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Vážení spoluobčané,
v červencovém úvodníku se budu zabývat jednou z
našich příspěvkových organizací, a to Domem s pečovatelskou službou.
Již v minulém funkčním období jsme se zabývali provozem této instituce, zejména systémem přijímání nových
klientů, jeho zprůhledněním a spravedlivějším výběrem, s
důrazem na „potřebnost“ přidělení bytu.. Potřebností myslím míru využívání pečovatelské služby v tomto objektu
sídlící, protože ta je hlavním posláním této městem zřizované instituce. Ve spolupráci s vedením DPS byla vytvořena Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou
službou, kterými se vedení města v současné době řídí.
Byty jsou nyní zájemcům přidělovány po řádném místním
šetření provedeného u žadatele a následném přidělení
bodů dle výše zmíněných pravidel, s přihlédnutím na volnou kapacitu objektu.
V poslední době se Rada města v souvislosti s investicemi vynakládanými na údržbu a opravy budovy zabývala
také ekonomickou stránkou fungování samotné příspěvkové organizace. Dlouhodobě město poskytuje příspěvkové organizaci Dům s pečovatelskou službou finanční
prostředky ve výši přes 2 mil. Kč ročně.
Dle předložené výroční zprávy DPS za r. 2013 jsou z
příspěvku města ve výši 2.136.000 Kč hrazeny základní
tři oblasti:
a) Pečovatelská služba – výše cca 905.000 Kč
b) Stravování – cca 651.000 Kč
c) Náklady spojené s budovou a nájemním bydlením
– cca 580.000 Kč
Jelikož je tato finanční zátěž pro rozpočet města nepřiměřeně vysoká, rozhodla Rada města provést podrobnou analýzu hospodaření DPS a na základě jejích výstupů zavést opatření, která do budoucna celkové provozní
náklady DPS sníží a zoptimalizuje.
Nejjednodušší rozhodování nás čekalo u třetí oblasti, tedy u nájemního bydlení. S ohledem na ztrátové
hospodaření na tomto úseku a s ohledem na stáří budovy
a s tím spojené vynucené investice do oprav a údržby objektu i bytů Rada rozhodla o zvýšení současného nájemného ze 43,-Kč/1 m2 na 55,-Kč/1 m2, a to s okamžitou

platností u nově vzniklých nájemních vztahů. Je potřeba
si uvědomit, že budova DPS je budovou se standartními
nájemními byty (tzn. jako kterýkoliv jiný bytový dům ve
vlastnictví obce), pouze s tím rozdílem, že v této budově
je poskytována pečovatelská služba.
Trochu složitější rozhodování nastalo u druhého úseku – stravování. Aktuálním rozborem skladby a počtu
obědů v DPS bylo zjištěno, že počet obědů pro klienty
pečovatelské služby + obyvatele DPS bez zavedené pečovatelské služby + zaměstnanců DPS, které je potřeba
zachovat, činí cca 93 obědů (z toho je 24 obyvatel DPS
se zavedenou pečovatelskou službou, 5 obyvatel DPS
bez peč. služby, 13 zaměstnanců DPS, 17 obyvatel Svobody, kteří mají smlouvu na pečovatelskou službu a kterým se oběd dováží, 34 obyvatel z okolních obcí, kteří
mají smlouvu na peč. službu a oběd se jim dováží). Z rozboru také vyplývá, že z celkového počtu bydlících obyvatel DPS (cca 65 obyvatel) se v jídelně DPS stravuje pouze
29 lidí. Ostatní strávníky tvoří svobodští senioři bez zavedené pečovatelské služby v počtu 9 a cizí strávníci – 22.
Personál jídelny přitom tvoří 2,5 pracovního úvazku, spotřeba el. energie činí cca 150 tis. Kč ročně. Provoz jídelny
se tedy jeví při počtu vydaných obědů a jejich ceně jako
nerentabilní. Jen pro příklad – školní jídelna při počtu 3,5
pracovního úvazku zvládne uvařit a vydat cca 250 obědů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto prověřit sjednocení
stravovacího provozu DPS a školní jídelny do provozu
jednoho, a to do školní jídelny, od podzimu roku 2015.
V rámci pracovníků zde dojde k přesunu pouze 1 pracovní síly (namísto 2,5 v DPS), což znamená úsporu cca
450 tis. Kč ročně. Bylo předběžně dohodnuto, že v DPS
bude zachována pouze výdejna jídel, coby odloučené
pracoviště školy (tak jako v případě mateřské školky), což
znamená úsporu na energiích cca 100 tis. Kč ročně.
Dále byly prověřeny stavební úpravy a potřebnosti na
vybavení školní kuchyně s tím, že je ji třeba vybavit většími zařízeními, a to v hodnotě cca 400 tis. Kč + stavební
úpravy (instalace rozvodů vody, vzduchotechniky a elektra cca 200 tis. Kč). Přestože se jedná jednorázově o investici cca 0,6 mil. Kč, má tento výdaj vazbu na ušetřené
roční mzdové náklady – viz výše + další ušetřené náklady za energie a materiální náklady. Finanční potřebnost
na dovybavení + stavební úpravy byla již zapracována

úvodník starosty
do rozpočtového opatření č. 2/2015. Z výše uvedeného
vyplývá, že v případě zrušení kuchyně v DPS město ročně
ušetří cca 0,5 mil. Kč. To znamená, že téměř celá jednorázová investice do vybavení školní kuchyně bude pokryta během prvního roku rozšířeného provozu školní jídelny.
Pro obyvatele DPS se přitom nezmění vůbec nic, obědy jim budou v jídelně vydávány tak, jako dříve. Jediná
změna, která zde nastane, se bude týkat „cizích strávníků“, kteří (pokud budou mít zájem) mohou nadále odebírat obědy ve školní jídelně. Je ale třeba zdůraznit,
že obě dvě jídelny slouží a sloužit budou prioritně pro potřeby svých vlastních odběratelů,
tj. žáků ZŠ a MŠ a klientů pečovatelské služby.
Právě kvůli nim jsou jejich ceny stravování tak nízko nastaveny a také městem částečně dotovány. Poskytovat takovou službu široké veřejnosti není, ani nemá být v rámci
činností, které město vykonává.
Nejsložitější rozhodování budeme mít při řešení úspor u
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první oblasti, tj. pečovatelská služba. Zde čekáme na
detailní rozbor celého úseku, který bude zpracován paní
ředitelkou DPS. Poté bude velmi pravděpodobně nutné zapracovat na optimalizaci pracovních úvazků a posouzení,
zda se městu vyplatí poskytovat pečovatelskou službu i v
okolních obcích, tak, jak je tomu doposud. Toto ale bude
jasné až po detailním rozboru fungování celého úseku.
Tolik tedy k našim snahám o zefektivnění provozu našeho Domu s pečovatelskou službou. Je samozřejmostí, že
uspořené finanční prostředky půjdou jednak na provoz,
opravy a údržbu DPS rovněž tak na opravy a údržbu dalšího majetku města, především pak komunikací, chodníků
či osvětlení.
Přeji vám všem hezké léto, dětem krásné a slunné
prázdniny.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea dámy Jiřina
Kricnarová, Květuše Rozsévačová, Gertrud Perná a pánové Jiří Hák, Ludvík Zámečník, Václav Toman a Emil Štěpánský. Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

srpnu od 17.8. do 21.8., a to z důvodu čerpání dovolené paní knihovnice. Paní knihovnice přeje všem čtenářům
krásné prázdniny a my přejeme paní knihovnici tradičně
hezkou dovolenou.

