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Upozorňujeme občany, že v pátek 7. 7. 2017 bude
Městský úřad Smiřice pro veřejnost uzavřen.

NABÍDKA LETNÍ BRIGÁDY – ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ

ZLEPŠENÍ SLUŽEB PŘI PLACENÍ POPLATKŮ
Městský úřad ve spolupráci se společností Global Payments s.r.o.
zřídil na ekonomickém odboru platební terminál. Toto zařízení je
schopno přijímat platební karty všech typů, tj. bezkontaktních,
s čipem či magnetickým pruhem. Občané tak mají možnost uskutečnit platbu různých druhů poplatků i tímto pro ně jednoduchým
a pohodlným způsobem.

ÚHRADA POPLATKŮ ZA SVOZ ODPADŮ
Odbor správy majetku a životního prostředí upozorňuje některé
své občany na úhradu poplatků za popelnice. Splatnost poplatku
v souladu se čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Smiřice
č. 3/2013 je stanovena jednorázově vždy nejpozději do 31. března
příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatník neuhradí
poplatek včas nebo ve správné výši, bude mu poplatek vyměřen
platebním výměrem. S tímto opatřením jsou spojené i možnosti
uplatnění příslušné sankce.
Ing. Bronislav Luňáček, vedoucí ekonomického odboru

NOVINKY V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Sběr použitých rostlinných olejů z domácností
Od dubna je na sběrném dvoře umístěna nádoba na sběr použitých rostlinných olejů z domácností. Vychladlý olej můžete přelít
do plastové lahve a odnést na sběrný dvůr. Do této nádoby patří
pouze rostlinné oleje z domácností, tedy ne živočišné tuky ani
např. motorový olej. Oleje budou odbornou firmou bezplatně
odebírány a ekologicky likvidovány, čímž se zabrání ucpávání
kanalizace a jejímu následnému nákladnému čištění.
Sběrná místa na biologicky rozložitelný odpad
Město Smiřice aktualizovalo smlouvu s firmou Agro a.s. a přímo
v areálu firmy jsou nyní vyhrazena dvě místa, na nichž občané
Smiřic a Rodova mohou ukládat biologicky rozložitelný odpad
(dále jen BRO) – jedno místo slouží pro ukládání větví, druhé pro
ostatní BRO.
Ostatním BRO se rozumí zejména posekaná tráva, spadané listí,
ovoce, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, dále zbytky rostlin,
seno, sláma, zbytky zeminy (např. z květináčů), piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů.
Tento odpad nesmí obsahovat biologický odpad živočišného původu nebo vedlejší produkty živočišného původu, např. zbytky
jídel živočišného původu (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata a jejich exkrementy apod.
Otevírací doba areálu AGRO:
od
do
pondělí až pátek
sobota
1. 4. 30. 6. od 8 do 17 hod.
od 8 do 12 hod.
1. 7. 31. 8. od 8 do 14.30 hod.
-1. 9. 30. 11. od 8 do 16 hod.
od 8 do 12 hod.
Upozorňujeme poplatníky, že nově budou náhradní známky na
popelnice při poškození vydávány pouze po předložení poškozené
známky původní.
Barbora Luxová, odbor správy majetku a živ. prostředí

ze Smiřic a Holohlav se uskuteční 3. června 2017
Rodiče, kteří se této společenské události chtějí se svými dětmi
zúčastnit, nechť kontaktují matriku MěÚ Smiřice,
tel. 495 809 023, e-mail: koldrtova@mestosmirice.cz.

Město Smiřice přijme v období letních prázdnin studenty starší
18 let na údržbu veřejné zeleně. Pracovní doba pondělí–pátek od
7 do 12 hodin.
Bližší informace sdělí tajemnice úřadu, tel. 495 809 012.

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2017
V souladu se schváleným rozpočtem města Smiřice na rok 2017
jsou v nejbližší době naplánovány (nebo už proběhly) tyto akce:
Duben: byla provedena rekonstrukce plochy u bočního vchodu
do ZŠ, proběhla výměna umělého povrchu fotbalového hřiště
před ZŠ a začala rekonstrukce zahrady Domu s pečovatelskou
službou (mezi čp. 574 a 575), v rámci které dojde k obnově zpevněných ploch a výsadbě nových dřevin a záhonů.
Červen: začátkem měsíce začne výměna podlahy v tělocvičně
základní školy. V červnu a dále v průběhu prázdnin je naplánována
realizace opravy sociálního zařízení loutkového divadla a výměna
oken na levé části budovy čp. 477 (jesle).
Červenec: Do konce měsíce je v plánu celková oprava komunikace v ulici Brigádnická a chodníků v ulicích Jiráskova, Nývltova
a Kršovka.
Září: začátkem měsíce by měla být zahájena oprava krovu
a výměna střešní krytiny na budově čp. 626 v areálu zámku ve
Smiřicích (původní obytný trakt budovy po pravé straně při výjezdu z areálu do parku).
V průběhu celého roku je v plánu oprava fasád, a to na budově
čp. 125 (kavárna Fidla a IC), budově čp. 48 (zdravotní středisko)
a budově čp. 106 (městský úřad).
Největší akcí letošního roku co do rozsahu i ceny bude rekonstrukce prostoru před nádražím a části Nádražní ulice (po křižovatku
s ulicí Příční).
Ing. Petr Filip, vedoucí odboru správy majetku a ŽP

