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Vážení spoluobčané,
jelikož se množí dotazy a fámy, týkající se změn plánovaných v Domě s pečovatelskou službou, v srpnovém
úvodníku se ještě jednou budu zabývat touto problematikou.
Podrobně jsem se vysvětlením budoucích změn zabýval již v minulém vydání Svobodského fóra, nyní tak učiním v jednodušší a přístupnější formě, tzn. nebudu vás
zatěžovat detailními čísly.
Změny se budou týkat všech tří úseků DPS a to:
1) Nájemního bydlení
2) Stravování
3) Pečovatelské služby
První bod byl již vyřešen, u všech nových nájemních
vztahů od 1. 7. 2015 bude zvýšeno nájemné.
Druhý bod je právě v řešení, pro klienty DPS se od
podzimu bude vařit ve školní jídelně, která přes prázdniny projde potřebnými úpravami a instalací nového vybavení. V jídelně DPS se budou obědy pouze vydávat
(takto to již léta funguje v Mateřské škole). Tímto řešením
uspoříme mzdové náklady na jeden pracovní úvazek
+ náklady na energie a vybavení v kuchyni DPS.
Nejsložitější rozhodování nás čeká při řešení bodu
třetího, a to budoucího fungování pečovatelské služby.
Zde jsme po podrobné analýze došli ke zjištění, že v současné době je počet pracovníků tohoto úseku v porovnání s počtem obsluhovaných klientů naddimenzován.
Logickým řešením této situace je snížení počtu personálu
pečovatelské služby o předpokládané dva úvazky. Dalším výstupem analýzy je skutečnost, že naše město v současnosti dotuje výkony pečovatelské služby poskytované
v okolních obcích, a to v řádu statisíců Kč ročně. Chystáme se proto co nejdříve svolat schůzku s představiteli
samospráv obcí Mladé Buky, Horní Maršov a Janské Lázně a přesvědčit je k pro ně jistě bolestivému rozhodnutí
– navýšení příspěvků na fungování pečovatelské služby
v jejich obcích tak, aby byly pokryty skutečné náklady
na její poskytování. Pokud dojdeme k přijatelné dohodě,
zůstane prozatím, co se týče počtu pracovníků pečovatelské služby u výše popsaných změn. Pokud ke shodě

nedojde, čekají nás další nepopulární opatření, týkající
se omezování počtu pracovních úvazků. Město je do budoucna ze svého rozpočtu připraveno částečně dotovat
výkon pečovatelské služby pro své občany, nikoli však
pro občany okolních obcí, ty si musí případné dotace vyčlenit ve svých vlastních rozpočtech.
Závěrem bych k vysvětlení celé problematiky rád
dodal, že opatření, která nyní provádíme, jsou sice nepopulární, ale nutná, a pokud by se v minulosti vedení
této příspěvkové organizace spolu s vedením města více
věnovalo ekonomickému fungování Domu s pečovatelskou službou, nemuselo k současným změnám vůbec
docházet. Pokud celou věc úplně zjednoduším – všichni
se chceme chovat hospodárně. Doma také nikdo z nás
nemá dvě kuchyně, šoféra a uklízečku (pokud se zrovna nejmenuje Rothschild nebo Rockefeller), právě tak by
tomu mělo být i při správě a fungování našeho města,
protože zde nakládáme s penězi nás všech.
Tak, a na závěr pro odlehčení tématu něco málo k fámám, které se k mému uchu postupně dostávají.
NE, nechystáme se propustit současnou ředitelku DPS.
NE, opravdu se v žádném případě nechystáme dosadit
na její místo sociální pracovnici města paní Hynkovou (nikdy to nenapadlo ani ji ani nás)
NE, nechystáme se propustit pana Viléma Kaňku, jehož
práce si vážíme
ANO, pořídil jsem si druhého psa (z útulku a je moc fajn)
NE, nezlevnili jsme kvůli tomu poplatek za druhého psa
(oba poplatky jsem včas a v plné výši uhradil).
Víc fám se ke mně zatím nedostalo, tak snad příště…
S přáním dobré nálady
Ing. Jiří Špetla
starosta města

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

Jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea dámy Helenka
Šteruská, Alice Blažková, Marie Glossová, Marie Ježková, Ludmila Koppová a pánové Štefan Majzel, Jaroslav
Vávra, Zdeněk Šáfer, Miroslav Hedvičák, Alexander
Leško, Zdeněk Balcar, Václav Kábrt a Miloš Drnec. Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Dovolená v knihovně
Městská knihovna bude uzavřena v srpnu od 17.8. do
21.8. z důvodu čerpání dovolené paní knihovnice.

