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5. zasedání zastupitelstva města Smiřice
se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2011
od 19 hodin v zasedací síni MěÚ Smiřice.
Setkání občanů Rodova se členy Rady města
se uskuteční ve středu 1. června 2011
od 17 hodin v sále hostince v Rodově.
Upozorňujeme občany, že z důvodu nařízené
dovolené zaměstnanců města bude v pondělí
4. července 2011 Městský úřad Smiřice

Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše
město životnímu prostředí řadu surovin
Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit
vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních
surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti Asekol, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.

Úhrada nedoplatků z místních poplatků

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie,
kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení,
spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání
vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla
analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní
prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost Asekol. Výsledek
studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení
je pro životní prostředí přínosný.

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.

Z certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti Asekol
vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili
86 televizí a 49 monitorů. Tím jsme uspořili 20 kWh elektřiny,
398 litrů ropy, 101 158 litrů vody a 909 tun primárních surovin.

Místní poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně ekonomického odboru MěÚ Smiřice nebo poukázat na účet správce
daně číslo 19-1080803309/0800 vedeném u pobočky České
spořitelny, a.s. ve Smiřicích pod var. symbolem, kterým je číslo
popisné předmětné nemovitosti.

Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory,
přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni občané, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce
do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

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.

Jaroslav Bělohoubek, odbor správy majetku a živ. prostředí

UZAVŘEN.

Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice MěÚ

Ing. Bronislav Luňáček, vedoucí ekonom. odboru

Rybářské lístky se vrací na náš úřad!

Novelou zákona o rybářství se s účinností od 1. července 2011
vrací agenda vydávání rybářských lístků na Městský úřad
ve Smiřicích.
„Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad
obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel
o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří
se zdržují v obvodu jeho působnosti."
Tuto činnost bude na našem úřadu zajišťovat pan Jaroslav Bělohoubek, referent životního prostředí, 2. patro, č. dv. 22,
tel. 495 809 020.
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice MěÚ

DĚTSKÝ DEN

29. 5. 2011

na fotbalovém stadionu pořádá DDM Smiřice a SK Smiřice.
13:00 - vystoupení dětí z kroužků DDM Smiřice
13:30 - ukázka z činnosti Záchranné brigády kynologů
Královéhradeckého kraje
14:00 - soutěže pro děti
15:00 - seskok parašutistů
15:30 - ukázka z činnosti hasičů (SDH Smiřice)
16:00 - koncert skupiny SWEET ZONE (semifinalisté soutěže
„Česko-Slovensko má talent“)

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o plánovaných akcích, které budou
v nejbližší době realizovány:
1. Dne 27. dubna 2011 byla zahájena firmou Stavo&Sachs plánovaná rekonstrukce - výstavba nových parkovacích míst
v ul. Gen. Govorova před čp. 570-573 a 576-579. Práce proběhnou v termínu od 27. dubna do konce července 2011.
Cena této rekonstrukce bude činit 3.060.000 Kč.
2. Dne 27. dubna 2011 schválila Rada města Smiřice realizaci
výměny oken v bytovém domě Mlýnská 111 společností KOBLA, spol. s. r. o. a starostou města byla podepsána smlouva
o dílo. Dle této smlouvy bude výměna oken realizována
v termínu od 30. května do 06. června 2011. Cena této výměny bude činit 523.074 Kč.
3. V termínu od 15. května do 30. června 2011 bude provedena
rekonstrukce toalet v objektu Domu dětí a mládeže ve Smiřicích. Stavební práce provede pan Kvapil a cena opravy bude
činit 107.676 Kč.
4. V měsíci červnu bude firmou KOREKT DIPS, spol. s.r.o. provedena oprava poškozených městských komunikací tryskovou
metodou. Cena za opravu bude činit 323.400 Kč.
5. Od začátku července do konce září je plánována stavební
oprava objektu kulturního domu Dvorana ve Smiřicích. Opravu provede stavební firma Vladimír Vávrů. Opravy si vyžádají
239.367,44 Kč.
6. Do 30. června t.r. budou firmou ELTODO dopravní systémy
s.r.o. dodány a namontovány 4 ks informačních ukazatelů
rychlosti. Jeden panel bude umístěn v ul. Palackého před
čp. 30, druhý u benzínové stanice, třetí v Mlýnské ulici a čtvrtý v Rodově. Hodnota dodávky je 270.290 Kč.
Ing. Petr Filip, vedoucí odboru správy majetku a ŽP

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RADA MĚSTA (výběr z usnesení)

 schválila instalaci oplocení za restaurací Městská Dvorana na základě žádosti provozního p. V. Podlahy.

 schválila kupní smlouvu se společností "PROMECH" spol. s r.o.,

na koupi svahového mulčovače BERTI TA 180 za cenu 174.000 Kč.
 schválila pronájem nebytových prostor - kotelny Palackého 48,
Smiřice společnosti ČEZ Energo, s. r. o.
 za účelem zvýšení efektivnosti práce schválila snížení počtu zaměstnanců Městského úřadu Smiřice a stanovila s účinností od 1. srpna
2011 celkový počet zaměstnanců MěÚ Smiřice na 29 (vč. 1 zaměstnance na rodičovské dovolené).
 vzala na vědomí rozšíření poskytovaných služeb v nebytových prostorách přízemí Palackého čp. 27 (stříhání psů). (pozn.- fa REGAL)
 schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu výtahu ve zdrav. středisku se zhotovitelem ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., v celkové hodnotě 286.320 Kč.
 schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu el. zabezpečovacího
systému kaple se zhotovitelem KELCOM INTERNATIONAL s.r.o.,
v celkové hodnotě 105.374 Kč.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 14.04.2011
 schválilo změnu rozpočtu č. 2/2011.
 vzalo vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Smiři-

