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Vážení spoluobčané,
protože je jaro v plném proudu a všichni se těšíme, jak
se svět okolo zazelená, povedu tento úvodník ve stejném
duchu. Již poměrně dlouhou dobu se snažíme vylepšit
vzhled našeho města, a to nejen pravidelnou údržbou veřejných prostranství a nemovitostí ve vlastnictví města, ale
i prořezem mnohdy přebujelé a zanedbané zeleně v jeho
intravilánu, či výsadbou květin. Jedním z takových počinů
byla i rekonstrukce parku na Pietteho náměstí, kterou jsme
si užili díky povodním hnedle dvakrát. Letos zde budeme
pokračovat instalací vhodného veřejného osvětlení, vylepšením a novým využitím podstavce bývalého pomníku
a dalšími drobnými úpravami.
Počátkem roku jsme se také zamýšleli nad komplexnějším postupem
výsadby zeleně a tvorbou nových a
upravených alejí a parčíků, tak, aby
tato veřejná prostranství na jedné straně plnila svou funkci, zároveň ale byla
i ve své podstatě přívětivá. Společně
s odborníky a místními občany jsme
vytipovali několik lokalit, které si dle
našeho názoru zaslouží lepší podobu, než je ta stávající, a nechali jsme
zpracovat variantní návrhy jejich budoucích úprav. Jednou z těchto lokalit je podlouhlý pozemek mezi silnicí
a řekou naproti Rýchorskému sídlišti,
který byl při povodni v roce 2013 využíván jako deponie naplaveného materiálu. Naším záměrem zde je vtisknout tomuto místu tvar a barvy, a tím je
přirozeně začlenit do vycházkových
zón v našem městě. Po celé délce
bude tento pozemek oddělen od silnice pásem keřů, osázen travou a podél
nábřežní zdi budou vysázeny ovocné
stromy. Financování tohoto projektu
se nám podařilo podpořit dotací od
Nadace ČEZ, programu Stromy, která nám byla schválena minulý měsíc.
Předpokládaná realizace projektu je
květen až říjen tohoto roku.

Další lokalitou, kterou jsme se zabývali, je Stará alej.
Po dokončení výstavby opěrné gabionové zdi, nového
asfaltového chodníku a částečného prořezu zeleně bychom zde rádi v započaté práci pokračovali a celou alej
nově osázeli stromy, svahy zpevnili keřovou výsadbou a
prořezali zbylé nálety. Právě tak zamýšlíme postupovat
na městském pozemku naproti květinářství a cukrárně ve
Svobodě, kde však musíme počkat na opravu parovodu
porušeného velkou vodou při povodních. I v tomto případě se snažíme náš záměr podpořit získáním dotačních finančních prostředků, proto jsme podali žádost o dotaci na
Státní fond životního prostředí v rámci Programu revitalizace sídelní zeleně. Pokud budeme v tomto směru úspěšní,
realizace celé akce je plánována do
konce roku 2016. V rámci tohoto záměru bude také dokončena výsadba
lip v Horské ulici, kde přibude několik
stromů ve směru na Janské Lázně.
V krátkosti se ještě zmíním o akcích, které pro vás město v zimních
měsících uspořádalo. Únorový ples
byl pochválen v již minulém vydání
našich novin. V březnu se v areálu
Duncan odehrály hned dvě tradiční
akce, a to lyžařské závody a týden
na to karneval masek. Za organizaci
závodů je třeba poděkovat členkám
kulturní komise s Bohoušem Krčmářem v čele, dále pak panu řediteli
ZŠ Honzovi Hainišovi za IT podporu,
za karneval tak jako vždy děkujeme
lyžařské škole Šafář, za hudební a
slovní doprovod obou akcí patří dík
Olinu Kyselovi. Další akcí, na kterou
jste všichni srdečně zvaní, bude pálení čarodějnic poslední den měsíce
dubna opět na Muchomůrce.
Přeji vám všem krásné jaro a příjemné prožití velikonočních svátků.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea dámy Marta
Kloudová, Anna Průchová, Zdenka Císařová, Helena Lešková a pan Josef Rozsévač. Přejeme jim všem do dalších
let především hodně zdraví.

Svoz velkoobjemového odpadu
– sobota dne 25.4.2015
OBJEMNÝ ODPAD – sobota 25. 4. 2015, stanoviště
8 – 11 hod.
8 – 11 hod.
8 – 11 hod.
10 – 13 hod.
11 – 14 hod.

Svoboda náměstí (parkoviště u Národního domu)
Rýchorské sídliště (u výměníku)
Sluneční stráň (u čp. 302)
Maršov II (u zastávky)
Nový Svět (za mostem)

Pouze připomínáme, CO TO JE OBJEMNÝ ODPAD. Objemným odpadem je dle naší obecně závazné vyhlášky
č.1/2014 (která je webu městského úřadu) komunální odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze
odkládat do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek,
koberce apod.). Mezi objemný odpad je zařazen i odpad z
domácností, který sice svými rozměry vyhovuje pro uložení
do běžných nádob, ale není předmětem denní spotřeby.
DO OBJEMNÉHO ODPADU NEPATŘÍ nebezpečný odpad (např. lednička, televizor, akumulátor, zbytky barev,
atd.) – ten bude možno odevzdat dne 2.5.2015 při pravidelném svozu nebezpečného odpadu. Také sem NEPATŘÍ stavební odpad, což je veškerý odpad vznikající při
stavebních a demoličních pracích (zdivo, betonové bloky atd.). Na každém stanovišti bude přítomen pracovník
městského úřadu, který bude kontrolovat, zda do kontejnerů je skutečně odkládán objemný odpad.
Současně lze na všech stanovištích odevzdat železný odpad neboli šrot, o který se postarají svobodští dobrovolní
hasiči. Pokud by někdo měl tohoto železného odpadu
více, je možno si jeho odvoz domluvit individuálně s panem Kaňkou, tel. 734 151 956.
Tato akce je určena pouze pro občany města
Svoboda nad Úpou (nikoliv pro občany okolních
obcí) nebo pro majitele nemovitostí zde v obvodu našeho města, kteří jsou zaregistrováni v systému pro platbu místního poplatku za odpady.
Mgr. Petr Schön
hospodářsko správní odbor

