
stadionu 2. června 2013

Obnovený park na Pietteho
náměstí – jaro 2014

Oprava Maršovské ulice byla dokončena
minulý měsíc - v květnu 2014

Městský stadion dnes, napravo od dětského
hřiště probíhá výstavba nové tělocvičny,
která by měla být otevřena letos na podzim.
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea dámy Marie Kašparová, Helena Bartošíková a pan Stanislav
Rykala.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

Celé znění pravidel včetně formulářů žádostí najdete
na webu města v sekci aktuality:
http://www.musvoboda.cz/aktuality/1170-finanni-pispvky-2014
nebo jsou k dispozici na radnici u tajemnice MěÚ.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové a letní
režim ordinace

Rozpis zápasů SK MFC Svoboda
- červen 2014

Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 27.6. do 18.7. uzavřena z důvodu dovolené. Zástup zajišťuje jako obvykle MUDr. Dagmar
Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel. 499 873 114,
mobil 603 734 842. Ordinační hodiny MUDr. Divišové 8 – 12, kromě středy, kdy jsou ordinační hodiny
od 12 – 16 hodin.
Letní režim ordinace MUDr. Jarmily Oravcové po
dovolené, tj. od 21.7.2014:
PO – ST (7 – 14),
ČT (7 – 10 v ordinaci, 10 – 11,30 v DPS),
PÁ (7 – 12).

Čarodějnice a Dětský den
na Muchomůrce
datum

zápas

začátek

1.6.2014

Starý Rokytník : Svoboda

17,00

7.6.2014

Svoboda : Dolní Kalná „B“

17,00

14.6.2014

Bílá Třemešná : Svoboda

17,00

Pravidla pro poskytování
finančních příspěvků v roce
2014
Rada města schválila na své 72. schůzi dne
23.4.2014:
a) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na sociální služby a aktivity v roce
2014, včetně formuláře žádosti.
b) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na sportovní a kulturní aktivity v roce
2014, včetně formuláře žádosti.

Lokalita na Muchomůrce byla dějištěm dvou velmi
úspěšných akcí města. Tou první bylo Pálení čarodějnic ve středu 30. dubna 2014. Za krásného slunného
počasí vyrazil v 18 hodin čarodějnický průvod od základní školy a vystoupal až na Muchomůrku, kde byl
připraven bohatý program pro děti i dospělé včetně
velkého ohně, na kterém byla čarodějnice upálena.
Dvě malá ohniště pak byla připravena na opékání
buřtů pro všechny návštěvníky akce. Po setmění mohli
všichni prověřit svou odvahu na stezce odvahy.
Poděkování za tuto akci v diskusním foru:
Chtěla bych jen touto cestou veřejně poděkovat všem
organizátorům z řad města, maminek a v neposlední
řadě Tomášovi a Janě za uspořádání letošních Čarodějnic na Muchomůrce. Tato akce se mi velice líbila,
neboť to je akce pro děti!!! A ty byly velice spokojené,
měly tam zvířátka a rozlet. A pro ty, co jsou neustále
nespokojeni a sami nepřiloží ruku k dílu, snad jen doporučení - zkuste si někdy podobnou akci zorganizovat sami nebo alespoň pomozte těm ochotným, kteří
do podobných akcí vkládají svůj volný čas...potom
bude vaše kritika na místě...