Servis počítačů u Vás doma nebo
v kanceláři – placená inzerce

Turnaj měl i hvězdu, a to Marka Šmída, kterému je třináct
let a svým výkonem patřil k velké opoře svého družstva,
a to byl nejmladším účastníkem turnaje. Po opatrném začátku postupně jednotlivé souboje vykazovali stoupající
úroveň a družstva se snažila, co jim dovednost dovolila.
Celkové konečné pořadí nakonec skončilo tak, jak naznačoval průběh celého turnaje a myslím si, že zaslouženě. Závěrem děkuji za pomoc Městu Svoboda nad Úpou
za technickou pomoc a za občerstvení AQUA baru. Děkuji také za fotoreportáž panu S. Ondráčkovi. Nesmím
zapomenout na kulturní komisi, která přišla s tímto nápadem a už vymyslela něco nového, co zde ve městě ještě
nebylo. Jste zvědaví, co to bude????? Vydržet, včas se
to dozvíte…
Za kulturní komisi
Bohuslav Krčmář
Celkové pořadí:
			
			
			
			

1. místo – družstvo „Šeda“
2. místo – družstvo „Karlík“
3. místo – družstvo „Aqua“
4. místo – družstvo „Pekař“
5. místo – družstvo „Starosta“

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

Výsledky
nohejbalového
turnaje

Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás informovat o prvním (doufám že ne posledním) turnaji v nohejbale, který se uskutečnil na Rýchorském sídlišti v sobotu 27.6.2015. Bylo využito hřiště, které se nabízí ke konání menších turnajů a hlavně
umožňuje trochu vzrušení „mezi paneláky“. Bohužel jsme
očekávali, že vzrušení bude trochu větší, než bylo, ale i
přesto se pár diváků sešlo. Bylo zajištěno občerstvení, jak
pitný režim, tak i na posílení energie - grilování klobásek.
Počasí nám přálo (skoro celý turnaj) a na start se přihlásilo celkem 6 družstev, nakonec startovalo pět družstev.

Pronájem sportovní haly
V případě zájmu o pravidelný pronájem
sportovní haly od září 2015 prosím kontaktujte tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou - email:
iva.balcarova@musvoboda.cz, tel. 499 871 197, mobil
731 479 260. Váš požadavek bude zapracován do nového harmonogramu na období 2015/2016 a budou s
Vámi dojednány platební podmínky.
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zprávy z města a z radnice

Aktuální ceník pronájmu sportovní haly:
text

cena pronájmu
(veškeré ceny jsou
včetně DPH)

Velká sportovní hala v přízemí – 1 hodina

300 Kč

Malá tělocvična v 1. patře – 1 hodina

200 Kč

Pronájem celého objektu haly v max. rozsahu
8,00 – 18,00, pokud pronájem přesáhne
tento časový rozsah, pak za každou další
hodinu + 300,-Kč včetně DPH

2.000 Kč

Horolezecká stěna ve velké hale v přízemí –
1 hodina, pokud bude hrací plocha volná bez
pronájmu jinému subjektu

300 Kč

Horolezecká stěna ve velké hale v přízemí –
1 hodina, pouze v případě, že na hrací ploše
bude vykonávat bezpečně sportovní činnost
jiný subjekt a neohrozí touto sportovní činností
lezce na stěně

200 Kč

nahradily původní nevzhledný ocelový kontejner. Tyto
kontejnery umožňují třídění odpadů na biosložku (přírodní květiny, tráva atd.), a dále na odpad, který nejde kompostovat (umělé květiny z hrobů, plastové květináče atd.).
Prosíme občany, aby tomuto třídění věnovali pozornost.
Stejná výměna kontejnerů byla provedena i na lesním
hřbitově v Maršově I.
Mgr. Petr Schön
referent odp. hospodářství

Projekt Vlastivědné putování
po Svobodě nad Úpou

Upozornění pro dlužníky
Městský úřad upozorňuje občany, že dnem 30.6.2015
uplynula lhůta pro placení místních poplatků za odpady,
ze psů apod. Podle daňového řádu (zákon č. 280/2009
Sb., ve znění pozdějších předpisů) se osoba, která nezaplatila místní poplatek ve stanovené lhůtě, stává daňovým
dlužníkem. Z důvodu pozdního placení těchto poplatků
bude městský úřad vyměřovat sankční poplatky (navýšení poplatku dle obecně závazné vyhlášky), přičemž konkrétní částka navýšení bude odvislá od délky prodlení s
platbou.
Mgr. Petr Schön
správce poplatků

Třídění odpadů na hřbitovech
Vzhledem k platnosti nových právních předpisů v oblasti
třídění odpadů byly na hřbitově ve Svobodě nad Úpou
umístěny dva nové plastové kontejnery na odpady, které

V rámci projektu Vlastivědné putování po Svobodě nad
Úpou, CZ.3.22/3.3.02/14.04266, který město v první
polovině roku 2015 realizovalo, byly vydány nové turistické produkty, které mají za cíl zvýšit zájem a povědomí
turistů a místních o tento region.
Došlo k vytištění mapy k vlastivědnému putování, která je
zaměřena na regionální tipy na výlety a procházky do
okolí. Vytipované trasy jsou přehledné, vhodně vybrané
s ohledem na cílovou skupinu a budou uvádět vhodné
cílové i zajímavé průchozí
body.
Dále se jedná o brožurku k
mapě, která uvádí podrobnější textové informace k
vytipovaným místům a zajímavostem uvedených ve
vlastivědné mapě. Náklad
obou tiskovin byl 6.000 ks
a materiály jsou v česko-polské jazykové mutaci.
Zájemci ji mohou po dokončení distribuce zdarma
získat v místním IC.