ce za rok 2010.
 schválilo poskytnutí finančního příspěvku na podporu volnočasových aktivit na rok 2011 ve výši 117.000 Kč oddílu kopané SK Smiřice.
 schválilo prodej bytové jednotky číslo 440/3 v bytovém domě
čp. 440 a prodej bytové jednotky č. 441/3 v bytovém domě čp. 441
na Sídlišti.
 revokovalo usnesení ZM Smiřice č. 15/3/11 ze dne 24.02.2011.
 schválilo koupi souboru nemovitostí v lokalitě Zderaz (rodinné domy čp. 508 - 515 a přilehlé pozemky) za cenu 3.500.000 Kč ve splátkách takto: 2.000.000 Kč do 60 dnů po nabytí platnosti kupní
smlouvy, 750.000 Kč do 31.12.2012 a 750.000 Kč do 31.03.2013.
 schválilo návrh změny katastrálních hranic mezi k. ú. Habřina, Rodov a Račice nad Trotinou v rámci Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Račice včetně ucelené části k. ú. Žíželeves, Habřina a Rodov
za předpokladu, že bude dodržena výměra a změna bude projednána následně s vlastníky pozemků.
 schválilo dohodu o ukončení smlouvy č. 3272/2005 s obcí Sendražice o úhradě neinvestičních výdajů spojených s docházkou na základní školu ke dni 30.06.2011.
 schválilo pana Luboše Tuzara delegátem na jednání řádné valné
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.,
konané 01.06.2011.
 vzalo na vědomí sepsání notářského zápisu, kterým byl vložen
drobný hmotný majetek do společnosti Kulturní středisko Dvorana,
s. r. o. a tím zvýšen její základní kapitál na částku 392.000 Kč.
Usnesení byla z důvodu omezeného místa redakčně zkrácena. Zápisy
ze ZM a RM jsou uloženy k nahlédnutí občanům města na podatelně
Městského úřadu Smiřice.
(lr)

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:
26. 5. od 18 hod. Koncert duchovní hudby
Koncert se koná v kostele Církve čs. husitské ve Smiřicích
u příležitosti akce Noc kostelů. Vstupné dobrovolné.
28. 5. Zájezd na muzikál KAT MYDLÁŘ
Uvádí Divadlo Broadway Praha. Odjezd ve 13:30 hod.
od MěÚ Smiřice, začátek představení v 18:00 hod. Cena
800 Kč vč. dopravy.
30. 5. od 9 a 10 hod.

Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla

Veselá hudební pohádka v podání Divadla KAPSA Andělská Hora pro děti z mateřských škol - přivítáme i děti
s rodiči na rodičovské dovolené. Vstupné 40 Kč. - KD Dvorana.

ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ZUŠ SMIŘICE

15. 6. od 18 hodin - KD Dvorana
22. 6. od 18 hodin - kaple Zjevení Páně

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ
s průvodcem

• 5. června
• 28. srpna
• 3. července
• 11. září
• 17. července
• 2. října
Začátek prohlídek je vždy ve 14 a v 15 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Městská knihovna ve Smiřicích bude
od 1. do 5. srpna 2011 uzavřena.

Prázdninová výpůjční doba:
Pondělí 10.00 – 18.00 hodin ■ Středa 10.00 – 16.30 hodin
Knihy je možno zapůjčit si již v červnu na oba prázdninové měsíce (stačí je vrátit až v září).

NA CO JEŠTĚ VE SMIŘICÍCH:
21. 5. - 5. 6.

SMIŘICKÁ SOKOLSKÁ - 2. ročník turnaje v kuželkách
18. 6 - 1. 7.

100 HODŮ DO PLNÝCH - 8. ročník kuželkářského
turnaje jednotlivců

Oba turnaje se hrají na kuželně KK Zálabák Smiřice. Hrací doba:
všední den 16-20 hod., sobota 9-20 hod. a neděle 9-18 hod.
Turnajů se mohou zúčastnit registrovaní i neregistrovaní hráči.
Více informací přímo na kuželně nebo na www.kksmirice.wz.cz.
sobota 18. 6. od 8:30 hod.

Soutěž hasičů O POHÁR STAROSTY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE SMIŘICÍCH
Prostranství před klubovnou Českého rybářského svazu.
sobota 2. 7. 2011 - fotbalový stadion
od 14 hodin - zábavný hudební pořad pro děti:

OSLAVY 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FOTBALOVÉHO
KLUBU SK SMIŘICE

od 15 hodin vystoupí:

JÍZDY VÝLETNÍMI HISTORICKÝMI VLÁČKY

Ale –Jo! - Cesta kolem světa

Pavlína Jíšová a přátelé * Pouta * Nový Paka
Žamboši * Žalman a spol. * ČANKIŠOU
Strahov Rock Revival

Mluveným slovem provází VÁCLAV SOUČEK, zvukový a technický servis zajišťuje MIROSLAV HRON. Pro děti je připraven DĚTSKÝ KOUTEK pod vedením DDM Smiřice. Celodenní OBČERSTVENÍ v místě konání festivalu zajištěno.
Předprodej: Kulturní středisko Dvorana, tel. 495 422 090 nebo
602 316 525.

se zastávkami ve Smiřicích se konají ve dnech 4. června, 2. července, 6. srpna, 3. a 10. září a 1. října - další informace včetně
podrobného jízdního řádu na www.spolecnost-zeleznicni.cz.

Smiřický infoservis - vydává a tiskne Město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice, IČ 00269557, DIČ CZ00269557,
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Číslo 3/2011, vyšlo 24.05.2011 nákladem 550 výtisků.
Další číslo vyjde v srpnu 2011.

