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12. zasedání zastupitelstva města
Smiřice se uskuteční ve čtvrtek
28. června 2012 od 19 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Smiřice.
INFORMACE ZE SPRÁVNÍHO ODBORU
Nová funkcionalita Czech POINTu
Na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, byla spuštěna nová
funkcionalita na Czech POINTu.
Jedná se o vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se
uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při
podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne, ani nearchivuje. Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100 Kč.

Nová obřadní síň

V minulém čísle Infoservisu jsme vás informovali o přemístění
obřadní síně z budovy úřadu do Erbovního sálu vedle zámecké
kaple.
V sobotu 5. května zde již proběhl první svatební obřad a v sobotu
26. května v tomto sále poprvé přivítáme nové občánky ze Smiřic
a z Holohlav.
Pro úplnost připomínáme, že pokud se zde sňatek uskuteční ve
stanovený oddávací termín, snoubenci nemusí platit žádné poplatky. Za sňatek mimo termín pak je nutno zaplatit 1000 Kč.
Informace potřebné k uzavření sňatku a také další fotografie obřadní síně naleznete na webu města www.mestosmirice.cz – odkaz Městský úřad → Odbory úřadu → Správní odbor a matrika →
Matrika a evidence obyvatel → Sňatky.

Úhrada nedoplatků z místních poplatků
Město Smiřice, jakožto správce daně, vyzývá tímto své občany,
kteří doposud neuhradili v souladu s obecně závaznými vyhláškami místní poplatky (zejména poplatky za komunální odpad,
poplatek ze psů aj.), aby tak bezodkladně učinili.
Místní poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně ekonomického odboru MěÚ Smiřice nebo poukázat na účet správce
daně číslo 19-1080803309/0800 vedený u pobočky České spořitelny, a.s. ve Smiřicích pod var. symbolem, kterým je číslo popisné předmětné nemovitosti.
Tímto zároveň správce daně upozorňuje, že v souladu
s ustanovením zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ), který je
účinný od 1. ledna 2011, tento již dlužníkům nezasílá výzvy
k úhradě svých nedoplatků, ale podle zásady rychlosti řízení (viz
§ 7 odst. 1. DŘ) přistoupí k vymáhání daní (viz § 175 DŘ) daňovou exekucí nebo zabezpečí vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popřípadě jej uplatní
v insolventním řízení nebo jej přihlásí do veřejné dražby.
Ing. Bronislav Luňáček, vedoucí ekonom. odboru

Město Smiřice prodá drcenou suť
z lokality Zderaz za cenu 150 Kč za 1 tunu. Nakládku a odvoz si
zájemce musí zajistit na vlastní náklady.
Žádosti o odprodej podávejte na podatelnu MěÚ nebo zasílejte na
adresu podatelna@mestosmirice.cz. Bližší informace na tel.
777 332 690.

TURISTICKÁ VIZITKA
Od května je pro sběratele k dispozici nová turistická vizitka s č. 1837,
jejímž motivem je zámecká kaple
Zjevení Páně.
Zakoupit si ji můžete buď v pokladně
kaple při prohlídkách, v KD Dvorana
nebo během pracovní doby Městského úřadu Smiřice v 1. patře
na správním odboru - podatelně.
Cena vizitky je 12 Kč, dále si můžete zakoupit i Turistický deník
(50 Kč), do kterého se vizitky lepí. Informace o projektu Turistické
vizitky najdete na webu www.turisticky-denik.cz.

SBĚREM STARÝCH SPOTŘEBIČŮ PŘISPÍVÁME
K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
foto: Vl. Sladký

Ztrátu občanského průkazu je možné oznámit
i na matričním úřadě ve Smiřicích
I když agenda občanských průkazů přešla od ledna 2012 na hradecký magistrát, zůstalo všem matričním úřadům oprávnění zapisovat do evidence OP údaje o ztrátě a odcizení. Pokud tedy přijdete o svůj průkaz, můžete ztrátu či odcizení nahlásit i na smiřické matrice, kde vám prostřednictvím aplikace Czech POINT bude
doklad zneplatněn. Pro podání žádosti o nový OP je už nutné
zajet do Hradce Králové na magistrát.
Ladislava Reichová, vedoucí správního odboru MěÚ