zprávy z knihovny

Děkuji tímto dětem z kroužku Knihomol, který funguje při
naší knihovně již několik let, za celoroční donášku knih
starším a nepohyblivým čtenářům. Jako dárek děti absolvovaly literární výlet do Ratibořic, zde plnily zadané
úkoly, týkající se Boženy Němcové a jejího díla Babička.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové

Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 30.6. do 24.7. 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 každý
den 8 – 12, kromě středy, kdy jsou ordinační hodiny od
12 – 16 hodin.

Dovolená v knihovně

Městská knihovna bude v době letních prázdnin uzavřena dva týdny v červenci od 7.7. do 17.7. a jeden týden v

Děti z kroužku jsou velmi šikovné a letos vyhrály 1. cenu
v celostátní literární soutěži. Tou cenou byla beseda s
paní spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která navštívila
naši knihovnu ve středu 24. 6. Hodina a půl uběhla velmi
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rychle, v ní se děti dozvěděly
mnoho o práci spisovatelů a
o cestě, která vede k vydání
knihy.
V červnu proběhlo také již
tradiční pasování prvňáčků
na čtenáře a několik besed s
mládeží.
Přeji čtenářům krásné léto a
dostatek času na čtení
knihovnice Pavla Tůmová

Exkurze žáků ze ZŠ Svoboda
na SPŠ a SOU

Dne 5. června 2015 proběhla exkurze žáků Základní
školy Svoboda nad Úpou na Střední odborné škole a
Středním odborném učilišti na Volanovské ulici v Trutnově. Osmnáct žáků základní školy vyrábělo v ruční truhlářské dílně jednoduchá ptačí krmítka. V instalatérské dílně
si žáci za pomoci učňů vyzkoušeli svařování plastového
potrubí. Ve školní restauraci měli možnost míchat ovocné
nápoje a dozvědět se zajímavosti o oboru kuchař - číšník.
Dopolední návštěvu žáci ukončili v cukrářské dílně, kde
obdivovali lákavé sladké výrobky a některé i ochutnali.
Za svoji zručnost si odnesli drobné odměny. Žáci získali
nové poznatky o tradičních řemeslech, které trutnovské
učiliště nabízí.
Ing. Michal Šefr, vedoucí učitel odborného výcviku

Odstávka dodávky tepla
a teplé vody ze sítí CZT

Společnost ČET Teplárenská, a.s. oznamuje všem svým
zákazníkům, že od pondělí dne 6.7.2015 (od 00,00 hodin) do úterý dne 14.7.2015 (do 22,00 hodin) připravuje pravidelnou odstávku centrálního zásobování teplem
a teplou vodou.

Svoz nebezpečného odpadu

Nejbližším svozovým termínem je sobota 4. července
2015.
Svoz nebezpečného odpadu je zajištěn 6 x ročně, a to
vždy první sobotu v lichém měsíci.
Sběrná místa: Svoboda nad Úpou náměstí (9-10 hodin),
v Maršově u Rýchorky (10-11 hodin) a v Maršově II u
Šobků (11-11,30 hodin).

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že v pátek
dne 2. 7. 2015 v době od 7,30 - 14,30 hodin bude
přerušena dodávka elektrické energie v části Maršova I
- Černohorská ulice (čp. 30, 65, K Muchomůrce čp. 84).

zprávy z města a z radnice
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Servis počítačů u Vás doma
nebo v kanceláři
– placená inzerce

Za stejnou cenu jako má konkurence opravíme počítač
u Vás doma nebo v kanceláři, a to ještě tentýž den,
nebudete muset Vás počítač nikam vozit a čekat na
opravu několik dní!
AKTUALIZACE MAP pro Vaši NAVIGACI.
SERVIS PC U VÁS DOMA
TEL.: 739 075 488 / 499 940 990
WWW.JPOPSERVIS.CZ

V minulých týdnech naše škola zažádala o „ třetí“ evropské peníze v projektu Výzva 56. Ve čtvrtek 11.6. jsme obdrželi z MŠMT zprávu, že naše žádost byla schválena a
škola získá 850.000 Kč. Co to znamená pro naši školu?
V rámci projektu budou vytvořeny tzv. Čtenářské dílny od
4. až do 9. třídy a bude zakoupeno min. 300 nových
knih potřebných při výuce. Dále se dva naši učitelé (Mgr.
Ševčíková a Mgr. Šváb) zúčastní zahraničních jazykových kurzů pro učitele v trvání min. 10 pracovních dní.
Posledním výstupem projektu je zahraničně poznávací
zájezd pro min. 40 žáků naší školy (20 anglický jazyk,
20 německý jazyk). Bude se jednat o minimálně 5-ti denní jazykově vzdělávací pobyt, kde žáci absolvují min. 9
hodin jazykové výuky a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Žáci mohou tento pobyt absolvovat
pouze v zemi EU a v zemi, jejímž úředním jazykem je jazyk, který se na naší škole učí, tzn. angličtina a němčina.
Celý zájezd (cestovné, ubytování, stravné, pojištění atd.)
může být hrazeno z peněz projektu.
Mgr. Jan Hainiš
ředitel školy

Další úspěchy Sultánek
a soustředění v Peci!