Veronika Ouředníková

zprávy z města a z radnice
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Pár fotek z této akce nabízíme i našim čtenářům,
kompletní fotodokumentace je pak na webu města
na webové adrese:
http://www.musvoboda.cz/fotogalerie/category/68-caro2014

Druhou velkou akcí pak byl Dětský den, který naše
město pořádalo poprvé ve spolupráci s Městem Janské Lázně a který se uskutečnil v sobotu 24. května
2014. I přes nepříznivou předpověď počasí k nám byl
Krakonoš milosrdný a po celé odpoledne bylo nad
Muchomůrkou vcelku hezky a bez deště. Pro všechny
děti byl připraven opět bohatý program plný her, soutěží a zábavy. Za všechny své výkony byly děti odměňovány drobnými cenami v podobě sladkostí, k dispozici
byly opět buřty na opékání. Prostě skvělé odpoledne,
kdy se určitě nikdo nenudil. Fotodokumentaci z celé
akce pořizoval pan Pavel Křivka, kterému tímto moc
děkujeme, a je k dispozici na webové adrese:
https://pavka.zonerama.com/Album/333950

Ráda bych tímto poděkovala celému týmu našeho
kulturního spolku (Bohoušovi Krčmářovi, Katce Hynkové, Zuzce Krausové, Helče Imriškové), dále Tomáši Zelenkovi s jeho partou, žákům Základní školy, a
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všem ostatním, kteří pomáhali při pořádání Čarodějnic a Dětského dne. Obě akce se líbily hlavně dětem
a to je pro nás za naši snahu ta největší odměna.
A jen vzkaz pro ty, kteří stále hledají na těchto akcích
nějaké chyby - nekažte to!
Dětem přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit v
září, opět na Muchomůrce, na 2. ročníku Drakiády.

Michaela Špetlová

22. veřejné jednání
zastupitelstva dne 11.6.2014
Starosta města Svobody nad Úpou svolává 22. veřejné
zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou na
středu 11.6.2014 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou (2. patro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PROGRAM
Schválení programu jednání
Volba návrhové komise
Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Schválení zápisu z minulého jednání ze dne
12.3.2014
Zpráva o činnosti rady a souhrnná kontrola plnění
usnesení zastupitelstva
Návrh na koupi pozemků p.p.č. 651 a 655 v k.ú.
Maršov I od Ředitelství silnic a dálnic
Žádost o prodej pozemku st.p.č. 557 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města
určených pro výstavbu rodinných domů
Žádost o prodej pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Žádosti o koupi bytů č.6, č.7 a č.9 v bytovém
domě čp. 510 v ulici 5. května
Bytový dům čp. 302 na Sluneční stráni - příprava
na prodej bytů
Žádost SK MFC o zakoupení fotbalových branek
Zřízení přechodových ostrůvků v Maršově II z
důvodu zachování standardní 50 km/h rychlosti v
této části obce
Žádost o zvolení do funkce přísedící u Okresního
soudu v Trutnově
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok
2013
Rozpočtové opatření č. 2/2014

Volby do Evropského parlamentu
– výsledky hlasování
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskutečnily volby
do Evropského parlamentu. Výsledky hlasování nejen
ve Svobodě nad Úpou nabízíme i čtenářům.

zprávy z města a z radnice

Inzerce

Nabízím pouze za vlastní odvoz velké množství vytěžené skály – horniny vhodné pro terénní úpravy, závoz, zpevnění cesty a podobně. Lokalita Maršov I nad
hotelem PROM. Kontaktní telefon pro případné další
informace 603 578 108.

Uběhneme maraton?
V rámci akce Česko sportuje jsme v sobotu 24. května 2014 uspořádali běh pod názvem Uběhneme
maraton? A uběhli. Celkem se na fotbalovém stadionu sešlo 64 běžců všech věkových kategorií. Nejstarším účastníkem byl pan Pavel Holoubek (57 let),
nejmladšími účastníky byli Štěpán Vaněk a Veronika
Brátová (7 let). Celkem jsme uběhli 132 koleček, což
je 42 250 metrů a tím jsme splnili svůj cíl – uběhnout
maraton. Zároveň si mohli všichni příchozí vyzkoušet
i ostatní disciplíny - člunkový běh, shyby, předklon a
skok z místa. Poděkování patří hlavním organizátorům celé akce – Mgr. Martině Švarcové a Mgr. Dagmar Rolencové.

