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Městský úřad Smiřice Vám přeje klidné
prožití vánočních svátků a v roce 2018
hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.

UPOZORNĚNÍ NA PARKOVÁNÍ VOZIDEL
A PRŮJEZDNOST KOMUNIKACÍ
S nastávajícím zimním obdobím a s ním spojenou zimní údržbou
komunikací (silnic i chodníků) upozorňujeme řidiče parkujících
vozidel na zákaz parkování na chodnících, a v případě parkování
u krajnice na průjezdnost komunikací, tzn. parkování na jedné
straně komunikace za dodržení podmínek zák. č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích.
Nedovolené parkování na chodnících nebo oboustranné parkování vozidel znemožňuje jednak zimní údržbu (posyp nebo prohrnování komunikací), ale také i pravidelný svoz odpadu.
Děkuji za pochopení a dodržování pravidel parkování.
Ing. Petr Filip, vedoucí odboru správy majetku a ŽP

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatky za psy a odvoz popelnic lze hradit na pokladně
Městského úřadu Smiřice od 2. 1. do 29. 3. 2018.
Výše všech poplatků zůstává stejná jako v roce 2017. Na pokladně
lze provést úhradu i bezhotovostně prostřednictvím platebního
terminálu.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA v prosinci 2017
Sběrný dvůr na Zderazi bude naposledy otevřen v sobotu
16. 12. 2017, a znovu se jeho brána otevře v první úterý po Novém roce, tedy 2. 1. 2018.

PRACOVNÍ DOBA ODBORŮ MĚÚ SMIŘICE
V POSLEDNÍM PROSINCOVÉM TÝDNU

Ve středu 27. 12. je úřad otevřen pouze do 15 hodin.
Výpisy z Katastru nemovitostí budou v době uzavření odboru
správy majetku (Czech Point – pí Ryšavá) vydávány na podatelně.
Poslední platby v hotovosti budou ekonomickým odborem přijímány ve středu 27. 12. do 15 hodin.

ODDÁVACÍ DNY PRO OBŘADNÍ SÍŇ V ROCE 2018
Za svatební obřad v obřadní síni – Erbovním sále – v níže uvedených termínech se správní poplatek ve výši 1 000 Kč neplatí.
Svatbu v jiném termínu nebo na jiném vhodném místě je možné
si dohodnout na matrice (tel. 495 809 023).
 5. a 19. leden
 13. a 27. červenec
 9. a 23. únor
 10. a 24. srpen
 2. a 9. březen
 7. a 21. září
 13. a 27. duben
 5. a 19. říjen
 11. a 25. květen
 9. a 23. listopad
 8. a 22. červen
 7. a 14. prosinec

ZMĚNA DNE SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
OD 1. LEDNA 2018 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
SVOZOVÉHO DNE → NOVĚ SE KOMUNÁLNÍ
ODPAD BUDE SVÁŽET VE STŘEDU.
INFORMACE O VOLBĚ PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby se koná v pátek
26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018,
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit
i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého
kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Upozorňujeme občany, že dochází ke změně sídla volebního
okrsku č. 1. Místo Kulturního střediska Dvorana se bude tentokrát volit v Městském informačním centru, Palackého 125 (vedle
Dvorany, kavárna FIDLA). Tuto změnu si vyžádal termín volby –
je plesová sezóna a kulturní středisko bylo již rezervováno. Ostatní
volební místnosti zůstávají beze změny, a to okrsek č. 2 v základní
škole a okrsek č. 3 v Rodově.
Hlasovací lístky pro první kolo volby budou dodány voličům
nejpozději do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
V případě druhého kola volby obdrží volič hlasovací lístky přímo
ve volební místnosti.
Volit lze i na tzv. voličský průkaz, o jehož vydání lze požádat na
matrice Městského úřadu Smiřice. Žádost lze podat
 osobně – do 10. ledna 2018 do 16 hodin
 písemně s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky – žádost
musí být doručena nejdéle do 5. ledna 2018.
Městský úřad voličský průkaz předá nejdříve 28. prosince 2017
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to
i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče
i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.
V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné
přistoupit k hlasování.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na
některé kolo volby, vydá mu úřad voličský průkaz pro obě kola
volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat
také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Městský úřad
v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů
před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací
lístky na požádání ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních
nebo rodinných, Městský úřad Smiřice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice

RADA MĚSTA
(výběr z usnesení za období září–prosinec 2017)
 schválila aktualizaci Pravidel pro umístění dítěte do Jeslí Smiřice
dle předloženého návrhu s platností od 1. 10. 2017 (pravidla jsou
ke zhlédnutí na webu města).
 schválila Dodatek č. 2 se společností DOBOSA s.r.o. na vícepráce
akce "Rekonstrukce chodníků v sídlišti Gen. Govorova" v hodnotě 180.223,93 Kč vč. DPH.
 schválila na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, Pasport pozemních komunikací města Smiřice dle předloženého návrhu.
 schválila osvobození od registračních poplatků v Městské knihovně Smiřice pro žáky 1. a 2. ročníku Základní školy Smiřice.
 schválila vyhlášení podlimitního zadávacího řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek na akci „Rekonstrukce ulice Nádražní – Smiřice – 1. etapa (severní část)“.
 jmenovala na základě § 167 školského zákona s účinností od
4. 12. 2017 třetinu členů školské rady Základní školy, Smiřice na
další volební období ve složení: Martin Černý, Jan Koudelka,
Ing. Lukáš Trávník.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – zasedání 25. 9. 2017
 schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků

p. č. 1121/5 a st. p. č. 503/2 za cenu 7.498.250 Kč.

 schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku

p. č. 913/2 v k. ú. Smiřice v hodnotě 2.083.650 Kč.

 schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku

p. č. 911 k. ú. Smiřice v hodnotě 1.618.150 Kč.

 schválilo úplatný převod pozemku p. č. 917 v k. ú. Smiřice

z LV 10002 Státní pozemkový úřad na LV 10001 město Smiřice za
cenu stanovenou znaleckým posudkem.
 schválilo bezúplatný převod majetku – stavby komunikace včetně pozemků na p. č. 1294 a 1072/8, stavba komunikace včetně
pozemku na p. č. 810 a stavba komunikace na p. č. 1216 a 974/7,
vše v k. ú. Smiřice.
 revokovalo usnesení zastupitelstva města č. 11/15/17.
 schválilo změnu zakladatelské listiny Kulturního středisko Dvorana, s.r.o., spočívající v rozšíření předmětu podnikání o hostinskou činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
vč. přijetí nového úplného znění zakladatelského dokumentu.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – zasedání 13. 11. 2017
 schválilo prodej pozemku p. č. 725/1 za cenu 228.090 Kč.
 schválilo změnu rozpočtu č. 5/2017.
 schválilo přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. do

výše 3.100.000 Kč na částečné financování koupě pozemků
(pozemky v plánované průmyslové zóně).
 schválilo přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. do
výše 5.200.000 Kč na částečné financování koupě hasičské cisterny.
 revokovalo usnesení zastupitelstva města č. 8/17/17 ze dne
25. 9. 2017.
 schválilo kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 911 v hodnotě
1.618.150 Kč .
 projednalo, ověřilo a schválilo návrh Změny č. 1 Územního plánu
Smiřice, předloženého odborem výstavby MěÚ Smiřice, a tuto
změnu vydalo formou opatření obecné povahy.
 schválilo veřejnoprávní smlouvu o výkonu činností Městské policie Smiřice s obcí Černožice.
 schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 272/3 v k. ú. Smiřice
z LV 10002 Česká republika – Státní pozemkový úřad na
LV 10001 město Smiřice.
Usnesení jsou kvůli nedostatku místa redakčně krácena. Zápisy
z rady a zastupitelstva jsou uloženy k nahlédnutí na podatelně
MěÚ a v anonymizované podobě i na webu města.
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6. 1. od 20 hod. – MYSLIVECKÝ PLES (MS Smiřice)
12. 1. od 20 hod. – MYSLIVECKÝ PLES (MS Skalice)
19. 1. od 20 hod. – MYSLIVECKÝ PLES (OMS Hradec Králové)
26. 1. od 20 hod. – MYSLIVECKÝ PLES (MS Okrouhlík – Rusek)
2. 2. od 20 hod. – MYSLIVECKÝ PLES (MS SMRŽOV)
10. 2. od 20 hod. – PLES OBCE SKALICE
Vstupenky na výše uvedené plesy prodávají pořadatelé.
16. 2. od 20 hod. – PLES KULTURNÍHO STŘEDISKA DVORANA
Hraje kapela Blue Band. KD Dvorana – vstupné 150 Kč. Rezervace
již probíhají, prodej vstupenek bude zahájen 3. 1. 2018.
18. 2. od 15 hodin – KARNEVALOVÁ SHOW
Pořad plný humoru, dětských písniček a soutěží v podání Hudebního divadla Hnedle vedle. KD Dvorana Smiřice, vstupné děti
20 Kč, dospělí 40 Kč.
3. 3. od 17 hodin – KONCERT „HUDEBNÍ LÁSKY“
Zpěv a varhany Hanka Juričková. Kaple Zjevení Páně, vstupné
dobrovolné.
6. 3. od 14 hodin – PŘEDNÁŠKA „Historie a heraldické znaky nejen Smiřických, ale i ostatních rodů, které žily v našem městě“
Přednáška Zdeňka Chramosty o rodech a rodinách, které žily
v našem městě, jejich historii a heraldických znacích, které užívaly.
KD Dvorana, vstupné 20 Kč.

SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY
15. ročník
1. koncert – 17. 3. 2018 od 19 hod. – Zahajovací koncert
Janáčkův komorní orchestr, Severáček – dětský pěvecký sbor, Jaroslav Svěcený – housle, Karel Untermüller – viola, Tomáš Töpfer –
umělecký přednes
2. koncert – 18. 3. 2018 od 19 hod. – Klasika a jazz bez fraku
Jaroslav Svěcený – housle, Tom Vybíral Trio, Collegium Jaroslava
Svěceného, Roman Šmucler – průvodní slovo
3. koncert – 21. 3. 2018 od 19 hod. – Strhující rytmy Jižní Ameriky
Jaroslav Svěcený – housle, Ladislav Horák – akordeon, Radek
Krampl – vibrafon, Vít Švec – kontrabas, Jan Pokorný (Český rozhlas) – průvodní slovo
4. koncert – 22. 3. 2018 od 19 hod. – Cigánski Diabli (Slovensko)
& Jaroslav Svěcený
5. koncert – 24. 3. 2018 od 19 hod. – NA VIVALDIHO!
Jaroslav Svěcený – housle, Zdeňka Žádníková Volencová – průvodní slovo, Michaela Káčerková – virginal, Virtuosi Pragenses Collegium
6. koncert – 25. 3. 2018 od 19 hod. – Jaroslav Svěcený a MAGISTRI (unikátní orchestr příčných fléten)
Jaroslav Svěcený – housle, Lucie Tóth – klavír, Magdalena Tůmová
Bílková – flétna
7. koncert – 28. 3. 2018 od 19 hod. – Velikonoční varhanní koncert
Pavel Svoboda – varhany, Jaroslav Svěcený – housle, Marek Zvolánek – trubka, Eva Garajová – mezzosoprán
8. koncert – 29. 3. 2018 od 19 hod. – Sváteční hudební setkání
Lubomír Brabec – kytara, Jaroslav Svěcený – housle a průvodní
slovo, Žofie Vokálková – flétna
9. koncert – 31. 3. 2018 od 19 hod. – Velikonoční recitál Julie
Svěcené
Julie Svěcená – housle, Václav Mácha – klavír, Jan Šťastný – umělecký přednes
10. koncert – 1. 4. 2018 od 19 hod. – Slavnostní závěrečný galavečer
Jaroslav Svěcený – housle, Julie Svěcená – housle, Karla Bytnarová
– mezzosoprán, Silvija Ščerbavičiūtė – flétna (Litva), Jitka Navrátilová – cembalo, Virtuosi Pragenses – komorní orchestr
DOPROVODNÁ AKCE v Erbovním sále: Výstava malíře, grafika
a ilustrátora Josefa Velčovského.
Informace o festivalu na www.festival.mestosmirice.cz
Předprodej vstupenek na všechny akce v IC vždy v PO a ST 8.00–
11.30 a 12.00–16.00 hodin. Informace na tel. č. 602 316 525 nebo
e-mailu kultura@mestosmirice.cz