Letošní svoz bioodpadu začne
začátkem dubna
V pátek dne 10.4.2015 se uskuteční první letošní svoz
bioodpadu, další budou následovat vždy v 14-ti denních
intervalech (každý lichý pátek až do konce listopadu).
Přestože jsme v loňském roce začali bioodpad svážet až
během prázdnin, celkem se ho odvezlo na kompostárnu
do Mladých Buků přes 21 tun. Doufáme, že letos to bude
podstatně větší množství a že se vlivem svozu bioodpadů
sníží objem komunálního odpadu, který končí na skládce.
O pozitivním přínosu třídění bioodpadu jak pro přírodu,
tak i pro město jistě není žádných pochyb.
Protože se však okrajově objevily i některé negativní jevy,
jistě neuškodí si připomenout, co do bioodpadů patří
a také co tam nepatří, a to nejlépe formou tabulky:
PATŘÍ
NEPATŘÍ
Rostlinný odpad ze
Maso, kosti
zahrad (listí, tráva, plevel)
Zbytky ovoce,
Uhynulá zvířata
zeleniny, slupky
Skořápky vajíček a ořechů
Oleje z potravin
Kávová sedlina,
Tekuté a silně mastné
vylouhované sáčky čaje
potraviny
Zbytky pečiva a obilnin
Obaly od potravin (sklo,
(NE plesnivé)
plasty, plechovky)
Piliny, dřevní štěpka (větve Všechny další biologicky
do průměru 2 cm)
nerozložitelné odpady
V žádném případě NEPATŘÍ do bioodpadu jakékoliv igelitové sáčky a pytlíky, které se rozkládají stovky let (občas
se vyskytují v nádobách na Rýchorském sídlišti).
Pokud by ještě byli další zájemci o zapůjčení bionádob, lze
si je po předchozí domluvě vyzvednout na radnici (Mgr. Petr
Schön – tel. 499871145, petr.schon@musvoboda.cz)
Mgr. Petr Schön
hospodářsko správní odbor

Pravidla pro přijímání žádostí
o změnu Územního plánu č. 3
Rada města vydala Opatření orgánů města č. 2/2014
- Pravidla pro přijímání návrhů na pořízení změny č. 3
Územního plánu města Svobody nad Úpou, která jsou k
dispozici v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení - sloupec Městský úřad - sekce Opatření. Příjem žádostí byl
prodloužen do 30.6.2015.
Pokud tedy chystáte nějaký stavební záměr na území našeho města, přijďte se podívat do stávajícího platného
Územního plánu města Svobody nad Úpou a porovnejte
svůj plán s tímto plánem a pokud nebude váš záměr vzájemně korespondovat, máte čas do 30.6.2015 požádat
o změnu Územního plánu.
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Rozpis zápasů SK MFC Svoboda
– jaro 2015

datum
zápas
5.4.2015
Starý Rokytník : Svoboda
11.4.2015 Svoboda : Malé Svatoňovice
19.4.2015
Lampertice : Svoboda
25.4.2015
Svoboda : Prosečné
3.5.2015
Hajnice : Svoboda
9.5.2015
Svoboda : Černý Důl
17.5.2015
Bílá Třemešná : Svoboda
24.5.2015
Libotov : Svoboda
30.5.2015
Volanov : Svoboda
6.6.2015
Svoboda : Dolní Kalná
13.6.2015
Pilníkov : Svoboda

začátek
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
14,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Výsledky:
Děti do 5.třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kraus Jakub
Čekaňáková Daniela
Antoš Martin
Hřebačka Matěj
Kubát Vojtěch
Pour Jan
Karlík Timotej
Synek Antonín
Horáčková Andrea
Kubátová Kateřina
Kalaš Vojtěch
Špetla Adam
Ziegenfus Denis
Čapková Ester
Prášek Luca
Tíhon Adam
Richter Adam
Čožík Marek
Kořínek Jeroným
Šustr Marek
Čapková Josefina
Vaněk Štěpán
Tonaiserová Natálie
Kaněrová Karolína
Voborská Anna
Herbrych Štěpán

23,36
24,5
24,53
25,32
25,69
25,86
26,3
26,78
26,91
26,97
27,39
27,94
29,67
30,18
31,92
32,65
32,74
32,76
33,31
36,12
38,23
38,85
39,49
42,8
53,17
53,99

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Starší děti - žlutá čísla
Pour Richard
Němcová Tamara
Hřebačka Vojtěch
Horák Jiří
Špetlová Adéla
Fialková Sára
Fialka David
Škvrna Tobie
Kořínek Kryštof
Bartoňová Kateřina

21,65
23,75
23,81
25,41
25,6
25,82
26,03
27,32
27,45
35,25

Výzva
Ochotnické divadlo S. N. Ú. by rádo rozšířilo své řady
a hledá dva herce a jednu herečku. Zároveň sháníme
výtvarně nadaného člověka na malování kulis. K doptání v knihovně u Pavly Tůmové, případně na telefonu
499 871 268.