ZÁPIS zasedání rm
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Výpis usnesení z 15. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 01. 07. 2015
USNESENÍ č. RM/200/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava balkónů na objektu DPS“, protože kontrolou
dvou doručených nabídek bylo zjištěno, že uchazeč Oldřich Slanina, IČ 499 98 013 nesplnil požadovanou kvalifikaci zadavatelem,
který ve Výzvě požadoval v rámci splnění všech kvalifikačních předpokladů předložení prosté kopie:
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – druh
živnosti: Ohlašovací vázaná (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování), ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky
nebo
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – druh
živnosti: Ohlašovací řemeslná (Izolatérství nebo Pokrývačství, tesařství), ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky
a uchazeč nemá živnostenské oprávnění ani pro jednu z požadovaných živností, proto byl z poptávkového řízení vyloučen.
Dalším důvodem je skutečnost, že v poptávkovém řízení zůstala pouze jedna nabídka, a to od uchazeče Lukáš Tuček, IČ 88723933,
jehož nabídnutá cena převýšila předpokládanou cenu o 90.677,-Kč
bez DPH, což je o cca 36% více než předpoklad a takové navýšení
není kryto finančními prostředky.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) vypsání nového poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava balkónů na objektu DPS“ s
tím, že znění Výzvy bude stejné, ale požadované kvalifikační předpoklady uchazečů budou rozšířeny o další druh živnosti: Ohlašovací
řemeslná (Zednictví), Výzva bude zveřejněna na Profilu zadavatele
a budou osloveni předem následující uchazeči:
- J O M A TRUTNOV, spol. s r.o., IČ 609 33 593, se sídlem Kostelní 165, 542 24 Svoboda nad Úpou,
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537,
541 01 Trutnov - Poříčí,
- STAVIR, IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé
Buky,
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky čp. 395, PSČ
542 23,
- Oldřich Slanina, IČ 49998013, se sídlem Mladé Buky čp. 383,
PSČ 542 23.
USNESENÍ č. RM/201/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vedenou mimo režim zákona o veřejných
zakázkách na akci „Zemní a zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou“, (dále jen „Výzva“) včetně zadávací dokumentace (příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo),
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 tří oslovených uchazečů předem, a to:
- Tlachač s.r.o., IČ 03505847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782, se sídlem Týmlova 284/11, 140
00 Praha 4
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55 352, se sídlem Zahradní 75, 541 01 Trutnov
USNESENÍ č. RM/202/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání ve-

řejného prostranství (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do přílohy,
kterou se konkrétně vymezuje veřejné prostranství, budou zahrnuty
všechny pozemky ve vlastnictví města, dále v čl. 8 (Osvobození a
úlevy), odst. 1 písm. c) umístění lešení za účelem oprav fasád budov
bude osvobozeno od poplatku maximálně po dobu prvního měsíce
a návrh paušálního poplatku za vyhrazení parkovacího místa připraví Mgr. Schön do zářijového jednání zastupitelstva, na kterém bude
vyhláška předložena k projednání.
USNESENÍ č. RM/203/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu nesplněného
usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) doplňující usnesení k usnesení č. RM/1224/81/2014 ze dne
3.9.2014: 
zveřejnění záměru pronájmu a prodeje pozemku p.p.č. 112 v k.ú.
Maršov II před domem čp. 8.
c) doplňující usnesení k usnesení č. RM/167/12/2015 ze dne
20.5.2015:
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou (lokalita kolem bývalé svíčkárny).
USNESENÍ č. RM/204/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) písemné stížnosti obyvatel z Luční ulice ohledně havarijního stavu
v dané lokalitě s tím, že projednala aktuální informace ohledně způsobu odvodnění Luční ulice.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) stavebního technika města, aby u projektanta upřesnil požadavky
města ve věci vypracování projektové dokumentace rekonstrukce,
resp. výstavby opěrné zdi a opravy části přilehlé komunikace s tím,
že rada bere na vědomí nabídku manželů Blažkových na bezúplatný převod části pozemku st.p.č. 52/1 za účelem umístění výše uvedené opěrné zdi.
c) starostu, aby zajistil dvě cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace komplexní rekonstrukce celé komunikace v Luční
ulici od křižovatky před školní jídelnou až nahoru.
USNESENÍ č. RM/205/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu č. Z_S14_12_8120049994 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (viz příloha originálu zápisu), která se týká přeložky zařízení v
souvislosti s připravovanou demolicí výměníku na Rýchorském sídlišti.
USNESENÍ č. RM/206/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrhy smluvních vztahů v souvislosti s připravovaným odprodejem
plynovodní přípojky ke sportovní hale (viz přílohy originálu zápisu).
Jedná se o:
1) návrh
Smlouvy
o
zřízení
věcného
břemene
č.
9900072534/2/2015 mezi manželi Buňatovými (povinný) a
RWE Distribuční služby, s.r.o. (oprávněný) a Městem Svoboda
nad Úpou (investor),
2) návrh
Smlouvy
o
zřízení
věcného
břemene
č.
9900072534/1/2015 mezi Městem Svoboda nad Úpou (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o. (oprávněný).
USNESENÍ č. RM/207/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
cenovou nabídku na periodické mostní prohlídky pro rok 2015 od