Mgr. Jan Hainiš – ředitel ZŠ
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ZÁPIS USNESENÍ rm

Výpis usnesení z 73. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 14.05.2014
USNESENÍ č. RM/1124/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nabídku od Městyse Mladé Buky za zpracování jedné tuny bioodpadu (jedná se odpad ze zahrad a veřejné zeleně, nikoliv odpad z kuchyně jako jsou zbytky masa apod.), který bude pocházet
z území města ve výši 180,-Kč.
b) nákup 200 ks tašek na bioodpad vakuového typu pro svobodské občany, které budou mít občané možnost si koupit od města.
c) že bude stanovena svozová trasa sběru bioodpadu po městě a harmonogram svozu bioodpadu se zahájením této činnosti od 1.7.2014.
USNESENÍ č. RM/1125/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady s tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře
budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/1126/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na činnost koordinátora BOZP na dvou akcích
města, a to při rekonstrukci topení v DPS a při rekonstrukci MŠ od
společnosti S.E.Q. spol. s r.o., se sídlem Pampelišková 513, 541
02 Trutnov 4, IČ 275 23 250 ve výši 32.670,-Kč včetně DPH za
obě akce.
USNESENÍ č. RM/1127/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na opravu cesty podél domu čp. 549 v Tyršově
ulici od společnosti KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 260 04 852 ve výši 39.909,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/1128/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
odpis všech 6 položek inventurního soupisu Plynofikace a teplofikace
města, protože jsou mylně vedeny v majetkové evidenci (viz zápis).

USNESENÍ č. RM/1129/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
dopis od pana Dana Majobera, který byl adresován DI Policie ČR
se žádostí o smysluplné vysvětlení, proč trvá na 70 km rychlosti v
úseku silnice v Maršově II s tím, že pověřuje starostu, aby projednal se starostou Trutnova možnost úsekového měření rychlosti v
této lokalitě. Záležitost kolem úpravy rychlosti a zřízení přechodových ostrůvků v Maršově II bude jedním z bodů veřejného zasedání zastupitelstva dne 11.6.2014.
USNESENÍ č. RM/1130/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) uzavření dodatku č. 2 s panem Josefem Hudrlíkem s účinností od
1.6.2014 k nájemní smlouvě z 18.11.2003, kterým se změní pronajatá výměra části pozemku p.p.č. 366 na 26.129 m2 za sjednané nájemné ve výši 0,2 Kč / 1 m2, tj. nově celkem 5.226,-Kč ročně.
b) pronájem části p.p.č. 343 o výměře 685 m2 a části pozemku
p.p.č. 366 o výměře 4991 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
za nájemné ve výši 13.279,-Kč a výpůjčku části pozemku p.p.č.
366 o výměře 600 m2 a herních prvků projektu Krakonošova Muchomůrka s povinností dozoru na funkčnost a bezpečné užívání
herních prvků a provádění běžné údržby herních prvků, dále s
povinností údržby části pozemku (sekání a mulčování minimálně
jednou měsíčně) panu Tomáši Zelenkovi, bytem Horská 273, Svoboda nad Úpou od 1.6.2014.
c) návrh Smlouvy o nájmu pozemků a Smlouvy o výpůjčce obecního
majetku (viz přílohy originálu zápisu) s panem Tomáše Zelenkou,
které určují podrobné podmínky užívání předmětu nájmu a předmětu výpůjčky v souladu s písmenem b) tohoto usnesení a které budou
uzavřeny současně s ohledem na jejich vzájemnou provázanost.
USNESENÍ č. RM/1131/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem části pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad

zápis z usnesení rm
Úpou o výměře cca 151 m2 panu Mgr. Petru Týfovi za účelem
vybudování parkovacích míst.
b) obecné základní parametry nájemního vztahu (nájem na dobu
určitou 5 let s automatickou prolongací, nájem vázat k nemovitosti, nikoliv k osobě nájemce, uvedení do původního vztahu, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak, právo města na schválení
stavebního projektu před jeho zahájením, ujednání o výpovědi ze
strany pronajímatele s vazbou na kompenzaci nákladů nájemci) s
tím, že konkrétní znění nájemní smlouvy bude předloženo radě ke
schválení do 30.6.2014.
USNESENÍ č. RM/1132/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pacht pozemku p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2 panu Janu Horákovi ml., bytem 5. května 504,
Svoboda nad Úpou za účelem zahrady.
b) podmínky pachtu dle bodu a) tohoto usnesení, a to nájem na
dobu určitou s 3M výpovědní lhůtou (bude vyloučena platnost
nového občanského zákoníku v případě výpovědní lhůty, protože
pozemek je primárně určen pro výstavbu rodinného domu) za nájemné ve výši 2,-Kč/1 m2/ročně (položka 1 ceníku).
USNESENÍ č. RM/1133/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pacht části pozemku p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře cca
48 m2 panu Alexandru Kurucovi, bytem Pietteho náměstí 73, Svoboda nad Úpou, za účelem zahrádky.
b) podmínky pachtu dle bodu a) tohoto usnesení, a to nájem na
dobu určitou s 6M výpovědní lhůtou (bude vyloučena platnost nového občanského zákoníku v případě výpovědní lhůty - výpověď
musí být dána tak, aby mohli sklidit) za nájemné ve výši 2,-Kč/1
m2/ročně (položka 1 ceníku).
c) pacht části pozemku p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře cca
36 m2 panu Pavlu Křivkovi, bytem Pietteho náměstí 74, Svoboda
nad Úpou za účelem zahrádky.
d) podmínky pachtu dle bodu c) tohoto usnesení, a to nájem na
dobu určitou s 6M výpovědní lhůtou (bude vyloučena platnost nového občanského zákoníku v případě výpovědní lhůty - výpověď
musí být dána tak, aby mohli sklidit) za nájemné ve výši 2,-Kč/1
m2/ročně (položka 1 ceníku).
e) pacht části pozemku p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře cca
50 m2 panu Pavlu Čekáňákovi, bytem Pietteho náměstí 74, Svoboda nad Úpou za účelem zahrádky.
f) podmínky pachtu dle bodu e) tohoto usnesení, a to nájem na
dobu určitou s 6M výpovědní lhůtou (bude vyloučena platnost nového občanského zákoníku v případě výpovědní lhůty - výpověď
musí být dána tak, aby mohli sklidit) za nájemné ve výši 2,-Kč/1
m2/ročně (položka 1 ceníku).
g) pronájem části pozemku p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře
cca 50 m2 panu Pavlu Čekáňákovi, bytem Pietteho náměstí 74,
Svoboda nad Úpou za účelem užívání jako relaxační plocha.
h) podmínky nájmu dle bodu g) tohoto usnesení, a to nájem na
dobu určitou s 3M výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 2,-Kč/1
m2/ročně (položka 12 ceníku) s tím, že do nájemní smlouvy bude
zakotvena povinnost nájemce umožnit průchod a přístup ostatním
nájemcům ke svým pronajatým nebo propachtovaným plochám
tohoto pozemku, tj. nebude vytvářet zábrany a překážky, kterými
by bránil volnému průchodu ostatním nájemcům.
USNESENÍ č. RM/1134/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov o výměře cca
10 m2 paní Marcele Hulínské. Jedná se o pozemek, po kterém
vede účelová komunikace v Maršovské ulici, která byla v loňském
roce zasažena červnovou povodní a dle situačního pozemkového
snímku, kterým byla nově opravená komunikace zaměřena, bylo
zjištěno, že žadatelkou požadovaný pronájem místa se nachází v
ochranném pásmu komunikace a na sousedním pozemku p.p.č.
81/9, který není ve vlastnictví města.
USNESENÍ č. RM/1135/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
návrh Pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených
pro výstavbu rodinných domů (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že do návrhu budou zapracovány připomínky z jednání rady a
připomínky od Mgr. Huspeka a pravidla budou dopracována tak,
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aby mohla být předložena na 22. veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 11.6.2014.