V neděli 17.5.2015 se kroužek orientálních tanečnic Sultánky vydal směr Louny na Bellytery soutěž. Cesta s dívkami byla náročná a dlouhá, ale dorazili jsme včas, stihli
jsme i potrénovat, seznámit se s neznámým prostředím i
novými konkurentkami. Děvčata byla plná odhodlání bojovat o umístění. Jejich i trenérčina píle a houževnatost se
vyplatila. Sultánky mladší obsadily 2. místo, taktéž Raks
Sultánky starší. Duo Káťa Bartoňová a Denisa Celbová
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si vytančilo 1. místo, v sólech Marie Krejčová 3. místo,
Káťa Bartoňová 2. místo. Z přihlášených sedmi soutěžních vystoupení jsme se 5-krát umístili. Děvčata jsou velice šikovná a zapálená pro tanec. Děkujeme dívkám i
trenérce Iryně za reprezentaci. V sobotu 6.6.2015 se
naše tanečnice vydaly směr Rtyně v Podkrkonoší. Mladší
děvčata jela nejen se skladbou Arabský popík, ale měla
nacvičenou i novou s křídly. Bála se, protože jim to při
tréninku moc nešlo. Dala do toho vše a obsadila 1. místo.
Starší dívky vystupovaly také se dvěma tanci. Snaha se
vyplatila, dívky byly na 1. i 2. místě.
Letošní sezona byla velice úspěšná, proto jsme ji jeli oslavit na víkend 12.6. - 14.6. do Pece pod Sněžkou. Po příjezdu jsme odpočívali venku před penzionem. Po dobré
večeři byla módní přehlídka, velice jsme se nasmáli a
užili si společný večer. V sobotu ráno jsme se vydali pokořit Sněžku. Chtěli jsme pěšky, ale vidina svezení novou
lanovkou byla silnější. Výhled z vrcholu nejvyšší hory byl
krásný i počasí nám vyšlo. Večer opékání párečků nám
bohužel přerušil déšť, ale ani to nás, ani pozvané rodiče
neodradilo a užili si krásný večer v penzionu s dobrotami
od rodičů a překvapení - dort od rodiny Michlových. V
neděli jsme hráli hry v přírodě a po obědě se rozjeli do
svých domovů. Děkujeme rodině Michlových za podporu a starost. Těšíme se na další taneční sezonu.
za rodiče a holky Iveta Michlová
Já osobně by chtěla všem poděkovat za tak krásnou a
úspěšnou sezonu. Nejprve holkám, velké DĚKUJI rodičům za veškeru podporu, sponzorům, řediteli školy Mgr.
Hainišovi a všem našim fanouškům, a abych nezapomněla - rodičům za krásné články do novin!
A nakonec chci dodat, že velké holky čeká mezinárodní
soutěž v orientálním tanci v Praze dne 24.7.2015. Držím
Vám palce, budu se jako vždy těšit!!
Přeji všem krásné prázdniny a hodně sluníčka!
trenérka Irena Viničuk

NOVÁ SEZÓNA MLADÝCH HASIČŮ

Úvodem bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi tuto
sezónu strávili, a doufáme, že ještě stráví. Nebylo to pro
nás letos jednoduché, protože jsme měli tým plný nováčků, to nás rozhodně neodradilo od toho vydat ze sebe
to nejlepší.
Hned z jara jsme zahájili sezónu sérií závodů jednotlivců,
ze kterých si děti odvezli hlavně drobné úspěchy v podobě svých osobních rekordů.
Poté následovaly závody na domácí půdě, kterých se zúčastnilo družstvo mladších i starších. Starší obsadili 1. místo ve štafetě dvojici a 2. místo v požárním útoku. Mladší
obsadili v obou disciplínách 3. místo.
Poslední květnový víkend jsme strávili s dorostenkami na
okresním kole, pro všechna děvčata to bylo úplně nové.
Čekaly je jiné disciplíny a hlavně delší tratě než na které
jsou běžně zvyklé. I s touto výzvou se statečně popraly a
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obsadily krásné 3. místo.
O týden později nás čekali další důležité závody, kam
měli vyrazit i naši nejmenší hasiči. Bohužel nám, ale
někteří onemocněli a tak jelo jen družstvo starších dětí
doplněné dvěma mladšími závodnicemi. Tady už byla
konkurence větší a naše výkony byly tak trochu jako na
houpačce. Nakonec jsme si odvezli 10. místo za celoroční činnost.
Další co nás čekalo, byly noční závody, na které se děti
strašně těšily. Je to přece jen něco jiného závodit ve dne
za světla, nebo v noci jen za svitu baterek. Tady už byl
vidět opravdový týmový duch, protože i v oslabeném počtu jsme si dokázali vybojovat 3. místo.
Takže ještě jednou díky za vaše výkony a těšíme se na
další společné závody.
Vedoucí Lucka a Verča
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Dětský den – 29.5.2015

Letošní Den dětí proběhl v duchu českých pohádek na
Krakonošově Muchomůrce. Potkat jste zde mohli Křemílka a Vochomůrku, Makovou panenku, Ferdu Mravence,
Krtečka, Vílu Amálku a jiné krásné pohádkové bytosti. Pod maskami se skrývali členové kulturního týmu a
úžasní žáci z 9. třídy. Připravili jsme pro děti odpoledne
plné sportovních her, například slalom na koloběžkách
u Královny Koloběžky, přenášení hromádek hlíny u Krtečka, lovení rybiček u vodníka Česílka, poznávání pohádkových bytostí u klaunů. Krakonošovu Muchomůrku
hlídal sám vládce hor Krakonoš, u něho děti třídily odpad. Nechyběla ani dětská dílnička, kde děti vyráběly
s Makovou panenkou a Hejkalem krásné papírové růže
a jiné poklady. Na stanovištích děti za splněné úkoly
dostávaly penízky (které jsme vyráběli sami) a kamínky
a za ty si mohly u Manky a Rumcajse nakoupit sladkost, ale i dárečky v podobě bublifuků, tužek, pastelek,
gum atd. Za nakoupení některých dárečků do obchůdku děkujeme panu Tlachačovi, panu Hovardovi a panu
Janoušovi.
Policie připravila mimo ukázek policejní výbavy a aut
i vystoupení psovoda, který měl u dětí a i u dospělých
veliký úspěch. Nechyběli ani myslivci se svým pěkným
programem, kde děti za poznávání listů a zvířátek dostávali pamětní listy. U hasičů si děti vyzkoušely, jaké je
stříkat hadicí na cíl a u fotbalistů se mohly stát fotbalistou a zastřílet si na branku. Také obdivovaly závodní
auto, které nám na Muchomůrku dovezl a vystavil pan
Mičánek. Dále si děti vyzkoušely baseball u pana Ondráčka. Jízda na konících Míšovi a Lukáškovi byla opět
velkou atrakcí. Ten kdo si chtěl odpočinout, si mohl nechat namalovat na obličej obrázek od Zuzky. O hudební doprovod se postaral Olda Kysela, bez kterého by
to už ani nebylo ono. Děti si opekly ,,buřtíka“, pojedly
nějaké to trdlo, dospělí se občerstvili u stánků s občerstvením.
Myslím a vím z doslechu, že se nám Den dětí povedl,
počasí nám, ostatně jako každý rok přálo, to bude asi
tím, že jsme pozvali Krakonoše :o) a již teď se těšíme na
příští rok, který bude v duchu … no nechte se překvapit.
Ve stejný den proběhla na Muchomůrce akce „UBĚHNEME MARATON?“. Tato akce se pořádala již podruhé a
opět se při hojné účasti dětí i dospělých podařila splnit.
SPORTU ZDAR!
Za celý kulturní tým děkuji žákům 9. třídy základní školy,
jejich učiteli panu Krtičkovi, panu řediteli za „zapůjčení“
žáků, Policii ČR, myslivcům, fotbalistům, Oldovi Kyselovi,
hasičům, Svátě Juhászové, Adélce Juhászové a jezdeckému oddílu TJ KRAKONOŠ, Radce Celbové a jejich Aničce, Míše Horákové, Bohunce Bartoňové, Ádě Špetlové,
Tomáši Zelenkovi, Monice a Mírovi Škvrnovým, panu
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zprávy z města a z radnice

