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ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatky za psy a odvoz popelnic je nutno uhradit
na pokladně Městského úřadu Smiřice do 31. 3. 2017.
Výše všech poplatků zůstává stejná jako v roce 2016.

ZMĚNA VE SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Vzhledem k rezignaci dlouholetého člena zastupitelstva a člena
rady JUDr. Pavla Rouska došlo ke změně ve složení zastupitelstva.
Novým členem zastupitelstva se stal pan Robert Smékal
(SNK Volba pro Smiřice). Na nejbližším zasedání zastupitelstva
bude také volbou doplněn počet členů rady.
Děkujeme JUDr. Pavlu Rouskovi za spolupráci a novému zastupiteli přejeme v jeho činnosti hodně úspěchů.
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice MěÚ

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

referent/ka územního plánování
a stavebního řádu MěÚ Smiřice
Bližší informace a náležitosti přihlášky jsou zveřejněny na úřední
desce MěÚ Smiřice nebo webu města www.mestosmirice.cz
(odkaz Úřední deska nebo Oznámení Městského úřadu).

Rada města schválila prodej použité betonové dlažby z náměstí
Míru (rozměr dlaždice 30 x 30 cm, cena za kus 2 Kč). Zájemci se
nejprve dostaví na ekonomický odbor, po zaplacení zde dostanou
potvrzení a s tímto potvrzením si dlažbu vyzvednou na sběrném
dvoře na Zderazi u pana Háši (otevírací doba sběrného dvora –
úterý 15–18 hod, sobota 8–12 hod.).

V rámci grantové strategie města na rok 2017 si mohou tělovýchovné, zájmové, kulturní, společenské a neziskové organizace,
a dále svazy, spolky, sdružení, právnické a fyzické osoby podávat
v termínu od 1. do 31. března 2017 žádosti na částečnou úhradu
provozních, případně investičních výdajů spojených s jejich činností.
Okruhy programu a maximální výše dotace v jednotlivém případě:
 Tělovýchovná a zájmová činnost (max. 140 tis. Kč)
 Kulturní činnost (max. 135 tis. Kč)
 Činnost svazů, spolků, společenských a neziskových organizací
(max. 32 tis. Kč)
Formulář (včetně podrobných informací o programu poskytování
dotací) je možné vyzvednout si buď osobně na správním odboru
MěÚ – podatelně, nebo stáhnout z internetových stránek města
www.mestosmirice.cz (odkaz Městský úřad, pododkaz Formuláře
→ Ekonomický odbor).

Dobou nočního klidu se rozumí v souladu se zákonem
č. 200/1990Sb., o přestupcích doba od 22. do 6. hodiny. Obec
může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Město Smiřice nepřijalo žádnou takovou vyhlášku, takže doba
nočního klidu je vymezena tak, jak je uvedeno výše. Soukromé
oslavy proto i nadále žádnému předchozímu ohlášení nepodléhají.
Veřejně přístupné sportovní a kulturní akce se jako dosud oznamují v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky města Smiřice
č. 2/2013 a čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2010.
Porušení nočního klidu je však v obou případech přestupkem, za
který může být uložena sankce.

Typ svozu
celoroční
kombinovaný
plný + měsíční
poloviční
pol. + měsíční
měsíční
dvouměsíční

Cena za 110 a 120 l
2 700
2 300
2 020
1 500
1 360
960
660

Cena za 240 l
5 400
4 600
4 040
3 000
2 720
1 920
1 320

VÝPADEK TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY MĚÚ SMIŘICE
Ve dnech 2. a 3. února proběhne na MěÚ Smiřice instalace nové
telefonní ústředny. Z tohoto důvodu nebudou funkční pevné telefonní linky, zaměstnancům úřadu ale bude možné se dovolat na
jejich mobilní telefony.

Ve středu dne 1. 2. 2017 v 9 hodin začíná další semestr Virtuální
univerzity třetího věku. Na poslední prosincové přednášce bylo
společným hlasováním rozhodnuto o novém tématu na letní semestr akademického roku 2016/2017, a to „České dějiny a jejich
souvislosti“.
Pro prvotní informace nových zájemců o studium je možno nahlédnout na stránky https://e-senior.czu.cz nebo se dostavit na
první únorovou přednášku v Kulturním středisku Dvorana.

PŘEHLED ODDÁVACÍCH DNŮ PRO OBŘADNÍ SÍŇ
Za svatební obřad v obřadní síni 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).
 3. a 17. únor
 4. a 18. srpen
 3. a 17. březen
 1. a 15. září
 21. a 28. duben
 6. a 20. říjen
 12. a 26. květen
 3. a 24. listopad
 9. a 23. červen
 1. a 15. prosinec
 7. a 21. červenec

za rok 2016 se uskuteční
ve středu 22. 3. 2017 v době od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Smiřice.

