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INFORMACE Z ODBORU SPRÁVY MAJETKU
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Akce plánované v 2. pololetí 2017
Začátkem srpna byly dokončeny opravy sociálního zařízení loutkového divadla. Ve stejném měsíci byla zahájena oprava fasád na
budovách čp. 48 (zdravotní středisko) a čp. 363 (ZUŠ) a celková
rekonstrukce chodníků na sídlišti Gen. Govorova – předpoklad
dokončení této rekonstrukce je listopad 2017.
Dále se začalo s opravou chodníků v ulici Jiráskova, následovat
budou chodníky v ulicích Nývltova a Kršovka. Dále by měla být
zahájena poslední etapa opravy chodníku a parkoviště před budovou mateřské školy.
Začátkem září by měla být zahájena oprava krovu a výměna střešní krytiny na budově čp. 626 v areálu zámku Smiřice (budova
porostlá břečťanem vlevo při vjezdu do zámku z parku).
Ing. Petr Filip, vedoucí odboru správy majetku a ŽP
Odpadové hospodářství
V letošním roce je novinkou nový velkokapacitní kontejner u hřbitova v Rodově. Místo původní betonové ohrady byl zakoupen
zcela nový kontejner od firmy Brukov AVIA na 9 m3 materiálu.
Před hřbitovem byla vybudována zpevněná plocha z betonových
panelů a na ní kontejner umístěn.
Ke sběrnému hnízdu u ZUŠ byl přidán kontejner na papír a plast
a na všech stanovištích, kde ještě nebyl, byl navýšen vývoz plastu
na 2x týdně. Další kontejner na plast přibyl na starém sídlišti
a jeden na papír na Trotině. Je vidět, že naši občané poctivě třídí
a navyšuje se vytříděný odpad. Za druhé čtvrtletí oproti druhému
čtvrtletí v roce 2016 došlo k navýšení vytříděného papíru o 1 tunu
a plastu dokonce o 1,75 tuny.
Veřejná zeleň
Koncem června a začátkem července došlo k prořezání lipové
aleje v ulici A. Malé. Firma Greenservis se zaměřila jak na vyvětvení kvůli průjezdnosti ulice, tak na zdravotní a bezpečnostní řez
s ohledem na odlehčení větví a povolení napětí bezpečnostních
vazeb. Ty jsou instalovány na 6 z celkem 18 stromů a slouží ke
zpevnění koruny a zabránění případnému rozlomení silných kosterních větví.
V červnu byly provedeny tahové zkoušky v zámeckém parku na
jasanu pensylvánském a na dvou dubech letních. Z výsledků měření vyplývá, že je potřeba u dubů opět snížit korunu obvodovou
redukcí o 3 m. U jasanu už korunu snížit nejde a musí dojít k jeho
pokácení. Všechny tři stromy jsou pravidelně sledovány z důvodu
výskytu dřevokazných hub v kořenovém systému, kdy jsou stromy
náchylnější k vývratu.
Barbora Luxová, referentka odboru správy majetku a ŽP
Prodej betonové dlažby
Rada města schválila prodej použité betonové dlažby z nám. Míru
(rozměr 30 x 30 cm, cena 2 Kč/ks), a dále použité vymývané dlažby ze sídliště Gen. Govorova (rozměr 40 x 60 cm, cena 20 Kč/ks).
Zájemci se nejprve dostaví na ekonomický odbor, po zaplacení
zde dostanou potvrzení a s tímto potvrzením si dlažbu vyzvednou
buď na sběrném dvoře na Zderazi u pana Háši (otevírací doba
sběrného dvora: úterý 15–18 hod, sobota 8–12 hod.) nebo přímo
u pracovníků firmy provádějící výměnu dlažby v ulici Jiráskova
(klasické chodníkové dlaždice) nebo v ulici Gen. Govorova
(vymývaná dlažba).
Prodej potrvá do vyprodání zásob.

ze Smiřic a Holohlav se uskuteční 7. října 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.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
ve dnech 20. a 21. října 2017
Zájemci o členství ve volebních okrskových komisích 20. a 21. října
2017 mohou doručit přihlášku na podatelnu Městského úřadu
Smiřice, a to nejdéle do 20. září 2017 do 16 hodin. Formulář přihlášky lze stáhnout z webových stránek města či vyplnit osobně
na podatelně.
Ve Smiřicích jsou zřízeny tyto volební okrsky:
Okrsek č. 1 - Kulturní středisko Dvorana, Palackého 124, Smiřice
Okrsek č. 2 - Základní škola, Jiráskova 206, Smiřice
Okrsek č. 3 – Rodov 70
Volební strany mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise, a to nejdéle do 20. září 2017 do
16 hodin.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu ve Smiřicích, může požádat Městský úřad Smiřice o vydání voličského průkazu, a to
 osobně do 18. října 2017 do 16 hodin na matrice Městského
úřadu Smiřice;
 podáním doručeným nejpozději do 13. října 2017 na Městský
úřad Smiřice, a to v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče (ověření podpisu je u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku) nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Mgr. Věra Hottmarová