zprávy z města a z radnice
Jana Hofmana, IČ 62051512, se sídlem Batňovice 245, 542 32 Úpice ve výši 43.560 Kč včetně DPH, protože rada pokládá cenovou
nabídku za nepřiměřeně vysokou s ohledem na každoroční periodicitu, s tím, že bude zpracováno poptávkové řízení na tyto služby v
souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
USNESENÍ č. RM/208/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlasné stanovisko jako vlastník sousedního pozemku ve věci Projektu průzkumných prací pro dva vrty tepelného čerpadla na pozemku st.p.č. 64 v k.ú. Svoboda nad Úpou
USNESENÍ č. RM/209/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu i prodeje pozemku p.p.č. 809/4 v
k.ú. Svoboda nad Úpou.
b) v rámci průběžné revize obecních pozemků zaměření plotu na
hranici pozemků p.p.č. 679/3 a st.p.č. 116/1, oba v k.ú. Svoboda
nad Úpou (plot kolem venkovního posezení u restaurace Měšťanský
dům).
USNESENÍ č. RM/210/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu města, aby oslovil vlastníky nemovitostí v Lázeňské ulici,
kteří nejsou napojení na splaškovou kanalizaci, aby tak učinili co
možná nejrychleji před plánovanou rekonstrukcí silnice do Janských
Lázní, protože podle sdělení správce silnice (SÚS Královéhradeckého kraje) to po rekonstrukci nebude možné, jelikož správce silnice
nebude vydávat souhlasy s napojením vyžadujícím zásah do nově
zrekonstruované komunikace.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Ing. Jiránka na revitalizaci Lipové aleje formou postupného
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dosázení lip a laviček (zadat u Ing. Němcové) s tím, že Správě KRNAP bude zaslán seznam lokalit pro náhradní výsadbu, kam bude
Lipová alej doplněna.
USNESENÍ č. RM/211/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na nákup dopravního značení v souladu s vydanými rozhodnutími silničního správního úřadu v Trutnově pro lokality
kolem základní školy, na Rýchorském sídlišti a nad lesárnou k Muchomůrce od dodavatele INKA dopravní značení Hradec Králové
s.r.o., IČ 278478866 - 56.170,-Kč bez DPH
USNESENÍ č. RM/212/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
úpravu Záměru města č 9/2015 na směnu pozemků v lokalitě Nový
svět na základě žádosti (viz zápis) s tím, že úprava je graficky vyznačena v příloze originálu zápisu) a záměr bude znovu zveřejněn.
USNESENÍ č. RM/213/15/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) sloučení stravovacího provozu příspěvkových organizací Domu s
pečovatelskou službou a školní jídelny při Základní škole a mateřské
škole Svoboda nad Úpou, okres Trutnov do školní jídelny při Základní škole a mateřské škole Svoboda nad Úpou, okres Trutnov od
1.10.2015 a pověřuje oba ředitele příspěvkových organizací města,
aby provedli personální opatření související s tímto sloučením stravovacích provozů.
pověřuje
b) ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, Mgr. Jana Hainiše, aby zajistil
funkčnost provozu školní jídelny od 1.10.2015 v souladu s předchozím usnesením, tj. i pro Dům s pečovatelskou službou.

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 08. 07. 2015
USNESENÍ č. RM/214/16/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo se společností KIRSTONE, a.s. na opravu výtluků po obci pomocí infratechnologie v celkové hodnotě 83.490,Kč včetně DPH, který bude upraven v souladu s novým občanským
zákoníkem.
USNESENÍ č. RM/215/16/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou paní Martě Formanové (upřednostnění z důvodu zdravotní naléhavosti, kdy žadatelka má sníženou soběstačnost, je držitelkou Průkazu mimořádných
výhod - ZTP, splňuje podmínku čl. II, odst. 4, písm. cb) Pravidel pro
přidělování bytů v DPS).
b) přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dle Pořadníku, tj.

panu Fernandu Smolíkovi.
USNESENÍ č. RM/216/16/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou za rok 2014.
USNESENÍ č. RM/217/16/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
ředitelku Domu s pečovatelskou službou, aby zpracovala do
31.7.2015 podrobný rozbor nákladů (zprůměrovaný za poslední 3
roky) s návrhem nového úvazkového zabezpečení výkonu pečovatelské služby (viz zápis) pro celou spádovou oblast tak, aby s tímto
podkladovým materiálem mohlo město vstoupit do jednání s okolními obcemi, kterým je pečovatelská služba poskytována.