JESLE VE SMIŘICÍCH
V únoru zahajují svou činnost nové jesle, které sídlí v ulici Kršovka
v objektu vedle ordinace MUDr. Jarolímka. V tuto chvíli je už kapacita naplněna (přihlášky se podávaly na podzim).
Provozovatel – Hledá se Smolíček, z.s., IČ 22892494 – přijme na
hlavní pracovní poměr na dobu 30 měsíců vychovatelku–chůvu
a na zkrácený úvazek na stejnou dobu asistentku vychovatelky
(provozní pracovnici).
Informace o pracovních pozicích a o provozu jeslí podá paní Hana
Benešová, tel. 774 334 422.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se letos v našem městě uskutečnila v sobotu
7. ledna. Koledníkům se podařilo ve Smiřicích vybrat do pokladniček během dne celkem 24 358 Kč.
Výtěžek je určený pro ranou péči Sluníčko, která poskytuje zdarma služby rodinám pečujícím doma o dítě s postižením, domácí
hospicovou péči a na odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni.

RADA MĚSTA
(výběr z usnesení za období prosinec 2016 – leden 2017)
 schválila účelovou dotaci pečovatelské službě Obecný zájem, z.ú.

ve výši 40 000 Kč na pořízení parního čističe pro účely úklidu
v DPS.
 vzala na vědomí informaci o rezignaci JUDr. Pavla Rouska na
funkci člena ZM z důvodu střetu zájmů.
 vzala na vědomí informaci o rezignaci pana Michala Arnošta na
funkci člena ZM a vydala v souladu s příslušnou legislativou
osvědčení panu Robertu Smékalovi, že se stal dnem 5. 1. 2017
členem ZM.
 schválila zápis do kroniky města za rok 2015 dle předloženého
znění. RM uložila kronikářkám provést zápis za rok 2015 a předložit RM návrh znění zápisu za rok 2016 do 31. 8. 2017.
 schválila pronájem nebytových prostor v 1. NP objektu Rodov 70
Mysliveckému spolku Labská rovina.
 schválila smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
41 000 Kč společnosti Královéhradecká labská o.p.s na částečnou
úhradu provozních nákladů v roce 2017 souvisejících s údržbou
a provozem cyklostezky Hradec Králové – Josefov – Kuks.
 schválila smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč Oblastní
charitě Červený Kostelec, Hospic Anežky České.
 schválila záměr pronájmu nebytových prostor Rodov 3 o výměře
79 m2 (zrušená prodejna Rodov)
 schválila darovací smlouvu mezi městem Smiřice a Národním
filmovým archivem, jejímž předmětem jsou filmové materiály
uvedené v příloze smlouvy (město NFA darovalo 16mm filmy,
archiv provede zdarma jejich digitalizaci a předá je zpět na DVD
městu)

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – zasedání 12. 12. 2016
 schválilo změnu rozpočtu č. 5/2016 a dále rozpočet města Smi-

řice na rok 2017.

 schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši

525 000 Kč s pečovatelskou službou Obecný zájem, z. ú. na
financování běžných výdajů spojených s poskytováním sociální
služby.
 schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši
113 000 Kč s paní Editou Labíkovou na výdaje spojené se zajištěním provozu útulku pro psy ve Smiřicích.
 schválilo dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města se společností Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., jejímž
předmětem je snížení příspěvku na rok 2016 na částku
1 200 000 Kč.
 schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši
1 300 000 Kč se společností Kulturní středisko Dvorana, s. r. o.,
na kulturní a společenskou činnost jím organizovanou.
 schválilo dodatek číslo 4 ke zřizovací listině DDM Smiřice a dále
smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku s DDM Smiřice.
 schválilo pokyny pro úpravu návrhu Změny číslo 1 Územního
plánu Smiřice č. j. 5696/2016 předložené pořizovatelem této
změny.
2
 schválilo koupi pozemků st. p. č. 31/2 díl a) o výměře 12 m za
cenu 5 040 Kč a st. p. č. 31/2 díl b) + c) o výměře 30 m2 za cenu
12 600 Kč.
2
 schválilo prodej pozemků st. p. č. 31/4 díl d) o výměře 2 m za
cenu 840 Kč a p. č. 710/4 díl e) o výměře 3 m2 za cenu 1 260 Kč
společnosti AG COM, a. s.
2
 schválilo koupi pozemku p. č. 135/6 o výměře 2 046 m ostatní
plocha – jiná plocha za cenu 5 000 Kč.
 schválilo záměr koupě měřiče rychlosti pro obce Smiřice, Černožice a Holohlavy s tím, že příspěvek jednotlivých obcí bude určen poměrem počtu jejich obyvatel.
 schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Smiřicka na
období 2017–2019.
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.
Smiřický infoservis