PRODEJ BETONOVÉ DLAŽBY A NABÍDKA ZEMINY
Město Smiřice nabízí k odprodeji použitou betonovou dlažbu
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.
Dále město nabízí občanům překatrovanou zeminu, vhodnou
k založení trávníků, na dorovnání terénu nebo na zahrádky.
Zájemci si ji mohou zdarma odebrat na sběrném dvoře. Množství
odebrané zeminy na osobu není limitováno, odvoz zeminy je
vlastními prostředky.
Otevírací doba sběrného dvora: úterý 15–18 hod.
sobota 8–12 hod.

OSLAVY A DOBA NOČNÍHO KLIDU
Dobou nočního klidu se rozumí v souladu se zákonem
č. 200/1990 Sb., 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.
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice

za rok 2016.

 schválilo pana Jana Koudelku delegátem na jednání řádné valné

RADA MĚSTA
(výběr z usnesení za období únor–duben 2017)
schválila:
 smlouvu o dílo se společností ROYAL TECH s.r.o. na dodávku
a montáž sportovní podlahy v tělocvičně ZŠ Smiřice v hodnotě
1.163.117 Kč vč. DPH.
 kupní smlouvu se společností SEDLÁČEK s.r.o. na koupi zametacího stroje Kärcher KM 90/60 R G v ceně 227.188 Kč bez DPH.
 smlouvu o poskytnutí služeb s firmou Libor Černohlávek, Církvice, na bezplatnou obsluhu sběrných nádob pro sběr použitého
jedlého oleje.
 smlouvu o dílo se společností KENVI CZ, s.r.o. na vybudování
nových zpevněných ploch pro pěší na pozemku p. č. 710/2 k. ú.
Smiřice v celkové hodnotě díla 1.117.656,09 Kč bez DPH.
 pravidla pro umístění dítěte do Jeslí Smiřice.
 smlouvu o dílo s firmou Vladimír Vávrů na opravu fasády Palackého 125, Smiřice v ceně 274.034 Kč bez DPH.
 pronájem nebytových prostor Rodov 3 paní Lence Puterkové za
cenu 300 Kč/m2/rok.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – zasedání 27. 2. 2017
 zvolilo členem RM pana Jana Koudelku.
 pověřilo výkonem slavnostních obřadů za město Smiřice pana

Jana Koudelku a Mgr. Petra Rohlenu.

 stanovilo v souladu s účinností od 1. 3. 2017 měsíční odměny za

výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZM (v souvislosti
s výkonem slavnostních obřadů).
 schválilo změny rozpočtu č. 6/2016 a 1/2017.
 schválilo smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku s Loutkovým
divadlem, z. s.
 schválilo koupi pozemků v k. ú. Smiřice st. p. č. 31/2 díl a) o výměře 12 m2 za cenu 5.040 Kč a st. p. č. 31/2 díl b) + c) o výměře
21 m2 za cenu 8.820 Kč.
2
 schválilo koupi pozemků p. č. 282/7 o výměře 10 m
2
a p. č. 714/10 o výměře 66 m k. ú. Smiřice v celkové kupní ceně
36.300 Kč včetně DPH.
2
 schválilo prodej pozemků p. č. 1099 o výměře 1 656 m ,
p. č. 1320 o výměře 91 m2 a p. č. 324/1 o výměře 544 m2
v k. ú. Smiřice za cenu celkem 1.420.420 Kč společnosti JAN ŠPATENKA A SYN, společnost s ručením omezeným, IČ 42195497.
 vzalo na vědomí zprávu kontrolách Kontrolního výboru ZM za
rok 2016 a schválilo plán kontrol na rok 2017.
 schválilo na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 350.000 Kč Obecnému zájmu, z. s. na pořízení osobního automobilu pro zajištění výkonu
sociálních služeb.
 schválilo uzavření smlouvy o úvěru mezi Českou spořitelnou
a městem Smiřice na úvěrovou částku ve výši 15.000.000 Kč,
určenou zejména na financování projektu „Rekonstrukce Nádražní ulice ve Smiřicích“.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – zasedání 24. 4. 2017
 schválilo změnu rozpočtu č. 2/2017 a střednědobý výhled roz-