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 14. 07. 2015
USNESENÍ č. RM/218/17/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem „Nákup zařízení do školní kuchyně ve Svobodě nad
Úpou“ (dále jen „Výzva“), 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 (viz příloha originálu
zápisu).

b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Petr Teuber, IČ 657 16 876, se sídlem Žižkova 313, 541 01 Trutnov – Horní Předměstí
- Zich a spol., s.r.o., IČ 252 67 027, se sídlem Na Štěpníku 32,
503 04 Černožice nad Labem
- GASTROSERVIS – HOFMAN s.r.o., IČ 260 13 011, se sídlem
Prostřední Nová Ves 22, 507 81 Lázně Bělohrad
- GAST-PRO s.r.o., IČ 259 39 645, se sídlem Horská 60, 541 01
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Trutnov – Střední Předměstí
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede dne 23.7.2015 ve 14,00

hodin otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, a to Mgr. Jana Hainiše, Ing. Jiřího Špetlu a Kateřinu Salačovou a jejich náhradníky - Mgr.
Zinu Rutarovou, Ing. Jaroslava Chmelaře a Ing. Ivanu Balcarovou.

Výpis usnesení z 18. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 22. 07. 2015
USNESENÍ č. RM/219/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce vedené mimo režim zákona o veřejných
zakázkách s názvem „Zemní a zednické práce v obj. bývalé VS Rýchorské sídliště Svoboda nad Úpou – k.ú. Maršov I“ výběr zhotovitele, a to společnost VJ servis s.r.o., se sídlem Mladé Buky čp. 384,
542 23 Mladé Buky, IČ 288 28 577, která nabídla nejnižší cenu
bez DPH ve výši 118.792,-Kč (s DPH 143.738,32 Kč) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/220/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce vedené mimo režim zákona o veřejných
zakázkách s názvem „Oprava balkónů na objektu DPS“ výběr zhotovitele pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, a to Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky čp. 395, 542 24 Mladé Buky, který nabídl nejnižší cenu
bez DPH ve výši 221.267,18 Kč (s DPH 254.457,28 Kč - uplatněna
první snížená sazba DPH, protože veškeré práce souvisí s nájemním bydlením v bytovém domě) a pověřuje ředitelku DPS podpisem
smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/221/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
navýšení ročního paušálního poplatku pouze o částku 28.800 Kč
bez DPH, a to za dopravu a manipulaci při 16 svozech bioodpadu
ročně na základě žádosti svozové firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o.
s tím, že požadované další navýšení (8.000 Kč za likvidaci bioodpadu v kompostárně v Mladých Bukách a 13.700 Kč po dobu 7
let jako kompenzaci za výpůjčku 160 ks biopopelnic) neschvaluje z
důvodů popsaných v zápise.
USNESENÍ č. RM/222/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby zajistil vyjádření projektanta k problému sněhových zachytávačů na sportovní hale (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/223/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) zpracovanou projektovou dokumentaci na sanaci havarijního stavu opěrné zdi včetně přilehlé komunikace a splaškové kanalizace v
Luční ulici od Ing. Jana Chaloupského, kdy projektantský rozpočet
na tuto opravu činí 895.000 Kč včetně DPH, což bude zapracováno
do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření.
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) o upřesnění rozsahu, resp. délky případné celé rekonstrukce Luční
ulice za účelem zajištění poptávky po dvou cenových nabídkách na
zpracování PD, čímž byl pověřen na předminulém jednání rady starosta. Radou byla upřesněna délka případné celkové rekonstrukce
od křižovatky před mostkem k bývalé zvláštní škole, případně za
mostkem (je třeba prověřit stav komunikace přímo na mostku) až po
zatáčku, kde končí stávající komunikace. Dále rada konstatovala, že
projektant by měl v PD zohlednit již případný opravený úsek kolem
opěrné zdi v souladu s PD dle bodu a) tohoto usnesení.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) zařazení problematiky opěrných zdí po obci jako samostatného