DĚTSKÝ DEN

26. 5. 2012

na fotbalovém stadionu pořádá
DDM Smiřice a SK Smiřice

Ve Smiřicích je už několik let možno odkládat ke zpětnému odběru elektrospotřebiče – ty větší (televize, pračky, ledničky) ve sběrném dvoře v zámku, menší do boxu umístěném na chodbě úřadu.
Společnost ASEKOL městu letos poprvé vydala certifikát, z něhož
vyplývá, jakým způsobem občané města přispěli ke snížení produkce skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tím,
že jsme vloni vytřídili 123 televizí, 50 monitorů a 1 135 kg drobných spotřebičů, jsme uspořili 53,74 MWh elektřiny, 2 463 litrů
ropy, 240,61 m3 vody a 2,24 t primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 12,08 t CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 47,45 tun.
Všichni, kteří odpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního
prostředí, zaslouží obrovský dík.
J. Bělohoubek, odbor správy majetku a ŽP
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vystoupení dětí z kroužků DDM Smiřice
vystoupení zvířátek Dětského minicirkusu
soutěže pro děti o sladké odměny
seskok parašutistů
ukázka z činnosti hasičů SDH Smiřice
dětská diskotéka – DJ Otto Šabart

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RADA MĚSTA (výběr z usnesení)
 schválila záměr prodeje bytových jednotek č. 111/1, 111/2,

111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8 a 111/9 v domě v Mlýnské
ulici čp. 111 stávajícím nájemníkům v souladu s "Pravidly"
schválenými usnesením ZM č. 14/9/11.
 schválila smlouvu se společností KOBLA, spol. s r. o., jejímž
předmětem je oprava fasády pláště zámecké kaple v hodnotě
791.635 Kč bez DPH.
 schválila obnovu aleje jabloní Smiřické vzácné v lokalitě Velká
louka včetně nové výsadby.
 neschválila přistavení velkoobjemového kontejneru na směsný
domovní odpad v Rodově na náklady města.
 schválila finanční příspěvky v rámci grantové strategie města na
rok 2012.
 schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Jezberou na provedení PD pasportizace objektu v areálu zámku v hodnotě 39.800
Kč.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 26.04.2012

 schválilo změnu rozpočtu č. 2/2012.
 schválilo v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, aby příspěvková organizace Mateřská škola, Smiřice posílila svůj investiční fond o částku 150.000 Kč.
Dále schválilo odvod této částky do rozpočtu zřizovatele. Prostředky budou následně využity na financování akce „Výměna
oken objektu MŠ Smiřice“.
 schválilo pořízení váhy na sběrný dvůr na Zderazi v hodnotě
498.000 Kč včetně DPH formou úvěru na 48 měsíců a první
splátkou ve výši 20 % z pořizovací ceny.
 schválilo mandátní smlouvu se společností eCENTRE, a. s. na
zadavatelskou činnost a zastupování města v zadávacím řízení
veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie.
 schválilo výpověď smluvních vztahů se stávajícími dodavateli
elektrické energie a uložilo ředitelům příspěvkových organizací
města vypovědět smluvní vztahy se stávajícími dodavateli.
 schválilo poskytnutí finančního příspěvku na rok 2012 oddílu
kopané SK Smiřice ve výši 140.000 Kč.
 vzalo na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Smiřice za rok 2011.
 schválilo prodej bytové jednotky číslo 111/3 o celkové ploše
61 m2 v budově čp. 111 vč. spoluvlastnických podílů paní R. P.
 schválilo prodej těchto pozemků: p. č. 714/11 v k. ú. Smiřice
o výměře 10 m2 paní I. H., dílu „a“ pozemku p. č. 168/27 v k. ú.
Smiřice o výměře 8 m2 paní P. A., p. č. 803 v k. ú. Smiřice
o výměře 20 m2 panu P. V., p. č. 345/3 v k. ú. Smiřice o výměře
514 m2 a p. č. 345/5 v k. ú. Smiřice o výměře 145 m2 Společenství vlastníků jednotek Jiráskova 266, Smiřice, dále pozemků
p. č. 483/1 o výměře 127 m2, p. č. 823/17 o výměře 335 m2
a p. č. 1143/2 o výměře 287 m2 vše v k. ú. Smiřice paní V. S.
a pozemku p. č. 1106 o výměře 315 m2 v k. ú. Smiřice panu J. P.
 schválilo dokument Strategie rozvoje bydlení.
 schválilo zařazení k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov do území působnosti MAS Hradecký venkov.
 schválilo Jednací řád ZM Smiřice.
 navrhlo valné hromadě za člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. pana Ing. Milana Plška
a delegovalo jej na jednání řádné valné hromady dne
13.06.2012.
2
 schválilo koupi pozemků p. č. 152/1 o výměře 552 m , p. č.
2
152/2 o výměře 463 m a p. č. 151/3 o výměře 206 m2 vše
v k. ú. Smiřice. (pozemky za Dvoranou)
 vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM Smiřice o provedené kontrole plnění usnesení RM Smiřice za rok 2011.
 schválilo Dohodu o partnerství a spolupráci se společností
HELIOR CZ, a. s., jejímž předmětem je odstranění části parovodu v k. ú. Smiřice.
Usnesení jsou z důvodu omezeného místa redakčně krácena.
Zápisy ze ZM a RM jsou uloženy k nahlédnutí občanům města na
podatelně Městského úřadu Smiřice.
Nově jsou celé zápisy ze ZM uveřejňovány v anonymizované
podobě i na webu města.
(lr)