USNESENÍ č. RM/1136/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh dopravního značení před domem čp. 116-117 na Rýchorském sídlišti (viz příloha originálu zápisu, podrobný popis viz zápis) s tím, že pověřuje Ing. Hůrku, aby zajistil stanovisko DI Police
ČR a projednání úpravy na silničním správním úřadu v Trutnově.
USNESENÍ č. RM/1137/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných
nabídek, který je součástí spisové dokumentace související s poptávkovým řízením na výběr zhotovitele na akci „Oprava hřbitovní
zdi ve Svobodě nad Úpou - Sluneční stráň - 1.etapa“.
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) o výběru nejvhodnější nabídky, a to od uchazeče Kalin, spol. s r.o.,
IČ 256 07 781, ve výši 587.330,11 Kč bez DPH a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o díla s tímto vybraným uchazečem.
USNESENÍ č. RM/1138/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
hodnotící komisi podlimitní veřejné zakázky s názvem „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou“, aby
vyzvala oba uchazeče k podání vysvětlení nabídky v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1139/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Vybavení tělocvičny - novostavby na p.p.č. 847 ve
Svobodě nad Úpou včetně návrhu kupní smlouvy na dodávku vybavení tělocvičny, která byla upravena dle pokynů Mgr. Huspeka
(vše přílohou originálu zápisu).
b) aby poptávkové řízení včetně zadávací dokumentace dle bodu
a) tohoto usnesení bylo zveřejněno na Profilu zadavatele, který
město využívá:
(https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00278335 )
c) výběr firem, resp. uchazečů, kterým bude výzva zaslána, a to:
• DOR – SPORT s.r.o., IČ 607 74 151, se sídlem Bruzovice čp.
247, PSČ 739 36
• GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., IČ 285 70 987, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí – Nová Ves 35, PSČ 739 11
• JIPAST akciová společnost, IČ 259 44 711, se sídlem Vážní
400/2, Hradec Králové – Pouchov, PSČ 503 41
• V SPORT HK s.r.o., IČ 274 97 895, se sídlem Gebauerova
1420/7, Hradec Králové – Pražské Předměstí, PSČ 500 02
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
d) členy hodnotící komise a jejich náhradníky, která provede také otevírání obálek, a to Ing. Jiřího Špetlu, Mgr. Jana Hainiše, Mgr. Zdeňka
Rolence a jejich náhradníky Mgr. Petra Schöna a pana Jiřího Rajsnera.
USNESENÍ č. RM/1140/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které proběhne ve středu 11.6.2014 od 18,00 hodin na radnici se změnami dle zápisu (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1141/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) oznámení ředitelky DPS o navýšení neinvestiční dotace na
osobní náklady pečovatelské služby z MPSV ČR o 384.000,-Kč.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) převod části provozní příspěvku zřizovatele ve výši 384.000,Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (jeho stav po převodu bude
činit cca 1.887.000 Kč) pro budoucí využití na investiční výdaje,
zejména výměnu výtahu v objektu DPS.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) ředitelku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, aby se začala zabývat získáním dotace na investiční akci
výměna výtahu v objektu DPS ve spolupráci s městem s tím, že rezervní fond bude využit na tuto investiční akci tak, aby se nemusel
zatěžovat rozpočet města.
USNESENÍ č. RM/1142/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 5100006
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včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši
1159/7189 v bytovém domě čp. 510 na ulici 5. května s tím, že
minimální nabídková cena musí činit 910.000,-Kč.
b) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 5100007 včetně
podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 332/7189
v bytovém domě čp. 510 na ulici 5. května s tím, že minimální
nabídková cena musí činit 210.000,-Kč.
c) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 5100009 včetně
podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 521/7189
v bytovém domě čp. 510 na ulici 5. května s tím, že minimální