bodu jednání nejbližšího zastupitelstva, a to zejména z důvodu stanovení obecných principů postupu při opravách opěrných zdí po
obci (podrobně viz zápis) a dále z důvodu zhoršujícího se stavu
opěrné zdi ve Staré aleji, který vyhodnotil statik Ing. Chaloupský na
místním šetření dne 22.7.2015 jako kritický a neprodleně vyhotoví
znalecký posudek. Statik doporučuje znalecký posudek ihned zaslat
na KÚ Královéhradeckého kraje s urgentní žádostí o stanovení konkrétního postupu v souladu se stavebním zákonem.
d) okamžité uzavření části Staré aleje nejen pro automobily, ale i pro
chodce a pověřuje starostu, aby podal neprodleně podnět silničnímu
správnímu úřadu k vydání tohoto rozhodnutí, a to v souvislosti s vyjádřením statika (viz zápis a bod c) tohoto usnesení).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
e) Ing. Hůrku, aby radě neprodleně předložil vyjádření KÚ Královéhradeckého kraje k problému opěrné zdi ve Staré aleji s návrhem
dalšího postupu (viz bod c) tohoto usnesení a zápis).
USNESENÍ č. RM/224/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost společnosti MEGA Plus s.r.o. o povolení užívání místní komunikace Nádražní, ul. 5. května, náměstí Svornosti a Lázeňská pro
přejezd motorového vozíku HYSTER - H 3.OFT na trase Svoboda
nad Úpou - Janské Lázně z důvodu nakládky a vykládky materiálu
souvisejícího s provozem lanové dráhy do příštího jednání rady, a to
s ohledem na stížnosti obyvatel na hlučný pohyb podobných vozidel
v centru města a na omluvenou absenci Mgr. Hynka, který by mohl
vysvětlit přesně četnost pohybu a doplnit podrobnější informace o
pohybu stroje.
USNESENÍ č. RM/225/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře cca 120 m2 paní Věře Brátové na dobu neurčitou s 3M
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 2,-Kč/1 m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
b) pronájem části pozemku p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře cca 45 m2 paní Renatě Hostínové na dobu neurčitou s 3M
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 2,-Kč/1 m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
USNESENÍ č. RM/226/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II o výměře 115 m2
panu Petru Hassmannovi na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 2,-Kč/1 m2/ rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 112 v k.ú. Maršov II s
tím, že před objednáním znaleckého posudku bude žadatel vyzván
k úhradě zálohy ve výši 5.000,-Kč.
USNESENÍ č. RM/227/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem části pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře cca 68 m2 panu Jiřímu Mičánkovi na dobu neurčitou s 3M
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 4,-Kč/1m2/rok s tím, že minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.

zprávy z města a z radnice
b) pronájem části pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře cca 36 m2 panu Jaroslavu Hettlerovi na dobu neurčitou s
3M výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 2,-Kč/1m2/rok s tím, že
minimální roční nájemné bude činit 500,-Kč.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
c) Zastupitelstvu města prodej částí pozemku dle bodu a) a b) tohoto
usnesení s tím, že před objednáním geodetického zaměření a znaleckého posudku budou oba žadatelé vyzváni k úhradě zálohy ve
výši 5.000,-Kč.
USNESENÍ č. RM/228/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost o pronájem pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, protože se jedná o pozemek vedle Benziny, který město hodlá
využívat jako deponii sypkých materiálů. Ze stejného důvodu rada
nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku.
USNESENÍ č. RM/229/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
oznámení pana Martina Davida o odstoupení od žádosti o koupi
části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou po zvážení
svých finančních možností.
USNESENÍ č. RM/230/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku pro společnost SKIRESORT GASTRO s.r.o. za pronájem celé ubytovny na období od 15.12.2015 do 31.3.2016 za
celkovou cenu ve výši 112.000,-Kč bez DPH (2.000,-Kč měsíčně za
1 lůžko x 16 lůžek x 3,5 měsíce), kdy tato částka pokrývá skutečné
měsíční náklady na provoz ubytovny v zimním období.
USNESENÍ č. RM/231/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
další prodloužení Opatření orgánů města č. 2/2014 - Pravidla pro
přijímání návrhů na pořízení změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou, a to do 31.12.2015.
USNESENÍ č. RM/232/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Smlouvu o dílo se společnosti G - Team Progress, spol. s r.o.,
IČ483 60 171, se sídlem Šeříková 580, 334 41 Dobřany na výměnu sekčních uzávěrů v bývalé výměníkové stanici na Rýchorském
sídlišti ve výši 65.824,-Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
b) Smlouvu o dílo se společnosti G - Team Progress, spol. s r.o.,
IČ483 60 171, se sídlem Šeříková 580, 334 41 Dobřany na výměnu potrubí topného média v bývalé výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti ve výši 79.286,56 Kč včetně DPH (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/233/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informaci ředitelky DPS o poskytnutí neinvestiční účelové určené
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na osobní náklady pečovatelské služby ve výši 1.011.000 Kč.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh na snížení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou o 411.000,-Kč z důvodu přiznání
dotace ve výši dle bodu a) tohoto usnesení, přičemž v návrhu rozpočtu bylo předpokládáno 600.000,-Kč a doporučuje zastupitelstvu
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schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření.
USNESENÍ č. RM/234/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na služby
s názvem „Zelená učebna - parkové úpravy a mlatové chodníčky“
(dále jen „Výzva“), 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 (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340, 542 24
Svoboda nad Úpou,
- Šárka Koubová, DiS., IČ 75592231, se sídlem Mladé Buky čp.
236, PSČ 54223,
- New Visit s.r.o., IČ 252 68 635, se sídlem Komenského 264/5,
500 03 Hradec Králové.
- Jiří Štěpař, IČ 69058806, se sídlem Hlavenec 95, 294 74 Předměřice nad Jizerou.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede dne 5.8.2015 v 15,00 hodin otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, a to Mgr. Jana Hainiše,
Ing. Jiřího Špetlu a Ing. Jaroslava Chmelaře a jejich náhradníky Mgr. Zinu Rutarovou, Mgr. Petra Týfu a Ing. Ivanu Balcarovou.
USNESENÍ č. RM/235/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nákup zpomalovacích retardérů od společnosti INKA dopravní značení za cenu ve výši 20.700,-Kč bez DPH, které budou instalovány
u hřiště na Rýchorském sídlišti.
USNESENÍ č. RM/236/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost nájemce restaurace na stadionu pana Ouředníka o vybudování komínu v restauraci a souhlasí s ní, pokud žadatel předloží radě
k odsouhlasení předem projektovou dokumentaci a po jejím odsouhlasení si komín vybuduje na své náklady.
USNESENÍ č. RM/237/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost všech spolumajitelů objektu Rýchorka ohledně parkování
před Rýchorkou (viz příloha originálu zápisu) ale vzhledem k tomu,
že k žádosti nebyl přiložen grafický návrh konkrétních úprav a z
žádosti jej členové rady zcela nepochopili, rada požaduje doložení
výše uvedeného grafického náčrtu do pozemkového snímku.
USNESENÍ č. RM/238/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko ve věci žádosti pana Helmuta Ruseho o stanovisko města coby vlastníka sousedního pozemku ve věci rekonstrukce
opěrné zdi na pozemku st.p.č. 61 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/239/18/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „Stavební
úpravy lesní cesty“ na p.p.č. 572 a 260/12, oba v k.ú. Maršov I,
který vydal stavební úřad ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).