Ondráčkovi a jeho týmu, Zuzce Škarkové a v neposlední
řadě celé naší kulturní partě, která je super. A pevně doufám, že jsem na někoho nezapomněla.
Krásné léto, plné sluníčka a dobré nálady přeje
za kulturní komisi - Míša Špetlová

P.S. – Další připravované akce města:
Nohejbalový turnaj - jelikož v době akce bude po uzávěrce novin, o tom, jak vše dopadlo, se dozvíte v příštím čísle.
29. 8. 2015 - Rozloučení s létem v areálu jezdeckého
oddílu TJ KRAKONOŠ

novinky ze školy
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Novinky v přidělování
bytů v Domě
s pečovatelskou službou
ve Svobodě nad Úpou

Úvodem bychom Vám chtěli krátce přiblížit, co jsou Domy
s pečovatelskou službou:
dle podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí
(MPSV) jsou Domy s pečovatelskou službou (dále jen
DPS) – domy s byty zvláštního určení, přičemž se
jedná o byty ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec
rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na základě předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelů o
tento druh bydlení, s nimiž pak uzavírá běžnou nájemní
smlouvu.
Předpokládá se, že obyvatelům těchto bytů zvláštního
určení bude poskytována sociální služba, tedy pečovatelská služba. Tato sociální služba je obyvatelům DPS
poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi konkrétním uživatelem a poskytovatelem sociální služby.
Cílovou skupinou DPS Svoboda nad Úpou jsou primárně příjemci starobního důchodu a dospělí jedinci invalidního důchodu, kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

!!!!!!!!!! Novinky od 19. 6. 2015 !!!!!!!!!
Došlo k rozšíření okruhu příbuzných – nyní si mohou požádat o přidělení bytů rodiče, prarodiče či sourozenci bez trvalého pobytu ve Svobodě nad Úpou, ale
musí mít ve Svobodě příbuzenskou vazbu na svého příslušného přímého příbuzného s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou (tj. svého syna či dceru, vnuka či vnučku,
bratra či sestru), který má tento trvalý pobyt ve Svobodě
nejméně 12 měsíců před podáním žádosti (nesmí však
mít hlášený trvalý pobyt na ohlašovně MěÚ Svoboda).
Tito žadatelé pak nemusí platit jednorázových příspěvek.
Nejvýraznější změnou je otevření nabídky bytů v
DPS Svoboda nad Úpou i občanům z jiných měst a obcí,
přičemž došlo k výraznému snížení jednorázového příspěvku za jednotlivce, který nemá trvalý
pobyt ve Svobodě nad Úpou ani příbuzenskou
vazbu dle předchozího odstavce na 10.000,-Kč
a v případě manželské nebo partnerské dvojice na 20.000,-Kč.
Nová platná Pravidla pro přidělování bytů včetně Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu
najdete na webových stránkách městského úřadu www.
musvoboda.cz, v sekci Příspěvkové organizace – Dům s
pečovatelskou službou nebo osobně na Městském úřadu, u sociální pracovnice: Mgr. Kateřina Hynková - tel.
499 871 105, email: katerina.hynkova@musvoboda.cz

Novinky ze školy
Protože většina z vás nesleduje stránky svobodské školy, rozhodli jsme se každý měsíc vás informovat o tom, co se
děje ve škole pomocí městských novin Svoboda forum.

Výuka první pomoci

V pondělí 1. 6. proběhlo ve třídách druhého stupně školení žáků v oblasti resuscitace - umělé dýchání a masáž srdce.
Za vydatné pomoci děvčat ze Střední zdravotnické školy v Trutnově se žáci 6.-9. třídy seznámili s nejnovějšími trendy
v této oblasti a zároveň si obě činnosti mohli vyzkoušet na připravených figurínách. Všechny to moc zajímalo a bavilo
a hlavní je, že teď už všichni umí zachránit lidský život.

Školička nanečisto

Během května si naši budoucí prvňáčci vyzkoušeli, jaké to bude ve škole. Každý čtvrtek se na jednu vyučovací hodinu
stali školáky. Seznámili se se svojí budoucí paní učitelkou a vyzkoušeli vše, co je bude ve škole čekat. Přejeme jim
hodně úspěchu a jedniček!

Dopravní výchova

4. a 5. třída byla zařazena do výuky dopravní výchovy. Ale pouze jen několika z nich se podařilo testy napsat
správně a ti za odměnu dostali Průkaz cyklistiky.

Projekt Husovy stopy

V uplynulých dnech si děti naší školy i jejich rodiče mohli všimnout husích stop, které jsou vylepeny na chodbě v 2.
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podlaží. Tyto stopy upozorňují na blížící se 600 - leté výročí úmrtí Jana Husa.
Stopy na podlaze obsahují celkem 12 hesel:
VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA, ÚCTA,
POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST.

Stavba venkovní učebny

V tento měsíc začaly práce na
stavbě venkovní učebny na školní
zahradě. Jedná se pouze o první
část celého projektu, který by
měl zkvalitnit vybavení naší školy
a upravenost školní zahrady.
Na zahradě by měla vzniknout
„ naučná stezka“, která bude
navazovat na úspěšný projekt Živá
příroda ve škole a má pracovní
název Živá příroda na školní zahradě.

Zájezd do Itálie

Ve dnech 19. – 28. 6. 2015 proběhl zájezd do Itálie.