nabídková cena musí činit 380.000,-Kč s předkupním právem
pro stávajícího nájemce dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
USNESENÍ č. RM/1140/73/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost paní Kočové (nájemce restaurace na stadionu) o započtení vynaložených finančních prostředků ve výši 19.300,-Kč, které
použila na montáž odsávacího zařízení v restauraci, protože instalaci provedla svévolně bez souhlasu města a bez předložení
požadované dokumentace v souladu s usnesením rady ze dne
29.1.2014.

Výpis usnesení z 74. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 19.05.2014
USNESENÍ č. RM/1144/74/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek_2 ze dne 14.5.2014
a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek_3 ze dne 19.5.2014,
které jsou součástí spisové dokumentace související se zjednodušeným podlimitním řízením na výběr zhotovitele na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou“ (viz
přílohy originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) o výběru nejvhodnější nabídky, a to od uchazeče 1. VASTO
spol. s r.o., se sídlem Na Dolansku 295, Rokytnice, Vsetín, PSČ
755 01, IČ 410 84 900, který je vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení dle bodu a) tohoto usnesení s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou s výslednou bodovou hodnotou
nabídky 97,18 bodů za všechna dílčí kritéria, jejichž hodnoty jsou
následující:

a) Nabídková cena bez DPH: 4.526.619,00 Kč
b) Záruka za jakost celého díla (záruční doba) v měsících: 96 měsíců
c) Délka realizace v kalendářních dnech: 85 kal. dnů
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) starostu města podpisem Smlouvy o dílo s na podlimitní veřejnou zakázku dle bodu a) tohoto usnesení s vítězným uchazečem
dle bodu b) tohoto usnesení v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách po uplynutí všech zákonných lhůt.
USNESENÍ č. RM/1145/74/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
cenovou nabídku od firmy MATEX HK s.r.o. na montáž sněhových
zachytávačů na novostavbě tělocvičny ve výši 33.072,-Kč bez
DPH nad rámec projektu, protože montáž zvyšuje náklady celé
akce a sněhové zábrany by mohly negativně působit na funkci
střešní krytiny v budoucnu.

Střípky z dějin: To jsou paradoxy…
To jsou paradoxy…
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Antonín Tichý