24. 1. – 14. 2. – ETIOPIE – NAŠE AFRICKÁ KOLÉBKA
Výstava fotografií Robina Böhnische přibližující život v největší
zemi Afrického rohu i krásy tamní přírody. Výstava je ke zhlédnutí
v galerii Informačního centra Smiřice – vstup volný.
27. 1. od 20 hod. – MYSLIVECKÝ PLES (MS Okrouhlík – Rusek)
KD Dvorana – vstupenky prodává pořadatel – myslivecký spolek
4. 2. od 20 hod. – PLES OBECNÍHO ÚŘADU SKALICE
KD Dvorana – vstupenky prodává pořadatel – Obecní úřad Skalice
11. 2. od 20 hod. – MYSLIVECKÝ PLES (MS Smržov)
KD Dvorana – vstupenky prodává pořadatel – myslivecký spolek
17. 2. od 20 hod. – PLES KULTURNÍHO STŘEDISKA DVORANA
K poslechu i tanci zahraje kapela Blue Band.
KD Dvorana – vstupné 150 Kč
19. 2. od 15 hod. – KARNEVALOVÁ SHOW
Pořad plný humoru, dětských písniček a soutěží v podání Hudebního divadla Hnedle vedle. KD Dvorana – vstupné děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
24. 2. od 19 hod. – VIDEOPŮJČOVNA
Známé travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle si tentokrát
připravily nový zábavný pořad plný známých hudebních hitů
z českých i zahraničních filmů. KD Dvorana Smiřice – vstupné
280 Kč
17. 3. od 19 hod. – PAVLAČOVÁ REVUE
2 muži, 7 žen, 4 povídky a jeden společný záchod. Nepoetické
povídky o životě jednoho domu, kde nosit sukni neznamená nic.
Účinkuje Divadelní soubor OCHOS Smiřice. KD Dvorana – vstupné
100 Kč, předprodej vstupenek od 15. 2.
18. 3. od 17 hod. – JARNÍ KONCERT HANKY JURIČKOVÉ
Varhanní doprovod Václav Uhlíř. Kaple Zjevení Páně – vstupné
dobrovolné.
23. 3. od 9.30 hod. – JARNÍ POHÁDKA ANEB SKŘÍTEK TŘEŠNIČKA A MRAZÍK ZLOBIVKA – Pohádka pro MŠ v podání Liduščina divadla z Prahy. Na představení přivítáme i rodiče s dětmi na
rodičovské dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč
25. 3. od 20 hod. – MYSLIVECKÁ ZÁBAVA
Zábavu pořádá a vstupenky v ceně 150 Kč prodává Myslivecké
sdružení Smiřice. KD Dvorana
1. – 16. 4. – SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY 2017
14. ročník velikonočního hudebního festivalu v Kapli Zjevení Páně.
Program a informace na www.festival.mestosmirice.cz.
10. 4. od 16 hod. – VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Výroba velikonočních dekorací s lektorkou paní Věrou Dvořáčkovou. KD Dvorana – vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek od 20. 2.

Kurz tance a společenské výchovy 2017
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. přijímá přihlášky do tanečních,
které budou probíhat každý čtvrtek od 7. září 2017 od 19 hod. pod
vedením tanečních mistrů Tomáše a Kateřiny Chmelových. Kurzovné: 1 400 Kč jednotlivci, 2 600 Kč taneční pár, 500 Kč garde.
Přihlášky jsou k dispozici v KD Dvorana a ke stažení na webu
www.ksdvorana.mestosmirice.cz. Přihlášky se podávají nejdéle do
14. 7. 2017.
Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., Palackého 124, 503 03 Smiřice,
tel. 602 316 525, e-mail: kultura@mestosmirice.cz. Předprodej
vstupenek v IC, vždy v PO a ST 8.00–11.30 a 12.00–16.00 hodin.

NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM OTEVŘENO
Dne 10. 1. 2017 zahájilo svou činnost INFORMAČNÍ CENTRUM,
které najdete na adrese Palackého 125 (prostory vedle kavárny
Fidla proti Kapli Zjevení Páně). Zároveň se do IC přestěhovala
kancelář kulturní referentky, a s tím i veškerý předprodej vstupenek a prodej upomínkových předmětů.
Pro veřejnost je IC prozatím otevřeno vždy v pondělí a středu
od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.00 hodin. V turistické sezóně se
samozřejmě počítá s rozšířenou pracovní dobou.
Součástí IC je GALERIE POHLEDNIC, v níž je možno zdarma zhlédnout 733 pohlednic z 201 států všech kontinentů.
Další informace o IC a galerii a jejich provozu najdete na internetových stránkách ww.ksdvorana.mestosmirice.cz.