Aktivity kulturního týmu, aneb
co nového ve Svobodě
Počátkem letošního roku uspořádal náš kulturní tým již
dvě akce, které se velmi vydařily a snad se i líbily všem,
kteří je navštívili.
První z nich byly již tradiční lyžařské závody na Duncanu. Počasí bylo objednáno, účast hojná, Fidorky ani medaile nechyběly a dobrá nálada také ne. Úspěch měla
i nová disciplína skialpcross a na příští rok již chystáme
další super novinku i pro ty, kteří zrovna nelyžují. Velké
poděkování patří především SkiResortu Černá hora – Pec
a všem, kteří se nějak zapojili.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.-2.
1.-2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Snowboard - děti
Blažková Adéla
Klozová Věra
Kloz Emanuel
Špetla Adam
Ledvina Filip
Němec Richard

32,76
32,84
34,98
36,01
36,94
48,35

Dospělí - muži
Bena Michal
Vydra Oldřich
Horáček Petr
Hřebačka Petr
Kalaš Ondřej
Škrdlant Petr
Kaněra Mojmír
Mach Jan
Synek Antonín
Halounek Lukáš
Kapucián Jan
Horák Jiří
Salivar Václav
Bena Horst

21,84
21,84
22,28
22,72
23,24
23,79
23,89
23,99
24,78
25,41
25,73
26,93
28,21
101,32

4
1.
2.
3.

Skialpcross
Holubová Martina
Hřebačka Vojtěch
Hřebačka Petr

4.
5.

Balcarová Ivana
Špetla Jiří

Další z našich akcí byla první svobodská burza dětského
oblečení, jejíž součástí byla i soutěž účastnic o nejlepší, doma upečenou bábovku. Všechny účastnice poctivě
napekly bábovky a po dlouhém ochutnávání si cenu za
tu nejvydařenější odnesla paní Šustrová. Strávili jsme příjemné prodejní odpoledne v čele s porotcem Bohoušem
Krčmářem. Návštěvníků mnoho nebylo, ale na podzim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dospělí - ženy
Leflemanová Petra
Holubová Martina
Jebavá Lucie
Horáková Alena
Balcarová Ivana
Synková Aneta
Horáčková Lucie
Herbrychová Jarmila
Kašparová Helena

23,46
23,71
23,86
23,99
24,66
25,08
26,02
26,62
27,73

1.
2.
3.

Dospělí - snowboard
Grim Tomáš
Dudková Šárka
Špinar Radek

24,13
27,59
28,83
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chystáme další burzu rozšířenou i o oblečení pro dospělé
a vše, co dům dal.

zprávy z města a z radnice
Obě akce se velice vydařily, dobrá nálada nechyběla, a
jediné, v co doufáme, je to, aby se nás příště sešlo více.
V dubnu zveme na naší další akci - Pálení čarodějnic.
Za kulturní tým
Michaela Špetlová

Lenka Filipová – Concertino
PÁTEK 10. 4. od 20.00 hodin
JANSKÉ LÁZNĚ – koncertní sál
KOLONÁDA
Předprodej vstupenek
v informačním centru u pana Búše
ve Svobodě nad Úpou.
Lenka Filipová – jedna z předních osobností české
hudební scény – zavítá do Janských Lázní se svým
projektem CONCERTINO. V secesní budově Kolonády
předvede Lenka Filipová program, shrnující její působení
v několika hudebních směrech – nestárnoucí původní
písně pop-šansonového charakteru, skladby klasických
mistrů i vlastní úpravy české a irské lidové hudby. Charismatická osobitost a kytarová virtuozita Lenky Filipové za
doprovodu Seana Barry na keltskou harfu a Jindřicha
Koníře na klávesové nástroje je příslibem neopakovatelného kulturního zážitku, který působivá atmosféra historické budovy Kolonády ještě znásobí.

ZÁPIS zasedání rm
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ROZLOUČENÍ SE SLÁVKEM
Členové Sboru dobrovolných hasičů ve Svobodě se naposledy rozloučili se svým dlouholetým členem a kamarádem Slávkem Houserem. Rozloučení proběhlo v sobotu
21. března 2015 v 11,00 hodin před bývalou hasičskou
zbrojnicí na náměstí.
Hasiči děkují všem, kteří se Slávkem přišli rozloučit.

Výpis usnesení z 7. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 25. 02. 2015
USNESENÍ č. RM/73/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava chodníku v k.ú. Maršov II“ výběr zhotovitele, a to společnost MATEX
HK s.r.o., IČ 259 68 807, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši
392.690,-Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/74/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Opra-