Děje a události v historii Svobody nad Úpou svádějí
leckdy s úsměvem ve tváři k zařazení do pohádkového
města Kocourkova nebo do vysílání pověstného Radia
Jerevan. Vždyť už jen to jednoznačné jméno pro osadu, která vlastně nikdy svobodná nebyla a od prvopočátků až do pozemkové reformy po roce 1848 byla v
držení šlechtických majitelů panství. Nebo tradiční přídomek „hornická“, když kromě staromódního nářadí
ve znaku, horníka aby v jejích ulicích pohledal. Kdysi
ještě tak možná starého Bergmanna, a to jen podle
jména. Co je to za město, kde radní nezasedají v radnici, nedávno zbouraná šatlava nikdy nebyla vězením
a ve „Staré poště“ jste si před jejím zbořením místo
razítka na dopis mohli dát akorát točené pivo? Kde
stále končí železnice na nádraží postaveném původně
na katastru sousední vesnice a nenápadná studánka
kdesi v kopcích na periferii svým věhlasem domovskou
obec dávno zastínila. Kde je ještě dnes hospod, na jejichž spočítání nestačí prsty na obou rukách a žádné
kino a z desítek drobných krámků s bohatou nabídkou
pestrého sortimentu zboží zůstalo jen pár prodejen
nezbytného žvance. Kde se jak v románových Zvonokosech místní zastupitelé nemůžou dohodnout na
umístění jediné kadibudky u moderního dopravního
terminálu, protože projektanti na tento důležitý prvek
nejspíš zapomněli. Kde s pompou slavíme Rudolfovy
slavnosti, podle Habsburka, který ve městě, jež ráčil
povýšit 18. října 1580, nikdy nebyl a zničenou pamětní desku na návštěvu jediné pomazané hlavy, císaře
Josefa II. nahradit nedokážeme. Kde dominanta náměstí s nakloněnou věží zvolna chátrá, stejně jako vila
nejvýznamnějšího občana a štědrého donátora Prospera Piette Rivage včetně architektonicky zajímavých
budov papíren a umělecky cenný pomník padlých
z I. světové války od Emila Schwantnera jsme zničili
už dávno, zatímco stavíme (jistě potřebné a užitečné)
jiné dominanty a pomníky. „To jsou paradoxy!“ - jak
by řekl jistý dělník trutnovského pivovaru z nedaleké
chalupy pod Břečtejnem. To není pesimistův pláč nad
rozlitým mlékem, noviny mají naštěstí i první stranu s
optimističtějším pohledem pana starosty. Podobných
protikladů se najde určitě i jinde dost. Už z textu je
patrné, že nejsou výsadou jen současné doby, co ale
platí stále, je že každé švícko se má držet svého kopyta. Tak od mudrování zpátky k historii. Co třeba radnice? Odvěká pýcha města, symbol obecní správy, dominanta mnoha historických pohledů soupeřící pouze
s věží kostela a v minulosti s řadou továrních komínů.
Za první písemnou zmínkou o svobodské radnici musíme, jako u většiny podobných případů, do kroniky
města Trutnova od Simona Hüttla. V roce 1587 se
při vytyčování hranic na Černé hoře mezi císařskými
pozemky a majetkem Valdštejnů z Hostinného ubytovala komise geometrů u Georga Hankena, rychtáře

na Pirkfreiheit a během 15 dnů utratila v té době neuvěřitelných 124 tolarů. Že by to i dnešní papaláši
dokázali, není pochyb. Jediné výčepní oprávnění bylo
na radnici, která nedlouho poté v roce 1599 podlehla
zhoubnému požáru i se všemi vzácnými písemnostmi.
Další zaručená zpráva o existenci radnice je až z roku
1654. A opět se týká výčepního práva, znovu potvrzeného tehdejším vlastníkem vlčického panství, říšským
hrabětem Jakubem Weiherem z Marienburgu. Dřevěná budova radnice se štítem opatřeným malou věžičkou otočeným do náměstí, navazovala podloubím na
ostatní domy v zástavbě, vzniklé pravděpodobně po
velkém požáru z roku 1571, kdy vyhořelo celkem 16
domů. Už tehdy byla radnice i s přilehlou zahradou
osvobozena od daně z nemovitosti. V jednací místnosti byl při demolici budovy v roce 1869 objeven trám s
letopočtem 1677. Zda byla v té době budova postavena nebo jen renovována zřejmé není. Záplatovaná
byla jistě častokrát. Tak třeba 17. května 1779, kdy
do radniční věže uhodil blesk. Obávanému požáru
se naštěstí zabránilo včas a opravu sfouknul tesařský
mistr Miksch za 48 tolarů ve dvou dnech. Z obecních
účtů roku 1791 lze vyčíst celkovou sumu 370 tolarů
na další radniční přestavbu. Podle nájemní smlouvy s
Adalbertem Sturmem z roku 1817 sloužila pohostinská místnost nejen k pořádání tanečních zábav, ale i k
mnoha dalším společenským událostem. Ještě za dalšího nájemce Franze Schröttera v roce 1852 ve Svobodě jiný taneční sál nebyl a jedna z častých stížností
byla na houf 30 až 40 dětí ve věku od čtyř do čtrnácti
let, které při zábavách rámusily a překážely v tanci.
Ještě v roce 1857 byl ve věžičce starý hodinový stroj
s nepokojem a bitím pouze v celé hodiny. V následujícím roce byly za 300 zlatých zakoupeny „čtvrťovky“
od Ignaze Staffa z Pilníkova. Ani jedny nebyly jen pouhou dekorací, ale skutečně ukazovaly čas. Dosluhující
dřevěné stavení bylo zbouráno v roce 1869 a na jeho
místě postavena v rekordním čase čtyř měsíců současná jednoposchoďová budova v pseudogotickém
slohu podle plánů místního provádějícího zednického
mistra Antona Gansela. K uhrazení celkových nákladů 12 000 zlatých muselo stačit obecní jmění – žádné
fondy z EU tenkrát nebyly. Památky s pamětní listinou
vložené do věžní kopule spatřily denní světlo o téměř
100 let později, při opravě věže v roce 1966, což je
zaznamenáno dodnes na větrné korouhvičce. Také v
přízemí této budovy prosperoval vyhlášený hotel Radnice, pronajatý v roce 1927 parnímu pivovaru Josefa
Kluge v Rudníku. Poslední předválečný hostinský byl
Heinrich Rosipal. Obecní agenda se postupně přestěhovala do sousední budovy darované obci bratry
Etrichovými v roce 1901. A 8. 5. 1955 bylo ve staré
radnici slavnostně otevřeno kino Máj. Ale to už je jiná
historie.
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Radnice s věžičkou na kresbě svobodského náměstí z roku 1858 * Plán nové radnice 1869