POZVÁNKY PRO SENIORY
Kurz Senioři komunikují
Ve dnech 9. – 12. října 2017 od 9 do 12 hodin se bude konat
v Kulturním středisku Dvorana, s.r.o. ve Smiřicích počítačový kurz.
Kurz je určen pro seniory v rámci projektu Senioři komunikují
2017. Výuka bude probíhat prakticky na počítačích v učebně.
Obsah kurzu:
 základní obsluha PC
 tvorba textu, tabulek
 internet
 elektronická pošta
 Skype, Facebook
 bankovní služby
Maximální počet účastníků: 12
Cena: 200 Kč/kurz.
Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Věry Hottmarové, Městský úřad
Smiřice, tel. 495 809 012, e-mail hottmarova@mestosmirice.cz.
Přednost při zařazení do kurzu mají zájemci s trvalým pobytem ve
Smiřicích, přičemž rozhoduje pořadí došlých přihlášek, a dále zájemci z ostatních obcí.

„Věk je jen číslo“
Zveme Vás na dvouhodinový workshop Davida Hufa o zdravém
životním stylu, který se koná pod záštitou Nadačního fondu Veolia, spolku Buď fit seniore z. s. a města Smiřice.
Povídání spojené s lehkým cvičením pro seniory se koná v úterý
19. září 2017 od 14 hodin v Kulturním středisku Dvorana ve Smiřicích.
Vstup je zdarma bez předchozí registrace. S sebou si vezměte
blok, psací potřeby, podložku na cvičení a vhodné oblečení.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Věra Hottmarová

RADA MĚSTA
(výběr z usnesení za období květen–srpen 2017)
schválila:
 smlouvu o dílo se společností JABBON, spol. s r. o. na dodávku
a montáž oken a dveří pro jesle Smiřice v celkové hodnotě
235.981,64 Kč vč. DPH;
 smlouvu o dílo se společností BORTA s.r.o. na opravu chodníků
ulic Jiráskova, Nývltova a Kršovka v ceně 1.265.643 Kč vč. DPH;
 smlouvu o dílo s firmou Vladimír Vávrů na opravu sociálního
zařízení v loutkovém divadle v ceně 301.924 Kč vč. DPH;
 dodatek č. 2 smlouvy o dílo v hodnotě 133.826 Kč s Dopravně
inženýrskou kanceláří, s.r.o., na rozdělení akce Nádraží a Nádražní ulice do dvou etap;
 smlouvu o výpůjčce modelu Kaple Zjevení Páně pro výstavu
Baroko v českých zemích;
 smlouvu o dílo s MgA. Kateřinou Čihákovou Myškovou na obnovu kamenných prvků budovy Palackého 48 v hodnotě 172.183 Kč
vč. DPH;
 smlouvu o dílo se společností Daniel Rykowski - PROKVALIT na
nátěr střechy kaple v hodnotě 427.300 Kč s DPH;
 smlouvu o dílo s firmou Vladimír Vávrů na opravu fasády ZUŠ
Smiřice v ceně 450.864 Kč vč. DPH;
 smlouvu o dílo se společností DOBOSA s.r.o. na realizaci akce
"Rekonstrukce chodníků v sídlišti Gen. Govorova ve Smiřicích"
v ceně díla 4.229.316,64 Kč vč. DPH;
 pronájem nebytových prostor Rodov 3 (prodejna) paní Lence
Puterkové za cenu 1.000 Kč ročně;
 dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností DOBOSA s.r.o. na
vícepráce akce "Rekonstrukce chodníků v sídlišti Gen. Govorova"
v hodnotě 258.003,64 Kč vč. DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – zasedání 26. 6. 2017
 schválilo účetní závěrku města Smiřice za rok 2016 bez oprav,

dále schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet za
rok 2016 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Smiřice za rok 2016 a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad;
 schválilo změnu rozpočtu č. 3/2017;
 schválilo využití části úvěru ve výši 5.500.000 Kč podle smlouvy
o úvěru č. 0437996439/LCD uzavřené s Českou spořitelnou, a. s.
ve prospěch akce „Celková oprava chodníků na sídlišti
Gen. Govorova“.
 schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na částečnou úhradu provozních výdajů provozovateli jeslí Hledá se
Smolíček, o. s. ve výši 96.000 Kč;
 schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s Loutkovým divadlem, z. s.;
 pověřilo pana Jana Koudelku přijímáním prohlášení snoubenců
o projevení vůle vstoupit do manželství;
 revokovalo usnesení zastupitelstva města č. 13/15/17 ze dne
24. 4. 2017 (původní prodej bytu č. 111/6 v Mlýnské ulici);
 schválilo prodej bytové jednotky číslo 111/6 o celkové ploše
30 m2 v budově čp. 111;
 projednalo žádost pana Jiřího Drbala a schválilo umístění skladovací haly na pozemcích st. p. č. 753 a p. č. 849/2, k. ú. Smiřice,
o výměře 536 m2.
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.

na dočasné omezení provozu
V sobotu 2. září dojde na úseku vedoucím od mostu v Černožicích
kolem loděnice v délce cca 500 m k omezení provozu z důvodu
pořádání 45. ročníku kanoistického závodu Černožický kilometr.
Úsek bude průjezdný po souběžné nezpevněné cestě pod hrází,
který však není vhodný pro bruslaře.
Žádáme všechny uživatele stezky, aby pro zajištění bezpečnosti
své, závodníků a všech ostatních dbali pokynů pořadatelů a traťových komisařů a přizpůsobili pohyb na stezce okolnostem.