va chodníku v k.ú. Svoboda nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost
MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve
výši 477.047,-Kč (s DPH 577.227,-Kč) s tím, že rada předloží zastupitelstvu
(termín jednání je plánován na polovinu dubna 2015) v rámci návrhu rozpočtového opatření navýšení položky na opravy chodníků po obci o částku
252.000 Kč (viz zápis). Pokud bude rozpočtové opatření zastupitelstvem
schváleno, rada se vrátí k výběru zhotovitele a potvrdí výběr svým usnesením, v opačném případě poptávkové řízení zruší.
USNESENÍ č. RM/75/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsa-
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hu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zpracování studie využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou“ výběr
zhotovitele, a to Ing. arch. Karla Bařinku, se sídlem Trnkova 2714/146, 628
00 Brno – Líšeň, IČ 163 30 404, který nabídl nejvýhodnější nabídku z
hlediska ekonomické výhodnosti nabídky za cenu ve výši 37.900,-Kč včetně
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/76/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost CheckTerra s.r.o., se sídlem Tyršovo náměstí 162, 267 24 Hostomice, IČ
017 24 495, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 69.800,-Kč (s DPH
84.458,-Kč) s tím, že předložený návrh smlouvy o dílo bude upraven a doplněn
do příštího jednání rady, mimo jiné zejména o režim smluvních pokut pro případ
nesplnění termínu plnění (500 Kč za každý den prodlení), přičemž nebude dotčena povinnost zhotovitele předat dílo v rozsahu stanoveném smlouvou.
USNESENÍ č. RM/77/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích pracích na stavbě „Stabilizace
svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou“ č.j. SVO/346/2015, které bylo doručeno městu dne 10.2.2015 jako spoluvlastníkovi některých dotčených nemovitostí,
kterých se rozhodnutí týká s tím, že město se nebude proti tomuto rozhodnutí odvolávat a neprodleně vyzve paní Vladimíru Zapadlovou (jakožto spoluvlastníka některých dotčených staveb - opěrná zeď, a výlučného vlastníka zbývajících - kolna,
svah) ke společnému jednání za účelem sjednání dohody o společném postupu
při provádění nařízených zabezpečovacích pracích v souladu s výše uvedeným
rozhodnutím včetně společného financování, o průběhu poptávkového řízení na
výběr zhotovitele (přičemž paní Zapadlová by měla být členem výběrové komise)
apod. s tím, že výsledek jednání bude předložen na příštím jednání rady.
USNESENÍ č. RM/78/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ohledně možného odkupu plynovodní přípojky ke sportovní hale
(viz zápis) s tím, že rada pověřuje starostu, aby vstoupil do jednání s manželi Buňatovými za účelem sjednání věcného břemene (ochranné pásmo k
plynovodní přípojce) tak, jak je popsáno v zápise. Pokud budou souhlasit,
město zadá zpracování geodetického plánu a celou záležitost předá k projednání nejbližšímu zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/79/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) ukončení nájmu části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I (část, která
je nyní geometrickým plánem ze směny pozemků se společností KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. dotčena věcným břemenem, resp. služebností stezky a
cesty pro přístup k pozemkům pro všechny vlastníky v dané lokalitě). Pokud
nebude nájemce (Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30) souhlasit
s ukončením nájmu dohodou, pak město vypoví nájem. Poté bude Společenství vlastníků BJ čp. 30 nabídnuta větší právní jistota v podobě zřízení
věcného břemene, resp. zřízení služebnosti stezky a cesty v rozsahu dle výše
uvedeného GP ve prospěch vlastníků okolních pozemků p.p.č. 641/4, p.p.č.
640 a st.p.č. 96/1, vše v k.ú. Maršov I.
b) provedení revize nájemních smluv p.p.č. 489/4 a 489/5, obě v k.ú. Maršov I (nájemci: Společenství vlastníků BJ čp. 30 a pan Václav Holeček) v souladu s platným Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví
města Svobody nad Úpou ze dne 10.3.2014, případně oběma nájemcům
nabídnout prodej pozemků, o kterém však musí rozhodnout zastupitelstvo.
c) provedení revize nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú.
Maršov I, která není dotčena služebností stezky a cesty (nájemce pan Zdeněk
Šafář), a to opět v souladu s platným Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou ze dne 10.3.2014 podle účelu
skutečného využívání části pozemku (umístění objektu garáže + skládka dřeva).
USNESENÍ č. RM/80/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání podkladů ze stavebního úřadu ohledně přístavby domu čp.
419 v Kostelní ulici do příštího jednání rady vzhledem k omluvené absenci
Ing. Hůrky (dovolená) na jednání rady.
USNESENÍ č. RM/81/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost Společenství vlastníků BJ Spojovací čp. 113 o vybudování dočasné protipovodňové stěny z betonového materiálu CITYBLOC s tím, že bude zachováno 50 cm ochranné pásmo mezi chodníkem a betonovými bloky kvůli zimní
údržbě a také kvůli ochraně, resp. zamezení poškozování betonových bloků