Pasování na čtenáře – 1.třída

Pasování 1. třídy na čtenáře je každoroční zakončení jejich pilné
práce. Konalo se 17. 6. v místní knihovně u paní Tůmové. Děti
musely udělat zkoušku dovednosti ve psaní svého jména a čtení
písmenek. Všechny děti si poté za odměnu odnesly jejich první
knížku, kterou jim k této příležitosti koupili jejich rodiče, a kterou s nimi budou číst.
Školní rok skončil a nás teď čekají 2 měsíce volna. Přejeme „Deváťákům“ úspěšný nástup do
nových škol a všem ostatním krásné prázdniny. Ve škole se opět sejdeme v úterý 1. 9. 2015.
Za školní noviny – Petra Fickerová, Adéla Špetlová, Stella Marie Králová

Výpis usnesení ze 13. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 10. 06. 2015
USNESENÍ č. RM/176/13/2015
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
„Revitalizace sídelní zeleně u Rýchorského sídliště“ Smlouvu o dílo se
zhotovitelem, a to se společností GRAS SPOL s.r.o., IČ 25993020, s
cenou za dílo ve výši 383.869,21 Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. RM/177/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) zápis z jednání stavební komise č. 1 ze dne 18.5.2015 (viz příloha
originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou vydává
b) souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na opravu bytu a
výstavbu garáže domu čp. 537 na ulici 5. května, kterou předložili
stavebníci Ba Hien Vu a Nguyen Thi Huong, protože stavební záměr
nijak neomezí zájmy města v dané lokalitě.
USNESENÍ č. RM/178/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 9924/UP/2015/

Kd z 27.5.2015 o odvolání Vladimíry Zapadlové ze dne 3.3.2015
(viz příloha originálu zápisu), kterým se ruší Rozhodnutí Městského
úřadu Svoboda nad Úpou, hospodářsko-správního odboru, ze dne
5.2.2015 č.j. SVO/346/2015 a KÚ Královéhradeckého kraje vrací
celou věc Městskému úřadu Svoboda nad Úpou, hospodářsko-správnímu odboru, k novému projednání s tím, že vzhledem k tomu, že věc
se vrací státní správě, tj. stavebnímu úřadu ve Svobodě nad Úpou, k
novému projednávání, vyčká samospráva, tj. město, na další postup
stavebního úřadu.
USNESENÍ č. RM/179/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční ulici s tím, že částka ve výši
29.645 včetně DPH bude zapracována do návrhu rozpočtového
opatřen č. 2/2015 formou rozšíření textové části v rámci projektové
činnosti rozpočtované celkovou částkou 650.000 Kč.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) ve věci odvodnění Luční ulice instalaci odvodňovacího žlabu a jeho
napojení na stávající odvodnění (rada vzala na vědomí také skutečnost, že na části pozemku p.p.č. 737, po kterém vede komunikace nad
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bývalou zvláštní školou, bylo provedeno pravděpodobně vlastníkem
nemovitosti čp.342 vyasfaltování části komunikace bez vědomí města
a bez patřičného odvodnění)
USNESENÍ č. RM/180/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
a) Zastupitelstvu města přijmout v rámci rozpočtového opatření č.
2/2015 ve věci vybudování chodníčků k zelené učebně ve školní zahradě před budovou ZŠ změnu položky rozpočtové skladby a textu,
a to jako investiční příspěvek zřizovatele na vybudování chodníčků k
zelené učebně ZŠ ve školní zahradě.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) použití zbývající části investičního fondu příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
(67.284,90 Kč) na dofinancování celého projektu Zelená účebna ZŠ
Svoboda včetně vybudování přístupových chodníčků, výsadbu zeleně
ve školní zahradě, kompostování apod. (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/181/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém nádraží.
USNESENÍ č. RM/182/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách
na akci „Oprava balkónů na objektu DPS“, (dále jen „Výzva“) včetně zadávací dokumentace (příloha č. 2 – Závazný návrh SOD), a
to v souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/553/2014 z 6.3.2014 (vše přílohou originálu zápisu).
b)výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení
zaslána:
- Ekoizol V&V spol. s r.o., IČ 474 50 321, se sídlem Obránců míru 30,
503 02 Předměřice nad Labem,
- GOS cz s.r.o., IČ 288 12 191, se sídlem Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov,
- J. Škop a spol., s.r.o., IČ 288 59 090, se sídlem Dr. kramáře 1938,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
USNESENÍ č. RM/183/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) místostarostu, aby zajistil smluvní vztahy se Správou KRNAP na
pronájem pozemku p.p.č. 183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou a o právu
k provedení stavby, resp. změně stavby před jejím dokončením, které
musí město předložit v rámci stavebního řízení.
b) starostu, aby zajistil dvě nabídky na uložení sloupů a zemní práce,
provedl jejich vyhodnocení a objednal je formou objednávky v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/553/2014 z 6.3.2014.
c) starostu, aby zajistil neprodleně objednání ochranné sítě.
USNESENÍ č. RM/184/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výsledek ankety mezi obyvateli Rýchorského sídliště, která umožnila vyjádřit se občanům z Rýchorského sídliště k návrhu na vybudování
centrálního krytého kontejnerového stání pro směsný a tříděný komunální odpad namísto stávajících jednotlivých stání, která by byla zrušena a plochy využity na parkování. Z Rýchorského sídliště se vrátilo
celkem 46 anketních lístků, z toho 30 respondentů s návrhem souhlasí,
15 nikoliv a navrhují jiný způsob využití (převažuje 4x návrh na park
či zeleň s lavičkami, 4x návrh na využití komerčním způsobem pro
kulturní stánkový prodej, dále následuje 2x návrh na parkování, 1x
návrh na klubovnu či dětskou lanovou dráhu, zbývající lístky jsou bez
konkrétního slušného návrhu), 1 anketní lístek je bez vyjádření ANO x
NE, ale s návrhem na krytý bazén.
b) informace o finanční potřebnosti na přeložku teplovodního vedení
ve výměníku na Rýchorském sídlišti (viz zápis) s tím, že stávající částka 200.000 v rozpočtu města na rok 2015 bude posílena o dalších
136.000 Kč, a to v rámci návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) přípravu výběrového řízení zpracování projektové dokumentace na
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demolici výměníku na Rýchorském sídlišti, kterou by město chtělo realizovat příští rok s pomocí některého z dotačních titulů, a to tak, že v
zadání pro projektanta bude požadavek na co možná největší využití
vybouraného materiálu přímo v místě.
USNESENÍ č. RM/185/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku firmy Tresil s.r.o. na drobné opravy komunikací - výtluků pomocí infratechnologie.
USNESENÍ č. RM/186/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh na konkrétní využití části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu) od Společenství vlastníků jednotek
čp. 30 v Černohorské ulici, jehož nájem byl schválen na minulém jednání rady.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) Zastupitelstvu města schválit splátkový kalendář na prodej pozemků p.p.č. 489/5 a části p.p.č. 489/4, oba v k.ú. Maršov I pro Společenství vlastníků jednotek čp. 30 v Černohorské ulici, který bude
projednáván na zastupitelstvu dne 17.6.2015, a to dle návrhu v jejich
žádosti s tím, že návrh na vklad do Katastru nemovitostí podá město
až po úplném zaplacení kupní ceny.
USNESENÍ č. RM/187/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
ve věci nepovolené stavby pana Fleischera písemné vyjádření MěÚ
Trutnov z hlediska územního plánování (kladné stanovisko s tím,
že stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací města
Svobody nad Úpou) a dále kopii technické zprávy se zaměřením
skutečného provedení stavby s tím, že vzetí na vědomí výše uvedených dokumentů není vyjádřením souhlasu vlastníka sousedního
pozemku ke stavbě, která existuje a o které si musí stavebník požádat včetně předložení příslušné stavební dokumentace opatřené razítkem autorizované osoby, kterou musí požadovat i stavební úřad
k řádnému povolení stavby.
USNESENÍ č. RM/188/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku na odstranění revizních závad na hromosvodu na autobusovém nádraží od firmy Sdružení HABR Trutnov ve výši 59.307,-Kč
včetně DPH s tím, že pověřuje tajemnici, aby částku zapracovala do
návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015.
USNESENÍ č. RM/189/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu střechy budovy čp. 560 za účelem umístění základnové stanice společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. s
tím, že město navrhuje částku měsíčního nájemného ve výši 5.000 Kč
bez DPH + náklady za spotřebovanou elektrickou energii a náklady
za instalaci samostatného měření spotřeby elektrické energie.
USNESENÍ č. RM/190/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě od dílo na zpracování novin Svoboda forum (viz příloha originálu zápisu), a to v souvislosti se snížením
nákladu měsíčníku na 300 ks. Předmětem dodatku je snížení ceny za
zpracování novin (grafické zpracování + tisk) za jednu stranu A4 z
925,- Kč bez DPH na 890,-Kč bez DPH bez vazby na rozsah stran.
USNESENÍ č. RM/191/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zprávu a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce vedenou mimo režim zákona na akci „Oprava schodů ke křížku na Sluneční stráni“ v souladu se Směrnicí č.j. SVO/553/2014 ze
dne 6.3.2014 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že potvrzuje výběr
nejvhodnější nabídky, a to od společnosti Zbyněk Šustr s.r.o., IČ 287
84 278, se sídlem Hroubovice, 538 54 Hroubovice za cenu ve výši
123.117,50 Kč včetně DPH + 10.000 rezerva na práce spojené s
položením zámkové dlažby, které nebyly součástí nabídky. Veřejná
zakázka bude realizována formou vzorové smlouvy o dílo na stavební
práce s termínem dokončení do 30.9.2015 a rada pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
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USNESENÍ č. RM/192/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
individuální nabídku od Ing. Junka (poradce pro úspory za energie)
na pevnou fixní sazbu pro zemní plyn včetně přepravy a skladování
pro rok 2016, a to ve výši 692,-Kč za 1 MWh od dodavatele VEMEX
Energie a.s., přičemž současná sazba činí 755 Kč (jedná se o cenu
bez daně z plynu, bez DPH a bez cen za distribuci), pro město a jím
zřizované obě příspěvkové organizace.
USNESENÍ č. RM/193/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou
a pověřuje Mgr. Schöna jednáním o ukončení nájmu dohodou nebo
podáním výpovědi (pokud se smluvní strany nedohodnou) se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou dle smlouvy s odůvodněním dle
zápisu.
USNESENÍ č. RM/194/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města využít nabídku na bezplatné přidružené členství
v Asociaci horských středisek ČR (dále jen „AHS ČR“) a schválit vstup
do AHS ČR formou přidruženého členství a pověřuje starostu, aby tento návrh doplnil do programu jednání zastupitelstva dne 17.6.2015.
USNESENÍ č. RM/195/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh tajemnice na pořízení softwaru SML-Smlouvy formou rozšíření
IS GINIS, a to od společnosti Gordic spol. s r.o. (s využitím výjimky ze
Směrnice pro zadávání VZ malého rozsahu – odst. 6, písm. e) – zakázky vyplývající se smluvního vztahu nebo dlouhodobé spolupráce,
kdy informační systém GINIS a veškeré jeho moduly jsou používány a
spravovány touto firmou od 90. let, jsou vzájemně propojené a město
do nich již investovalo nemalé prostředky) s odůvodněním dle zápisu
s tím, že finanční potřebnost ve výši 31.763 Kč bude zapracována do
návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015.
USNESENÍ č. RM/196/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) informace ohledně úseku stravování v Domě s pečovatelskou službou a rozhodla na úseku stravování tak, jak je popsáno v zápise.
b) informace ohledně úseku pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou a rozhodla na úseku pečovatelské služby tak, jak je