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:
4. 6. od 9 a 10 hod. Jak víla Modrovláska splnila tři přání
Pohádka pro děti z mateřských škol – přivítáme i děti s rodiči na
rodičovské dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč
8. 6. od 22 hod. Kaple tajemná...
Večerní netradičně pojatá prohlídka zámecké kaple Zjevení Páně –
vyprávění o legendách a tajemstvích doprovodí tóny varhan a …
možná přijde i Bílá paní... Vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.
14. 6. od 17 hod.

Společný KONCERT ZUŠ SMIŘICE a Boguszów-Gorce
Kaple Zjevení Páně – vstupné dobrovolné

ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ZUŠ SMIŘICE
12. 6. od 17 hod. – KD Dvorana
19. 6. od 17 hod. – kaple Zjevení Páně

17:00 DOSTAVNÍK
18:00 LOKÁLKA
19:00 NEZMAŘI
20:00 VĚRA MARTINOVÁ
a JAMIE MARSHALL
Moderuje Václav Souček. Vstupné dobrovolné – výtěžek bude
použit na provoz útulku pro psy ve Smiřicích.

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ
s průvodcem se uskuteční v těchto termínech:
● 3. června
● 22. července
● 19. srpna
● 8. července
● 5. srpna
● 2. září

Začátek vždy ve 14 a v 15 hodin.
Přehled dalších plánovaných termínů a také objednaných prohlídek je na webu www.kaple.mestosmirice.cz.

Kurz tance a společenské výchovy 2012

Kulturní středisko Dvorana, s. r. o. stále přijímá přihlášky do tanečních na podzim 2012. Kurzovné: 1400 Kč jednotlivci, 2600 Kč
taneční pár, 500 Kč garde. Přihlášky v KD Dvorana.
Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., tel. 495 422 090, 602 315 525,
e-mail: hejzlarova@mestosmirice.cz

NA CO JEŠTĚ VE SMIŘICÍCH:
18. 5. od 20 hod. KAŠPÁREK V PEKLE
Loutkovou pohádku tentokrát pro dospělé diváky uvádí Loutková
scéna Smiřice.
14. - 26. 5.
SMIŘICKÁ SOKOLSKÁ – 3. ročník turnaje v kuželkách
28. 5. - 9. 6.
STOVKA NARUBY – 1. ročník turnaje jednotlivců
Oba turnaje se hrají na kuželně KK Zálabák Smiřice. Hrací doba:
všední den 16–20 hod., sobota 9–20 hod., v neděli se nehraje.
Turnajů se mohou zúčastnit registrovaní i neregistrovaní hráči.
Více informací přímo na kuželně nebo na www.kksmirice.hys.cz.
30. 6. od 9:30 hod.

O POHÁR STAROSTY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE SMIŘICÍCH – Soutěž jednotek SDH v požárním sportu u příležitosti 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích. – Prostranství za KD Dvorana

JÍZDY MUZEJNÍCH PARNÍCH VLAKŮ se zastávkami ve

Smiřicích
7. 7., 18. 8. a 6. 10. – trať Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice
2. 6., 21. 7., 4. 8. a 1. 9. – trať Hradec Králové – Jaroměř – Náchod
– Police nad Metují
Podrobný jízdní řád na www.spolecnost-zeleznicni.cz.

Smiřický infoservis
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