při provádění zimní údržby a dále v případě potřeby opravy veřejného osvětlení na své náklady bloky odsunou, toto vše bude sjednáno formou jednoduché
písemné dohody mezi městem a Společenstvím vlastníků Spojovací čp. 113.
USNESENÍ č. RM/82/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem části pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 24 m2 v souladu se zveřejněným záměrem města č.1/2015 manželům Jitce a Vratislavu Miškovským.
b) podmínky nájmu dle bodu a) tohoto usnesení takto:
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
- část pozemku p.p.č. 500/1 na parkování o výměře cca 12 m2 – výše
nájmu v souladu s Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve
vlastnictví města Svobody nad Úpou – položka 10, tj. 200 Kč ročně s
tím, že pokud bude město potřebovat realizovat stavební záměr (např.
umístění inženýrské sítě), budou nájemci povinni na své náklady rozebrat své stavby nebo zařízení a umístit zde chráničku na své náklady,
aby se nemusely do budoucna znovu rozebírat,
- část pozemku p.p.č. 500/1 s povoleným zásypem o výměře cca 22 m2
za účelem sekání a udržování od jara do podzimu – výše nájmu v souladu
s Ceníkem nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou – položka 1, tj. 2 Kč / 1 m2/ rok s tím, že v zimních měsících bude možné na tuto část pozemku odkládat sníh bez překážek v rámci
zimní údržby prováděné městem a dále s tím, že město nebude zodpovídat
za případnou škodu, pokud dojde k poškození plotu ve vlastnictví nájemce vlivem pohybu zeminy v zásypu a dále pokud bude město potřebovat
realizovat stavební záměr (např. umístění inženýrské sítě), budou nájemci
povinni na své náklady rozebrat své stavby nebo zařízení a umístit zde
chráničku na své náklady, aby se nemusely do budoucna znovu rozebírat,
USNESENÍ č. RM/83/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou nesouhlasí
s navrhovaným termínem 31.5.2015 uvedení dříve pronajatých pozemků
do původního stavu v žádosti od společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Jedná se o pozemky v Lázeňské ulici, které sousedí s pobytovým zařízením
Alzheimer centrum, kde měl vzniknout park pro klienty i pro veřejnost. V důsledku neplnění podmínek nájemní smlouvy město smlouvu vypovědělo s tím,
že opakovaně vyzývalo v souladu se smlouvou nájemce, aby uvedl pozemky do původního stavu. Lhůta pro splnění této povinnosti skončila 7.2.2015.
Rada města požaduje okamžité odstranění neoprávněně navezené zeminy
(skládky) s tím, že požaduje, aby správce místního poplatku z veřejného prostranství neprodleně vyměřil platebním výměrem společnosti Léčebné lázně
Bohdaneč a.s. zábor veřejného prostranství od 8.2.2015 (tj. ode dne uplynutí lhůty pro vyklizení pozemků dle nájemní smlouvy) dle platné obecně
závazné vyhlášky města, tj. 4 Kč/1 m2/ 1 den, a to do dne skutečného vyklizení. Rada požaduje vydání platebního výměru vždy s měsíční periodou.
USNESENÍ č. RM/84/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
upravený návrh znění výběrového řízení na nájem nebytových prostor restaurace v objektu čp. 222 na městském stadionu (viz příloha originálu zápisu, včetně zapracovaných úprav) s tím, že lhůta pro podání nabídek je
stanovena na 18.3.2015 a otevírání obálek proběhne na 8. schůzi Rady
města dne 18.3.2015 od 18,00 hodin.
USNESENÍ č. RM/85/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku ve výši 84.095 Kč včetně DPH od společnosti Česká speleologická společnost, ZO 5-02 Albeřice, se sídlem Stará alej 462, Svoboda nad Úpou, IČ 474 64 887 za zpracování podkladů pro mikroprojekt
„Vlastivědné putování po Svobodě nad Úpou“.
USNESENÍ č. RM/86/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) aktuální informace o jednání s ředitelem Okresního archivu v Trutnově
ohledně smluvních vztahů (viz zápis) s tím, že akceptuje budoucí uzavření
s pěti jednotlivými zhotoviteli, kteří se budou podílet na vydání publikace o
historii Svobody (viz zápis z minulého jednání rady)
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) městského právníka Mgr. Huspeka, aby připravil pro dubnové jednání zastupitelstva jednotlivé smluvní vztahy s budoucími autory publikace o historii
Svobody tak, aby ve smlouvách bylo zajištěno mimo jiné, že dílo bude od počátku ve vlastnictví objednatele včetně ujednání o způsobu průběžného předávání rozpracovaného díla, garance hlavního autora, vzájemná zastupitelnost
apod. s tím, že celá záležitost včetně dopracovaných návrhů smluvních vztahů
bude předložena na dubnové jednání zastupitelstva za účelem zabezpečení
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financování v dalších letech 2016 a 2017 (tento projekt bude vyjmut ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 s
ohledem na speciální charakter projektu, kdy směrnice umožňuje v souladu s
odstavcem 6 písm. f) této směrnice některé akce vyloučit).
USNESENÍ č. RM/87/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
doplnění ceníku pro Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s
komunálním odpadem, a to s ohledem na potřebu jej aktualizovat tak, aby nabídka města vůči podnikatelským subjektům byla konkurenceschopná o položku:
- uzavřený kancelářský prostor se sazbou 50 Kč/ m2 / rok, maximálně
však 1200 Kč bez DPH ročně
- oprava stávajících položek ceníku pro ubytovací a stravovací zařízení v jednom objektu a ostatní provozovny, kde se doplňuje k sazbám údaj „rok“.
USNESENÍ č. RM/88/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání návrhu Smlouvy o poskytování datových služeb, která se týka
připojení k internetu pro radnici a školu (viz zápis) s tím, že Mgr. Hynek
nabídl, že připraví smluvní vztahy pro město do 15.4.2015.
USNESENÍ č. RM/89/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) žádost Mgr. Kutnara ze dne 19.2.2015, advokáta z advokátní kanceláře
JUDr. Bébra (viz příloha originálu zápisu), který se zabývá soudním sporem se společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., o rozhodnutí zda město
zvažuje použití mimořádného opravného prostředku v prohraném soudním
sporu (podrobněji viz prosincové jednání zastupitelstva a dále viz zápis),
a to možnost tzv. dovolání s tím, že vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo
na prosincovém jednání dne 17.12.2014 nevyslovilo formou usnesení pro
pokračování v soudním sporu formou dovolání, rada z tohoto vyvozuje, že
město nemá již zájem v tomto soudním sporu pokračovat.
Rada města Svobody nad Úpou předává
b) zastupitelstvu k projednání žádost Mgr. Kutnara ze dne 19.2.2015, advokáta z advokátní kanceláře JUDr. Bébra (viz příloha originálu zápisu),
který se zabývá soudním sporem se společností INGENIRING KRKONOŠE
a.s., ve které žádá město o rozhodnutí, jaký směrem chce město pokračovat
v pokračujícím řízení o zaplacení částky 236.810 Kč jako 50% odměny
za činnost společnosti INGENIRING KRKONOŠE, a.s., zaplacené městem
v říjnu 2006 (podrobně viz zápis), a to s ohledem na výši částky 236.810
Kč, která je předmětem druhého soudního sporu, kde je město žalobcem.
USNESENÍ č. RM/90/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov ve výši 166.473,60 Kč dle návrhu (viz příloha originálu zápisu)
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a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2014
včetně zapojení rezervního fondu ve výši 36.043,-Kč na nákup počítače v
roce 2014 z důvodu potřeby zapojení daňové úspory z roku 2011.
USNESENÍ č. RM/91/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce 2015 č.j.
SVO/375/2015 vydaná dne 9.2.2015.
b) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2015 č.j.
SVO/376/2015 vydaná dne 9.2.2015.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) nové úplné znění dokumentu Zásady a pravidla Města Svobody nad
Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a
kulturní aktivity v roce 2015, který byl zpracován v souladu s novelou zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění k
20.2.2015 (viz příloha originálu zápisu).
d) nové úplné znění dokumentu Zásady a pravidla Města Svobody nad
Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální
služby a aktivity v roce 2015, který byl zpracován v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění k 20.2.2015 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/92/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Hynkovou, aby do příštího jednání rady připravila koncept změn
Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, a to s ohledem na skutečnost, že v současné době dva prázdné byty pro jednotlivce
není komu přidělit, poněvadž Pořadník žádostí je prázdný a všechny žádosti
byly vyřízeny.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) přidělení bytu č. 19 pro dvojici v Domě s pečovatelskou službou podle
platného Pořadníku žádostí ze dne 3.2.2015, tj. paní Evě Němcové. Pokud
paní Němcová odmítne, tak nabídnout přidělení bytu paní Miluši Stejskalové.
USNESENÍ č. RM/93/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
že nejpozději do 15.4.2015 bude připraveno výběrové řízení na projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci na zřízení přechodů pro chodce
v Maršově II včetně vybudování chodníku po pravé straně od mostu směrem
na Pec k autobusové zastávce s tím, že jeden přechod bude v místě u hospůdky u Karla IV. a druhý přechod bude před autobusovou zastávkou na
Pec v Maršově II.