popsáno v zápise.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) s ohledem na definici nájemního bydlení v Domech s pečovatelskou
službou (viz zápis), na ztrátové hospodaření na úseku bytového hospodářství DPS a s ohledem na stáří budovy a s tím spojené vynucené
investice do oprav a údržby objektu i bytů zvýšení současného nájemného ve výši 43,-Kč/1 m2 na 55,-Kč/1 m2, a to s okamžitou platností
u nově vzniklých nájemních vztahů. Určením nové výše nájemného se
rada zabývala také v souvislosti se zvýšením nájemného v minulosti
u bytů v čp. 510 a 302, kdy se podle znaleckých posudků a také
podle soudních rozsudků obvyklé nájemné v místě a čase pohybuje
ve Svobodě nad Úpou v rozmezí 85,-Kč – 100,-Kč/1 m2, nicméně
zohlednila určitou výjimečnost nájemních bytů v DPS a také strukturu
obyvatel z řad seniorů, a proto zvýšila nájemné pouze na 55,-Kč a
pouze u nových nájemních smluv, takže finanční efekt v rámci hospodaření DPS bude mít toto opatření až v horizontu cca 5 – 10 let.
d) koncept změn Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou tak, jak je popsáno v zápise s tím, že nejzásadnější změnou je snížení jednorázového příspěvku za jednotlivce, který nemá
trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, na 10.000 Kč, v případě manželské nebo partnerské dvojice pak na 20.000 Kč a pověřuje Mgr. Hynkovou a ředitelku DPS, aby zajistili urychleně osvětu v rámci okolních
obcí za účelem naplnění Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS.
USNESENÍ č. RM/197/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 14 panu Milanu Chráskovi, trvale bytem Mladé Buky
s tím, že od žadatele bude požadován jednorázový příspěvek ve výši
10.000 Kč před uzavřením nájemní smlouvy za nájemné ve výši 55,Kč/1 m2 (viz předchozí bod).
USNESENÍ č. RM/198/13/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ Svoboda nad Úpou včetně
přílohy č. 1 (aktualizace organizační struktury) a Změnu č. 1 přílohy
č. 2 k Organizačnímu řádu, která se týká stanovení profesních požadavků v rámci popisu pracovních míst technické čety (vše přílohou
originálu zápisu) a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila organizační
změny v rámci technické čety v souladu se schválenými výše uvedenými změnami nejpozději do září letošního roku.