Výpis usnesení z 19. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 23. 07. 2015
USNESENÍ č. RM/240/19/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr dodavatele na nákup zařízení do školní kuchyně ve Svobodě
nad Úpou, a to společnost Zich a spol., s.r.o., IČ 252 67 027, se

sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem na základě
doporučení hodnotící komise, která nabídla nejnižší cenu za dodávku zařízení ve výši 284.200,-Kč bez DPH (tj. 343.882,-Kč včetně
DPH) a pověřuje ředitele podpisem kupní smlouvy.

17.00

nejen
ortodoxní
bluegrass…

fanda tichý & spol.

folkové
trio

Po skončení koncertů country zábava s kapelou PATROLLA.

první dáma českého folku

PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ

folk-rock s muzikantem,
který hrál na úplně první notě

20.00

rtyňský úřad
opět po roce
hraje a zpívá

svérázný písničkář
a bavič se svým potomkem

PEPA ŠTROSS A SYN
VÝBOŘI
ŠANTRÉ
MICHAL TUČNÝ REVIVAL
A.S.M.
BG STYL

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ – NÁDVOŘÍ RYCHTY

SOBOTA 8. SRPNA 2015

Spolufinancováno Královéhradeckým krajem. Mediální partneři: Český rozhlas Hradec Králové a Hitrádio Magic.
e-mail: kultura@mestortyne.cz, tel.: 499 787 014, gsm: 602 619 663, www.rtyne.cz

FeSTiVal Se KONÁ Z a K a žDéhO POč a SÍ, PŘÍSTŘeŠÍ Z a jiŠTĚNO!

Vstupné na festival: 100 Kč, školáci a ZTP 50 Kč. Vstupné na zábavu: 50 Kč. Moderuje: Dušan Krejdl. Zvučí: Mgr. Leoš Nývlt a Ivan Franěk.
Nakrmí a napojí vás: Sbor dobrovolných hasičů Rtyně v Podkrkonoší. Změna v programu vyhrazena.

21.00

19.00

18.00

16.00

15.00

23. FOLK – COUNTRY – BLUEGRASS FESTIVAL

MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ POŘÁDÁ

Střípky z dějin: Čo si predstavujetě pod takým slovom logo?
Čo si predstavujetě pod takým slovom logo?
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Antonín Tichý

Tak nějak by se nejspíš zeptal intelektuálně nevyzrálý
major Haluška řečený Terazky z populárního Švandrlíkova románu Černí baroni, který jsme lačně hltali v samizdatovém vydání na průklepovém papíře na koupališti v Sejfech v létě nastupujícího totalitního bezčasí roku
1970. Dnes, kdy jsme obklopeni značkami a emblémy
producentů zboží takřka z celého světa, ví každé malé
dítě, že kvalitní logo je základním kamenem vizuální
komunikace. Není posláním tohoto článku zabývat se
nějak podrobně obsáhlou tematikou podnikového marketingu. Zůstaňme u jednoduchého výkladu, že logo je
grafická značka reprezentující firmu nebo instituci obrazově, typograficky nebo kombinací obou možností.
Mělo by být výrazné, jednoduché, originální, srozumitelné a snadno zapamatovatelné, aby v záplavě konkurence upoutalo pozornost. Piktogram pro Apple, Nike
nebo Playboy jistě není nutno představovat. Stejně tak
asi každý bez dalšího vysvětlování ví, co je Coca Cola,
Google nebo Sony. A z těch kombinovaných nám klukům určitě samovolně naskočí Jaguar, Johnie Walker a
Camel. Zabrousíme – li do svobodského „dávnověku“
najdeme i zde dostatek příkladů. Tak třeba velmi zdařilá značka papírny Piette, tvořená iniciálami majitele
Prospera Piette – Rivage, doplněná vlašťovkou byla
svého času světoznámou propagací regionální firmy.
Výmluvné logo měla i tehdy ještě mladobucká papír-