Výpis usnesení z 8. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 18. 03. 2015
USNESENÍ č. RM/94/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od pana Antonína Ouředníka, bytem Kostelní 530, Svoboda nad
Úpou, IČ 75923611, který nabídl měsíční nájemné ve výši 2.000,-Kč a souhlasí s podmínkami vyhlášeného výběrového řízení na nájem nebytových
prostor restaurace v budově na městském stadionu čp. 222 ve Svobodě nad
Úpou od 1.4.2015.
USNESENÍ č. RM/95/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
upravený návrh smlouvy o dílo (viz zápis) se společností CheckTerra s.r.o.,
se sídlem Tyršovo náměstí 162, 267 24 Hostomice, IČ 017 24 495 (viz příloha originálu zápisu), která se v rámci poptávkového řízení stala vítězným
uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona s
názvem „Zpracování pasportu místních komunikací ve Svobodě nad Úpou“.
USNESENÍ č. RM/96/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro mikroprojekt „Vlastivědné
putování po Svobodě nad Úpou“, který předložil vítězný uchazeč – společnost Česká speleologická společnost, ZO 5-02 Albeřice, se sídlem Stará alej
462, Svoboda nad Úpou, IČ 474 64 887 (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že rada tento návrh odmítla pro absenci podstatných náležitostí a smlouva bude přepracována v duchu upraveného návrhu smlouvy v předchozím
bodě tohoto jednání vyjma předmětu smlouvy, který bude zachován.

USNESENÍ č. RM/97/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ (dále jen „Výzva“)
včetně zadávací dokumentace (příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č.
3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo (s úpravami dle zápisu), a to v souladu
se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014
z 6.3.2014 ), jejímž zadavatelem bude příspěvková organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (vše přílohou
originálu zápisu).
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Jiří Vachek, 542 23 Mladé Buky 411, IČ 14528380
- Milan Zdichynec, 542 23 Mladé Buky 48, IČ 67446884
- Václav Kricnar, Nádražní 461, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ
13532634
- Ladislav Valnoha, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ
63226022
- KALUŽNÝ & ZELENÝ, spol. s r.o., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod Staré Město nad Metují, IČ 64258891
- Vratislav Krátký, 541 01 Staré Buky - Prostřední Staré Buky 226, IČ
11164859, provozovna Pionýrů 278, 541 03 Trutnov 3
- Libor Jarouš, Tyršova 561, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 61195847
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USNESENÍ č. RM/98/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh výzvy na výběr uchazeče v poptávkovém řízení (veřejná zakázka
malého rozsahu vedená mimo režim zákona) s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Přechody pro chodce v k.ú. Maršov II včetně chodníku“
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že návrh výzvy byl upraven v části Termín
realizace veřejné zakázky – opraven termín nejpozději do 30.6.2015, dále
opravena Předpokládaná hodnota zakázky do 200.000 Kč bez DPH.
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- DiK Janák s.r.o., Revoluční 207, 541 01 Trutnov (Ing. Stanislav Janák)
- NOR a.s., Lipová 509, 541 01 Trutnov, IČ 13585312 (Ing. Bruno Jakubec)
- TENET spol. s r.o., Horská 64, 541 01 Trutnov, IČ 63220385 (Ing. Milan
Marx)
- Ing. David Pauzar, Srpnová 171, 541 01 Trutnov, IČ 71247815
USNESENÍ č. RM/99/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informace o jednání s paní Vladimírou Zapadlovou, které se uskutečnilo
v pondělí 16.3.2015 na radnici za přítomnosti paní Zapadlové, Ing. Špetly,
Ing. Jiránka, Mgr. Hynka a městského právníka Mgr. Huspeka. Z tohoto
jednání byl pořízen písemný zápis s podpisy všech zúčastněných s tím, že
paní Zapadlové byl předložen návrh Dohody o společném postupu a financování v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu o nařízených nutných
zabezpečovacích pracích na stabilizaci svahu pod čp. 463 ve Staré aleji.
Paní Zapadlová se písemně zavázala, že se do pátku 20.3.2015 písemně k
návrhu výše uvedené dohody vyjádří. Radě bude písemné vyjádření předloženo na příštím jednání rady.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby neprodleně zajistil u Ing. Chaloupského znalecký
posudek na zjištění příčin rozpadlé opěrné zdi ve Staré aleji včetně fyzické
pasportizace stávajícího technického stavu všech objektů, které jsou dotčeny
rozhodnutím stavebního úřadu.
USNESENÍ č. RM/100/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
situaci kolem domu čp. 419 v Luční ulici na základě předložených podkladů
k nezkolaudované přístavbě domu čp. 419 a vydala následující stanoviska:
- stavebník musí na střeše udělat taková opatření, aby sníh nepadal na
místní komunikaci
- 90% opěrné zdi stojí na pozemku pana Blažka, tzn., že pokud město
v budoucnu přistoupí k nějakému majetkoprávnímu vypořádání, bude
cílem města, aby celá opěrná zeď stála na pozemku pana Blažka
- stávající vybudované schody na verandu, které jsou z převážné části
na městském, rada požaduje přemístit na pozemek vlastníka tak, aby
nenarušovaly šíři komunikace
- pokusit se vyjednat uložení odvodnění lokality Luční na hranici pozemku
pana Blažka formou věcného břemene
- zajistit posouzení zátěžovosti dané komunikace formou znaleckého posudku a případně omezit tonáž vozidel dopravním značením v souladu
se znaleckým posudkem
USNESENÍ č. RM/101/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost manželů Ondráčkových o prodloužení lhůty na odkoupení bytu
a konstatuje, že Záměr města č.5/2014 – byty na prodej bytové jednotky
č. 302/4 v domě čp. 302 na Sluneční stráni s předkupním právem pro
stávající nájemce skončil uplynutím zákonné půlroční lhůty k předkupnímu
právu pro stávající nájemce, tj. dnem 9.3.2015 a město tuto lhůtu nemůže
prodloužit, protože se jedná o lhůtu danou zákonem.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) že nebude zveřejňovat záměr prodeje poslední neprodané bytové jednotky č.4 v domě čp. 302 na Sluneční stráni do 30.6.2015 a pověřuje starostu
města, aby neprodleně vstoupil do jednání s manželi Ondráčkovými za účelem zjištění jejich zájmu o případnou koupi bytu v budoucnosti.
USNESENÍ č. RM/102/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 489/4 o výměře cca 524 m2 (viz
zákres v žádosti v příloze originálu zápisu) a celé p.p.č. 489/5 o výměře
224 m2, oba v k.ú. Maršov I včetně zřízení věcného břemene na část pozemku p.p.č. 641/1 v částečném rozsahu dle geometrického plánu 335253/2014 (zakresleno v příloze originálu zápisu) ve prospěch vlastníka
budovy čp.30.
b) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 489/4 o výměře cca 150 m2 (viz
zákres v žádosti v příloze originálu zápisu).