Výpis usnesení z 14. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 17. 06. 2015
USNESENÍ č. RM/199/14/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
- návrh nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 183/5 o výměře 190 m2,
na dobu určitou od 1.7.2015 do 30.6.2023 za nájemné ve výši
950,-Kč ročně, kdy město bude nájemcem tohoto pozemku (viz pří-

loha originálu zápisu),
- návrh Smlouvy o právu k provedení stavby , tj. vybudování výše uvedeného softbalového hřiště v rámci stavby „Rekonstrukce městského
stadionu p.p.č. 847 a 183/5, k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu).

Výpis usnesení z 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 17. 06. 2015
USNESENÍ č. ZM/50/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpu dne 1.6.2015 doplněný o bod:
18) Návrh na vstup Města Svobody nad Úpou do Asociace horských
středisek ČR, z.s. formou přidruženého členství
a původní bod 18 – Diskuse bude přečíslován na bod 19.
USNESENÍ č. ZM/51/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad

Úpou ze dne 15.4.2015 s tím, že zastupitelstvo vzalo na vědomí ruční
opravu usnesení č. ZM/48/4/2015 písm. a), kterou provedla zapisovatelka.
USNESENÍ č. ZM/52/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.4.2015 do 16.6.2015
a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/53/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Svobody nad
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Úpou a výborů Zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018
č.j. SVO/3409/2014 ze dne 5.11.2014 (dále jen „Jednací řád zastupitelstva“) a Přílohu č. 2 k Jednacímu řádu zastupitelstva s názvem
Hlasovací řád zastupitelstva pro tajné hlasování (vše přílohou originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/54/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zpracovanou Studii využití budovy čp. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou - květen 2015 od týmu pod vedením Ing. arch. Karla
Bařinky.
USNESENÍ č. ZM/55/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
a) své usnesení č. ZM/48/4/2015 písm. a), b) a c) ze dne 15.4.2015.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) znění směnné smlouvy spojené se zřízením služebnosti (viz příloha originálu zápisu), která se týká směny pozemku st.p.č. 62/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 63 m2 včetně objektu garáže ve
vlastnictví pana Jiřího Mičánka za pozemky ve vlastnictví města p.p.č.
326/1, 326/2 a 326/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně zřízení
práva služebnosti stezky a cesty k celému pozemku p.p.č. 326/3 v
k.ú. Svoboda nad Úpou ve prospěch vlastníků nemovitostí - pozemků
st.p.č. 475 (jehož součástí je dům čp. 274), st.p.č. 476 (jehož součástí
je dům čp. 313) a st.p.č. 477 (jehož součástí je dům čp. 276), vše v
k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. ZM/56/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku p.p.č. 489/5 o výměře 224 m2 a části pozemku p.
p.č. 489/4 o výměře 529 m2 včetně zřízení práva služebnosti stezky
a cesty k části pozemku p.p.č. 641/1 o výměře 265 m2 (v rozsahu dle
GP č. 348-277/2015) ve prospěch vlastníka nemovitosti - pozemku
st.p.č. 96/1 (jehož součástí je bytový dům čp. 30), vše v k.ú. Maršov
I Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30, ulice Černohorská ve
Svobodě nad Úpou, IČ 259 87 551, se sídlem Černohorská 30, 542
24 Svoboda nad Úpou.
b) prodej pozemků včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty
dle bodu a) tohoto usnesení za celkovou cenu ve výši 81.759,-Kč,
která se skládá z ceny obvyklé dle znaleckých posudků za pozemky ve výši 62.530,-Kč, z ocenění zřízení práva služebnosti stezky
a cesty dle znaleckého posudku ve výši 5.501,-Kč, úhrady nákladů
za zpracování znaleckých posudků ve výši 7.500,-Kč, úhrady nákladů za zpracování geometrického plánu č. 348-277/2015 ve výši
5.228,-Kč, úhrady za kolek v hodnotě 1.000,-Kč za vklad do Katastru nemovitostí.
c) splátkový kalendář na úhradu kupní ceny dle bodu b) tohoto usnesení, a to tak, že první splátka kupní ceny ve výši 41.759 Kč bude
uhrazena při podpisu kupní smlouvy se zřízením práva služebnosti
stezky a cesty, druhá splátka ve výši 20.000,-Kč do 31.12.2015 a poslední třetí splátka ve výši 20.000,-Kč do 30.6.2016 s tím, že návrh na
vklad vlastnického práva včetně zřízení práva služebnosti stezky do
Katastru nemovitostí podá prodávající až po úplném zaplacení kupní
ceny do 7 kalendářních dnů a do úplného zaplacení kupní ceny bude
v platnosti stávající nájemní smlouva.
d) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy se zřízením práva služebnosti
dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení se splátkovým kalendářem dle bodu c) tohoto usnesení do
31.8.2015.
e) prodej části pozemku p.p.č. 489/4 o výměře 146 m2 (v rozsahu dle GP č. 348-277/2015) v k.ú. Maršov I panu Václavu
Holečkovi, trvale bytem Černohorská čp. 30, 542 24 Svoboda
nad Úpou.
f) prodej části pozemku dle bodu e) tohoto usnesení za celkovou cenu
ve výši 18.620,-Kč, která se skládá z ceny obvyklé dle znaleckého posudku za část pozemku ve výši 12.120,-Kč, úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,-Kč, úhrady nákladů za
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zpracování geometrického plánu č. 348-277/2015 ve výši 3.000,Kč, úhrady za kolek v hodnotě 1.000,-Kč za vklad do Katastru nemovitostí.
g) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodu e) tohoto usnesení za
cenu dle bodu f) tohoto usnesení do 31.8.2015.
USNESENÍ č. ZM/57/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca
170 m2, protože město chce mít zachovaný i nadále koridor přístupu
do celé lokality formou vlastnického práva.
USNESENÍ č. ZM/58/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 809/1 o výměře cca
290 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou před domem čp. 482 dle grafické
přílohy v příloze zápisu.
USNESENÍ č. ZM/59/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky s panem Václavem Kábrtem (viz příloha originálu zápisu), protože stavba „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad
Úpou - II. etapa“ částečně zasahuje do jeho pozemků p.p.č. 715/2 a
p.p.č. 483/4, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a město musí doložit tuto
smlouvu v rámci stavebního řízení na základě Výzvy stavebního úřadu
MěÚ Svoboda nad Úpou č.j. SVO/1436/2015, doručené městu dne
13.5.2015, kterou vyzývá k doplnění žádosti o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
USNESENÍ č. ZM/60/5/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč z dotačního programu 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/582/2015 ze dne 26.2.2015 Sportovnímu klubu
Akáda Jánské Lázně, IČ 64202054 na základě podané žádosti č.j. SVO/1622/2015 ze dne 21.5.2015 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní smlouvou v čl. III odst. 4 - na nákup lyží pro Pavla
Dvořáka ml.
USNESENÍ č. ZM/61/5/2015 
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2014 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2014 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradami, ke kterým byla přijata opatření (viz příloha originálu zápisu)potřebná k nápravě zjištěných chyb dle § 17
odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění.
b) účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2014
sestavenou ke dni 31. 12. 2014 bez výhrad a pověřuje starostu města
podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2014.
USNESENÍ č. ZM/62/5/2015 
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zápis z 1. zasedání kontrolního výboru Města Svobody nad Úpou ze
dne 26.3.2015.
USNESENÍ č. ZM/63/5/2015 
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 (viz příloha originálu zápisu se změnou dle zápisu). Objem celkových příjmů a výdajů činí
1.267.115,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/64/5/2015 
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
vstup Města Svobody nad Úpou do Asociace horských středisek ČR,
z.s. formou přidruženého členství a pověřuje starostu města podpisem
přihlášky do této asociace.