Náměstí s hotelem Radnice v prvních letech 20. století * Oprava věže v roce 1966 na pohlednici vydané bývalými
svobodskými obyvateli v Německu.

Detail opěradla konšelské židle z radniční zasedací místnosti, které skončily jako palivo v kotli ústředního topení v budově
MNV v „osvícených“ šedesátých letech minulého století.

Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 20. září 2014

Program - hlavní pódium

XI. ročník

10:00 hod. Gnomus – dobová hudba
10:30 hod. Šermíři Okořská Garda – fechtýři
11:00 hod. Kaira Sabah – tanec se závojem, tanec s živým hadem
11:15 hod Chůdadlo – Fangle – komediální akrobatické vystoupení
11:30 hod. Gnomus – dobová hudba
12:00 hod. Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 hod. Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
13:45 hod. Skupina New Element
15:00 hod. Creedence Revival
16:15 hod. Bavič Václav Faltus & iluzionista Aleš Krejčí
18:00 hod. Zpěvák Bohuš Matuš, poté autogramiáda
19:30 hod. Skupina New Age of Smokie
21:00 hod. Kapela Koneckonců
22:00 hod. Ohnivá show kejklířů Chůdadla – Fire Hits, Vystoupení fakíra Špíny
22:30 hod. Kapela Koneckonců
0:30 hod. Ukončení programu

Program v centru města na náměstí

10:00 hod. po celý den – Dobová tržnice s řemesly, výstava motorek – veteránů
13:00 – 14:00 hod. Chůdadlo – obří postavy na koních, pouliční divadlo
17:00 – 17:45 hod. Chůdadlo – Drak, Jiří a věž, obří loutky, pouliční divadlo

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm
10:30 hod. po celý den – střelba z kuší, vrhací zbraně, jízda na koních
– všem zdarma

Program na parkovišti

14:00 hod. Agentúra Mág – dobová magická čísla, malování na obličej,
balónková show
15:00 hod. Kaira Sabah – tanec s křídly, tanec s živým hadem
15:15 hod. Žongléřská dílna, výuka žonglování
16:15 hod. Kaira Sabah – Španělsko – cikánský tanec
s vějířem
16:30 hod. Šermíři Okořská Garda – cesta do Vallhally
(Vikingové )
17:00 hod. Kat Špína – katovna, ukázky mučicích nástrojů
17:40 hod. Gnomus – dobová hudba
18:10 hod. Agentúra Mág – dobová magická čísla malování na
obličej, balonková show