c) požadavek na uhrazení zálohy ve výši 5.000 Kč od každého z žadatelů
(Společenství vlastníků jednotek Černohorská 30 a pana Václava Holečka)
na úhradu nákladů spojených se zajištěním geodetického zaměření, znaleckého posudku na ocenění pozemků a věcného břemene, kolek na vklad do
Katastru nemovitostí. Teprve po uhrazení zálohy město objedná výše uvedené posudky a geodetické zaměření.
USNESENÍ č. RM/103/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost manželů Dagmar a Otakara Tlachačových o zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 58/4 v k.ú. Maršov II, protože mají na své pozemky zajištěn přístup ze svého pozemku p.p.č. 58/1 a pozemek ve vlastnictví
města by byl věcným břemenem znehodnocen. Rada dospěla k závěru, že
vhodnějším řešením (by nebyl znehodnocen výše uvedený pozemek) by
bylo vyjednat případnou směnu za pozemek p.p.č. 62/1 v k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/104/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) koncept změn Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že na základě diskuse z jednání pověřuje tajemnici MěÚ, aby svolala schůzku za účasti vedení města, ředitelky
DPS, sociálních pracovnic, městského právníka za účelem projednání změn
Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou (viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) přidělení bytu č. 39 pro jednotlivce dle Pořadníku žádostí o přidělení bytu
v DPS panu Karlu Vlčkovi.
c) přidělení bytu č. 14 pro jednotlivce dle Pořadníku žádostí o přidělení bytu
v DPS paní Janě Bejrové.
USNESENÍ č. RM/105/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informaci ředitelky DPS o poskytnutí dotace z kapitoly 313 státního rozpočtu na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 88.000 Kč.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
ve výši 215.071,03 Kč dle návrhu ředitelky DPS v příloze originálu zápisu
a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31.12.2014.
USNESENÍ č. RM/106/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou, které se bude konat ve středu 15. dubna 2015 od 18,00 hodin v
zasedací místnosti ve druhém patře radnice (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/107/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Hynka, aby zpracoval do 30.4.2015 konkrétní návrh protihlukové
obecně závazné vyhlášky k projednání.
USNESENÍ č. RM/108/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
Maršov I (viz příloha originálu zápisu) s tím, že s ohledem na skutečnost, že
cesta bude navazovat na pozemek města p.p.č. 572, město vydává souhlas
s podmínkou, že překládaná část komunikace dle projektové dokumentace
bude zpevněna 30 cm silnou vrstvou kameniva (nyní je v PD pouze 15 cm
vrstva), a to s odůvodněním, že v budoucnu může dojít k případné rekonstrukci celé komunikace minimálně v těchto parametrech a dále bude vyřešeno odvodnění překládané části komunikace (v PD není řešeno). Rada
upozorňuje žadatele, že k tomu, aby cesta mohla legálně vzniknout, musí
proběhnout také územní řízení v podobě vydání rozhodnutí o změně využití
území, kdy se ze stávajícího pozemku zahrada stane ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.
USNESENÍ č. RM/109/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad
Úpou dle zákresu v žádosti v příloze originálu zápisu, která je na základě
urbanistické studie na zástavbu Sluneční stráně vyčleněna pro výstavbu rodinných domů.
USNESENÍ č. RM/110/8/2015
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce Ing. Romana Koulu, IČ 111 63 801, na linku 690 974 Pec pod Sněžkou – Janské Lázně (TourBus).
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výběrocé řízení

11Pozvánka na 4. zasedání s programem

Starosta města Svobody nad Úpou svolává
4. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na středu 15.4.2015 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti ve druhém patře Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
PROGRAM
1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva

5.

Prezentace koncepce možných variant využití budovy bývalého kina

6.

Rozdělení finančních příspěvků, resp. dotací pro rok 2015

7.

Prodej části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II

8.

Prodej pozemků kolem čp. 30 v Černohorské ulici

9.