Střípky z dějin: Citáty
Citáty
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Antonín Tichý

Letní měsíce, to je většinou ve všech novinách obávaná
okurková sezóna. Renomovaná novinářská esa i příležitostní regionální pisálkové povolují otěže své lenosti,
zatímco profesní fantazie odpočívá. Touha být vidět za
každou cenu, i kdyby si snad měl člověk téma z prstu
vycucat, je však silnější. Minimálně od vynálezu knihtisku
nás obklopují různá hesla, mravoučná přikázání, zapamatování hodná moudra slavných, zlidovělé hlášky, výkřiky a nápisy na zdech. Citáty, citáty, citáty! Kdysi to
bývaly úryvky z knihy knih - bible, jednotlivé verše ze Starého i Nového zákona, myšlenky starověkých, řeckých
i římských mudrců, latinská úsloví, lidová přísloví a pořekadla, motta a poslední slova významných osobností,
vtipné úvahy literárních postav i náhodné útržky rozhovorů, které jinde a jindy v úplně jiné souvislosti mohly znít
zajímavě. Asi nejsem sám, koho takové písemné projevy
přitahují, o čemž svědčí mnohá knižní vydání citátů všech
epoch, všechny ty Inspiromaty ve všech jazycích a ovšem
o všem. V mládí jsem horlivě popisoval notýsky vtipnými průpovídkami velikánů a měl jsem blahé pocity, když
jsem potkal někoho stejně potrefeného. Vždyť, co jiného jsou svaté obrázky nad dveřmi do světnice horských
chalup se slovy požehnání v mnoha variantách, jejichž
vtipnou parafrází v pražském divadle Semafor je „Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem odcházíš“? Nebo nápis „Dej
Bůh štěstí domu tomu, vystavěl jsem, nevím komu“, vyrytý
na záklopovém prkně anonymním stavitelem? Vlezlé „To
chce klid!“ hyzdící za totáče interiér téměř každé hospody, stejně jako „Servít je vůl“ stěny veřejných WC, není
sice nejlepší příklad, ale jsou z téhož pytle. Osobně mám
radši jemnější humor, jako byl třeba nápis „I krátká návštěva potěší“ u vstupní branky ve Slané u Semil, jímž
malíř Vladimír Komárek taktně upozorňoval neomalené
návštěvníky jeho atelieru, že by občas taky rád pracoval. Kouzelné je i jeho antimilitaristické heslo „Hlavně né
válku. Vono stačí, že je mír!“. A také znárodnělé Cimrmanovo zvolání „Budoucnost patří aluminiu“, které měl
nejmenovaný vedoucí místního Kovošrotu pan Peprníček
pověšeno v kanceláři sběrny dávno před dnešním cenovým boomem barevných kovů. Leckterý reklamní slogan
má všeobecnou platnost, viz třeba umně vyvedená tabule „Od kolébky až ke hrobu slouží mistr truhlář“ visící
dlouho mezi strohými bezpečnostními příkazy v truhlárně
mého tchána. Nad mým zděděným ponkem, který už
léta neužívám, zas visí sériově vyráběná cedulka z dob,
kdy mělo řemeslo ještě patřičný zvuk. Dostal jsem ji kdysi
od pana Kocmana, který ještě v 50. letech příležitostně
spravoval ve Svobodě boty. Stojí tam: „Jste - li spokojen,
řekněte to svým známým. Nejste - li spokojen, řekněte to
mně.“ Citát nějakého Uljanova „Učit se, učit se -“ a to
třetí jsem už zapomněl, zošklivil školu a nástěnky s budovatelskými hesly mnoha generacím školáků, a tak těžko

najdete trotla, který by něčím takovým zdobil své obydlí.
Přiznám se bez vytáček, jsem to já. Připojí – li se totiž ještě další úchylka, jako je fascinace starými rámečky, lze to
považovat za medicínsky jasně klasifikovatelnou mánii.
Jednu výhodu to ale má. Stačí oběhnout chalupu a mohu
nabídnout celou kolekci myšlenek, které mě během času
zaujaly. Není to nic proti ničemu, jen nezávazné letní čtení. Na adjustaci ještě čeká židovské přísloví „Žert je polovina pravdy“ a moudro německých horáků z Krkonoš
„Humor je, když se navzdory všemu smějeme“. Rámečky
bohužel došly. Laskavý čtenář jistě promine. Příště už to
zase bude o jiném.

Vítací nápis u vchodu

Životní heslo

Moudro věčného tuláka

15Střípky z dějin: Citáty

Padesátá, šedesátá… * V zorném poli na WC * Ze sbírky Filosof & ústřice

Gellnerovy verše i s chybou přepisovače * Cimrmanovská klasika

Zaznamenala Eliška Pilařová u Miloslava Nevrlého * Dozvuky sametové revoluce