počtu na období 2018–2020
 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s Programem poskytování dotací z rozpočtu města Smiřice pro období
2017 těmto žadatelům:
a) SK SMIŘICE z. s. – oddíl kopané
140.000 Kč,
b) Klub kuželkářů Zálabák, z. s.
140.000 Kč,
c) Loutkové divadlo Smiřice, z. s.
135.000 Kč.
 schválilo prodej pozemku p. č. 315/6 – ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 7 m2.
 schválilo koupi pozemku p. č. 1105/2 – ostatní plocha – jiná
plocha o výměře 330 m2 za cenu 76.370 Kč a pozemku
st. p. č. 782/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 za
cenu 1.540 Kč.
 schválilo Vnitřní směrnici č. 2/2017 Statut sociálního fondu.
 schválilo změnu zakladatelské listiny společnosti Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. spočívající v rozšíření předmětu podnikání
o hostinskou činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin.
 vzalo na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků města

hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a. s., která se koná dne 7. 6. 2017.
 schválilo prodej bytové jednotky číslo 111/6 v budově čp. 111
ve Smiřicích včetně h spoluvlastnických podílů na pozemcích za
cenu 650.000 Kč.
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.

HÁČKOVANÝ SVĚT – pověsti z hradů, zámků a podzámčí
1. 5. od 10 do 17 hod., 6. 5. od 10 do 16 hod. a 7. 5. od 10 do
15 hod.
Výstava panenek v háčkovaných oblečcích zavede návštěvníky za
poutavými příběhy na řadu známých i méně známých památek
a míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Erbovní sál (vstup od
knihovny v areálu zámku). Vstupné děti do 3 let zdarma, děti
3–15 let, senioři a ZTP 10 Kč, dospělí 30 Kč.

1. 5. od 13 hod. – VÍTÁNÍ MÁJE S HRADECKEM
Tradiční akce pro celou rodinu na nádvoří zámku a v Kapli Zjevení
Páně – program pro děti (pohádková stezka, jízdy kočárem, tvořivá dílna, ukázky dravců, prezentace Záchranné stanice Jaroměř),
prohlídky kaple s hraběnkou ze Šternberka a její schovankou
a další atrakce. Občerstvení v místě, vstup volný.

19. 5. od 19 hod. – POSTELOVÁ FRAŠKA
Situační komedie v podání divadelního souboru Klicpera Chlumec
nad Cidlinou aneb S cizím manželským párem ve své posteli.
KD Dvorana – vstupné 100 Kč.

27. 5. od 13 hod. – DĚTSKÝ DEN
Odpoledne pro děti plné zábavy a soutěží pořádá DDM Smiřice
a SK Smiřice. Fotbalový stadion SK Smiřice, vstup volný.

27. 5. od 19 hod. – FRANCOUZSKÝ VEČER
Francouzské šansony a frankofonní písně v podání dua Nos Dames
(Martina Forejtková – klavír, akordeon, zpěv, Kateřina Prokešová
– violoncello, kytara, zpěv). Koncert se koná u příležitosti 15. výročí znovuotevření Kaple Zjevení Páně. Vstupné dobrovolné, volné
sezení.

3. 6. od 9 hod. – MEMORIÁL VÁCLAVA KUBÍNA, OSLAVA
135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH SMIŘICE
Soutěž jednotek SDH v požárním sportu O pohár starosty SDH.
Ukázky staré techniky, zásahů a atrakce pro děti. Občerstvení
v místě. Prostranství za KD Dvorana – vstup volný.

6. 6. od 16 hod. – LETNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Účastníci dílny budou pod vedením zkušené lektorky Věry Dvořáčkové tvořit výrobky z pedigu. KD Dvorana – vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek od 2. 5. 2017.

10. 6. od 17 hod. – SMIŘICKÝ HRNEC 2017
29. ročník hudebního festivalu. Účinkují: Kdoví, Vojta Kiďák Tomáško, Spolektiv, Jaroslav Samson Lenk a Semtex. Fotbalový stadion SK Smiřice – vstup volný.

ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ZUŠ SMIŘICE
20. 6. od 17 hod. – KD Dvorana, 21. 6. od 17 hod. – Kaple Zjevení
Páně. Vstupné dobrovolné – volné sezení.

28. 7. od 20 hod. – REVIVALOVÉ LÉTO s ROXETTE
Vystoupí kapela The RockSet, jedna z nejlepších tribute band
švédských Roxette v Evropě. Fotbalový stadion SK Smiřice – vstupné 120 Kč (vstupenky pouze na místě v den konání koncertu).
Kulturní středisko Dvorana stále přijímá přihlášky do tanečních,
které budou probíhat každý čtvrtek od 7. září 2017 od 19 hod.
pod vedením tanečních mistrů Tomáše a Kateřiny Chmelových.
Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., Palackého 124, 503 03 Smiřice, tel. 602316525, e-mail: kultura@mestosmirice.cz. Předprodej
vstupenek v IC vždy v PO a ST 8.00–11.30 a 12.00–16.00 hodin.
Smiřický infoservis