Prodej části pozemku p.p.č. 532 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10. Odprodej plynovodní přípojky ke sportovní hale
11. Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
12. Soudní spor se společností INGENIRING KRKONOŠE a.s.
13. Publikace o historii Svobody nad Úpou - schválení smluvních vztahů a financování
14. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2014
15. Rozpočtové opatření č. 1/2015
16. Diskuse

Ing. Jiří Špetla
starosta města

*MESUX000GEPM*
Písemnost č.j. SVO/637/2015
Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně elektronické dne 23.3.2015
Sejmuto dne 16.4.2015

Elektronický podpis - 23.3.2015

Střípky z dějin: UŠMUDLANÁ VZÁCNOST
Ušmudlaná vzácnost
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Antonín Tichý

Touhou většiny sběratelů notafilií, kam řadíme papírová
platidla všeho druhu, je mít ve sbírce pokud možno
nepoškozené, čisté, nepomačkané a čitelné exempláře
bankovek, státovek i nouzovek, protože zejména kvalita
a zachovalost určuje jejich cenu, nikoliv stopy po oběhu.
Velkou roli hraje samozřejmě počet vydaných kusů. Nad
vším ale vítězí nabídka na sběratelském trhu. Je celkem
logické, že mnohem víc zachovalých nominálů má vyšší
hodnoty, protože kdo by taky schovával nějaké drobné
šušníky poznamenané obíháním. Existují však výjimky.
Mezi ně patří soukromá vydání drobných nominálů s
omezenou platností, vydávaná v dobách finanční krize,
jako tomu bylo v revolučních letech 1848 – 1849, z nichž
některé byly přijímány ještě nějaký čas po jejich úředním
stažení v roce 1850. Tato náhradní platidla plnící funkci
jakýchsi směnek, nazývaná dnes ve sběratelské hantýrce
všeobecně nouzovkami, vydávaly nejen bankovní domy
nebo obecní úřady, ale i různé jiné instituce včetně
mnoha soukromých podnikatelů, především obchodníků
nebo hostinských všude, kde bylo potřeba doplnit
nedostatek drobného oficiálního oběživa. Především
v průmyslových oblastech Čech i Moravy s velkou
koncentrací obyvatelstva bylo vytištěno značné množství
různých nominálů rozdílné výtvarné i tiskařské úrovně,
kvality použitého materiálu (nemusel to být jenom papír)
i velikostí. K početným v odborné literatuře popsaným
vydáním z trutnovského regionu se řadí i nouzovky
ze Svobody nad Úpou. Nikoho asi nepřekvapí, že
nejznámější svobodskou nouzovkou je 20 krejcarů
pekaře Josefa Etricha z čp. 74, v té době již také majitele
starobylého mlýna v Trutnově a zakladatele pozdější
dynastie úspěšných podnikatelů v textilním průmyslu.
Poukázka vydaná 1. 12. 1848 s ručně vepsaným
pořadovým číslem 110 pochází ze sbírky trutnovského
polyhistora a multisběratele – filatelisty, numismatika,
notafilisty, filokartisty, mineraloga a obdivovatele
mořských lastur - hlavně však vyhlášeného profesionálního
zahradníka a mého váženého přítele Jana Veselého. Byla
vytištěna černým tiskem na bílém papíře a její fotografii
jsem od něj získal před mnoha lety. Po jeho skonu byla

v aukčním katalogu číslo 88 královéhradecké pobočky
České numismatické společnosti, spolu s několika dalšími
zajímavými regionálními platidly, uvedená poukázka
nabízena jako položka číslo 1502 v zachovalosti 4za vyvolávací cenu 100 Kč. Na aukci 5. října 1997 ji
za šestinásobek koupil anonymní dražitel. Byli jsme
tam dokonce dva zástupci potencionálních zájemců
z oblasti, ale drželi jsme se příliš při zdi, takže jsme
ostrouhali. V depozitáři Muzea Podkrkonoší v Trutnově je
s inventárním číslem M/2133 silně poškozený exemplář,
deponovaný v muzejních sbírkách už od roku 1893,
pocházející rovněž ze Svobody nad Úpou. V populární
německé vlastivědě trutnovského okresu vydané v roce
1901 se o něm zmiňuje autor Josef Demuth. Litografický
tisk na světlém papíře zhotovila firma H. Engel z Vídně.
Má rozměry 10,5 x 6,6cm a ve vypsané hodnotě také
20 krejcarů jej vydal nájemce hospody v budově staré,
tehdy ještě dřevěné radnice na náměstí, Franz Schröter.
Ano, ten Schröter, který si podle soudobého kronikáře v
roce 1852 několikrát stěžoval na 30 – 40 rozjívených
harantů ve věku čtyř až čtrnácti let, kteří pravidelně ruší,
rámusí a překážejí při tanečních zábavách a proti nimž
je bezmocný. Nenápadným půvabem této směnečky z
30. září 1848 s ručně napsaným pořadovým číslem 5
je, že opětnou výměnu za oficiální dvacetník rakouské
konvenční měny zaručoval nejen sám vydavatel, ale i
Schröterův trutnovský kolega. Jeho původně vytištěné
jméno Ignaz Schwadar bylo dodatečně perem opraveno
na Schweidar. Že by otec pozdějšího známého majitele
Schweydarovy vinárny Herrmanna? Společným rysem
obou uvedených poukázek je jednostranný tisk, opatřený
na rubu vlastnoručním podpisem vydavatele, a také
značné opotřebení, které by běžnější papírový peníz
jako sbírkový předmět naprosto deklasovalo. Uvážíme
– li však, že jde o ojedinělý případ v dějinách, kdy se
město Svoboda nad Úpou mohlo krátký čas pyšnit
„vlastními“ penězi, které navíc byly po splnění svého
poslání v naprosté většině zničeny, máme před sebou
cenný doklad platebního styku doby z hlediska věčnosti
docela nedávné.

Jednostranné nouzové poukázky Josefa Etricha a Franze Schrötera ze Svobody nad Úpou vydané roku 1848 v
hodnotě 20 krejcarů rakouské konvenční měny.