26. 8. od 14 hod. – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – III. ROČNÍK
Pořádá Cyklozastávka U Apače a Kulturní středisko Dvorana –
připraveny budou soutěže s DDM Smiřice, tvořivá dílnička, ukázka
řezbářských prací, hudební představení „Hledá se Evelína“ v podání Divadla Slunečnice z Brna, pro dospělé večerní párty s ohňostrojem a další. Cyklozastávka U Apače – vstup volný, bohaté občerstvení v místě.
31. 8. – 26. 9. – FOTOOBRÁZKY
Výstava fotografií Evy Pilarové a Heleny Štefanové. Výstava bude
přístupná v Erbovním sále od 31. srpna do 26. září takto:
v pondělí a středu 9–12 a 13–17 hod., v úterý, čtvrtek a pátek
9–12 a 13–15 hod., a dále v neděli 10. a 24. září 14–16 hod.
Vernisáž za účasti obou autorek se uskuteční ve středu 30. srpna
v 17 hod. Vstup zdarma.
12. 9. od 16 hod. – TVOŘIVÁ DÍLNA – VÝROBA Z PEDIGU II.
Tvořivá dílna pod vedením lektorky Věry Dvořáčkové.
KD Dvorana – vstupné 50 Kč.
15. 9. od 19 hod. – SVĚTÁCI
Komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského v podání Divadelní společnosti Háta. KD Dvorana Smiřice – vstupné 290 Kč.
21. 9. od 19 hod. – GALAKONCERT EVY URBANOVÉ
Spoluúčinkuje Moravské klavírní trio. Kaple Zjevení Páně - vstupné
700 Kč.
2. 10. v 15 hod. DEN SENIORŮ aneb S PÍSNIČKOU KOLEM SVĚTA
Zábavné odpoledne u příležitosti Dne seniorů – vystoupení žáků
ZUŠ Smiřice a beseda s písničkovým putováním po světě
s dlouholetým členem a kapelníkem Velkopopovické kozlovky
J. Dodo Slávikem. KD Dvorana – vstupné 30 Kč
5. 10. od 10 hod. – PODZIMNÍ POHÁDKA aneb Skřítek Třešnička
a červené jablíčko
Komorní pohádka nejen pro děti z mateřských škol, ale i pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč
13. 10. v 19 hod. – POSTEL PRO ANDĚLA
Komedie Jaroslava Koloděje o tom, že každý z nás má svého strážného anděla. Účinkuje NOS – Nechanický ochotnický spolek.
KD Dvorana – vstupné 100 Kč
24. 10. v 14 hod. – PYRAMIDY V BOSNĚ
Přednáška badatele Jiřího Voňky o nevídaném objevu pozůstatků
pyramid na Balkánském poloostrově. KD Dvorana – vstupné 30 Kč
3. 11. od 19 hod. – TRAVESTI REVUE „112“
Známé travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle si pro vás
připravily nový zábavný pořad. KD Dvorana Smiřice. Zahájení
předprodeje bude upřesněno.
11. 11. ve 20 hod. – SVATOHUBERTSKÁ MYSLIVECKÁ ZÁBAVA
Pořádá Myslivecké sdružení Labská rovina a KSD Smiřice. Po celý
večer se budou podávat zvěřinové speciality. KD Dvorana – vstupné 150 Kč, rezervace a zahájení předprodeje od 1. 9. 2017 u pana
Hojného na tel. 604 457 033.
18. 11. od 10 do 17 hod. – VÁNOČNÍ TRHY
Tradiční vánoční trhy nabídnou návštěvníkům široký sortiment
řemeslných výrobků a doplňků. KD Dvorana – vstupné dospělí
30 Kč a děti 3–15 let 10 Kč. Občerstvení v místě konání zajištěno.
Kulturní středisko Dvorana má už také svůj facebookový
profil, kde naleznete pozvánky na (nejen) jím pořádané
akce. Nastavte si sledování našeho profilu, aby vám neunikly
nejnovější příspěvky.
Pokud nemáte účet na FB, napište nám e-mail nebo SMS
(kontakty níže), v němž uvedete svou e-mailovou adresu, a na ní
vám budeme cca 1x za dva měsíce posílat aktualizovaný přehled
kulturních a společenských akcí, které KSD chystá.
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.
Smiřický infoservis