na Weisshunova. Bílá slepice je vtipný překlad továrníkova jména a zkratka CAWUS neznamená v němčině
nic jiného než Carl Weisshuhn a synové. Kolem výroby papíru se v minulosti ve Svobodě nad Úpou „točil
život“. Univerzální emblém Krkonošských papíren se v
šedesátých letech minulého století pokusil změnit místní výtvarník Alfred Landgraf. Jeho návrh se uplatnil při
potisku PVC sáčků na děrné pásky. Landgrafův rukopis
nese i kultivovaná značka Kulturního klubu slavnostně
otevřeného v rekonstruované staré radnici 22. 5. 1974.
Vývoj grafického provedení loga dokumentují hned tři
značky svobodských „tiskařů“ z různých dob. Předválečný vydavatel mnoha tiskovin včetně pohlednic Franz
Feix používal početné varianty stylizovaného ptáka Fénixe (snad pro podobu jména) s tiskařským náčiním v
pařátech. Od výkladové symboliky neuhnuli ani pováleční národní správci Feixovy tiskárny bratři Volhejnové,
jejichž činnost měla jen krátké trvání. Najít jejich jednoduchou značku na dochovaných tiskovinách zas tak
jednoduché není. Moderní logo současných následníků, manželů Tomanových, nenechává nikoho na pochybách, kam svou působností patří. A protože mě nikdo
nepochválí, musím to udělat sám. Srovnání snad snese
i přes půl století stará a vlastní hlavou vymyšlená značka autora. Bez nápadu nejsou ani současná svobodská
loga, která by zaplnila několik stránek.

Grafická podoba uvedených příkladů pro naprosté ignoranty

15Střípky z dějin: Citáty

Logo firmy Piette na balíčku cigaretových papírků z válečné produkce * Značka papírny CArl Weisshuhn Und
Sohne

Tiskárna Franz Feix (1936) * Bratři Volhejnové grafické závody umělecké ve Svobodě nad Úpou (1946) *
Vydavatelství ZiTo Ivana Tomanová

Krpa s historickým znakem papírníků * Landgraf použil Krakonoše * Detail z měsíčního programu kina Máj
* Ustálená a výmluvná značka autora

Alzheimer centrum * Lyžařská škola * Restaurace * Jeskyňáři * Lékárna U Černého orla

Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 19. září 2015

Program – hlavní pódium

XII. ročník

10:00 hod. Grál – středověká hudba
10:30 hod. Fireshow JBC – žongléři
11:00 hod. SHŠ Streitax – šermíři
11:30 hod. Kejklíř Lukáš
12:00 hod. Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 hod. Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
14:00 hod. Zpěvačka Helena Hamplová
14:55 hod. Ochočení medvědi Hugo a Bára
15:45 hod. Soutěž v přetáhování lanem Maršov I + II versus Svoboda
16:15 hod. Skupina Michala Šindeláře s hity Katapultu
17:10 hod. Pomáda, Jarek Šimek a Petra Pudová
18:30 hod. Zpěvačka Lenny
20:00 hod. Kapela Koneckonců
22:00 hod. Ohnivá show – Kejklíř Lukáš
Žongléři Fireshow JBC – 1. místo z Mistrovství ČR ve fireshow
22:40 hod. Kapela Konec konců
0:30 hod. Ukončení programu

Program v centru města na náměstí

10:00 hod. po celý den – Dobová tržnice s řemesly, výstava motorek – veteránů
13:00 – 14:00 hod. Fireshow JBC – žongléři
14:00 – 15:00 hod. Kejklíř Lukáš
16:00 – 17:00 hod. Fireshow JBC – žongléři

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm

10:00 hod. po celý den – střelba z kuší, vrhací zbraně, jízda na koních
– všem zdarma

Program na parkovišti

14:00 hod. Agentura Mág – Pirátský příběh
Od rána v průběhu dne balónková show, tetování pro děti i dospělé,
lesklé a svítící (dočasné)
14:45 hod. Fireshow JBC – žongléři
15:15 hod. Grál – středověká hudba
15:45 hod. Kejklíř Lukáš
16:15 hod. TEIR, o. s. – sokolnická společnost, letové
ukázky dravců, sov a sokolnictví
16:50 hod. Grál – středověká hudba
17:20 hod. SHŠ Streitax – šermíři
17:50 hod. Kejklíř Lukáš
18:20 hod. Agentura Mág – Z pohádky do pohádky

