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18. zasedání zastupitelstva města
Smiřice se uskuteční ve čtvrtek
25. dubna 2013 od 19 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Smiřice.

OMEZENÍ PROVOZU
VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
Z důvodu havarijního stavu stoupaček vody a kanalizace
v budově zdravotního střediska ve Smiřicích (Palackého
čp. 48) dojde během měsíce března a dubna k jejich rekonstrukci.
Rekonstrukce ležatých rozvodů proběhne v termínu 25. 3.
– 29. 3. 2013.
V termínu 30. 3. – 14. 4. 2013 budou rekonstrukcí zasaženy ordinace MUDr. Berana, MUDr. Hottmara, MUDr. Slezáka, a provozovny paní Ptáčníkové a pana Bardoně.
V termínu 13. 4. – 28. 4. pak bude rekonstrukce prováděna v lékárně, v ordinacích MUDr. Ševčíka, MUDr. Kárníkové a MUDr. Šilhana a v zubní laboratoři paní Havrdové.
Upozorňujeme, že v daných termínech může dojít
k úplnému uzavření ordinací a provozoven nebo významnému omezení jejich provozu. O způsobu provozu či možnosti náhradního ošetření v jiných ordinacích budou lékaři
a provozovatelé ostatních služeb ve zdravotním středisku
své klienty informovat.
Předpokládané náklady rekonstrukce, kterou provede
firma TECHPROFI HK, s.r.o., budou 766.818,– Kč.
Děkujeme všem občanům za pochopení.

MĚSTSKÁ POLICIE SMIŘICE INFORMUJE
V měsíci dubnu bude strážníky Městské policie Smiřice uskutečněna dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
týkající se zejména bezpečné jízdy cyklistů na jízdních kolech.
Strážníci se během náhodných kontrol zaměří především na
technický stav jízdních kol, používání zákonem stanoveného
osvětlení, řízení jízdního kola pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a další případné přestupky.
Mezi nejčastější přestupky cyklistů patří: jízda po chodníku,
nedání přednosti v jízdě jinému vozidlu, špatné osvětlení, nedání znamení o změně směru jízdy, jízda v protisměru a jízda
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Za spáchání těchto přestupků může být strážníky uložena bloková pokuta do výše 2.000 Kč. U jízdy pod vlivem alkoholu a návykových látek se může jednat (pokud by takové jednání nebylo
kvalifikováno jako trestný čin) až o částku 50.000 Kč ve správním
řízení.

PŘIPOMÍNÁME:
 do 29. března 2013 si mohou zájmové organizace a obecně

prospěšné společnosti podávat žádost o příspěvek z rozpočtu
města na podporu volnočasových aktivit na rok 2013.
 do 29. března 2013 je nutné na pokladně MěÚ Smiřice uhradit
poplatky za psy a za odvoz popelnic. Při zaplacení poplatku za
odvoz popelnic je poplatníkovi zároveň vydána nová známka
na popelnici – pokud ji nebude mít nalepenou na popelnici,
nebude mu od dubna odpad odvážen.
 v pondělí 25. března 2013 od 8 do 17 hodin budou v zasedací
místnosti MěÚ Smiřice pracovníci Finančního úřadu z Hradce
Králové provádět sběr daňových přiznání za rok 2012.

AKTUÁLNĚ Z CYKLOSTEZKY
HRADEC KRÁLOVÉ – JOSEFOV – KUKS
Cyklisté a přátelé zdravého pohybu,
jistě jste zachytili nebo přímo v terénu zaregistrovali, že cyklostezka je těsně před dokončením. V souvislosti s touto skutečností se množí
řada dotazů, na které bych rád odpověděl.
Trasa cyklostezky se v některých místech může
zdát nelogická. Je to způsobeno především vlastnickou strukturou okolních pozemků. Prostě někde musí zatáčka být, i když je
prostoru kolem dostatek, protože bylo nutné se držet pozemků,
které vyřešit šly.
Krajnice se jeví jako nezpevněná a drolí se. Je z asfaltového
recyklátu a ten potřebuje slunce a teplo, aby vytvrdnul. Je zřejmé, že v zimě toto asi nenastane.
Pod Semonicemi je místo, kde cyklostezka klesá na úroveň řeky
a někteří upozornili na stojící vodu. Řešíme zde ještě drobné
opatření, které by toto mělo vyřešit. Museli jsme v tomto místě
kopírovat terén, jelikož zde má Povodí Labe, s.p. přístup k řece.
Na stezce ještě zbývá dokončit nevýznamnou pokládku asfaltu
směrem na Lochenice a instalovat dopravní značení a zábrany
proti motorovým vozidlům.
Na druhou polovinu dubna je plánována kolaudace a v květnu
bude cyklostezka uvedena do provozu. 22. 6. 2013 proběhne na
úseku Hradec Králové – Josefov – Kuks společenská celodenní
cykloakce pro veřejnost s názvem Evropská cyklostezka u nás
v kraji. Součástí akce bude opékání a soutěže pro děti i dospělé.
Luboš Tuzar

Jaro na zahrádkách klepe na dveře...
Jarní sezona na našich zahrádkách pomalu začíná a je spojena
kromě příjemných okamžiků i s problémem likvidace rostlinné
hmoty, ať již se jedná o vyhrabanou trávu nebo dřevní hmotu
z ošetření dřevin.
Spoluobčané, kteří se rozhodnou pálit suché rostlinné zbytky,
roští a větve, by si měli uvědomit, že je nepřípustné nadměrně
obtěžovat okolí a sousedy kouřem a zápachem. Rostlinný odpad
by měl být suchý a v takovém množství, aby rychle shořel.
Ve městě již delší dobu probíhá bezplatný systém likvidace rostlinného odpadu (tráva, listí, drobné větve) ve firmě AGRO CS
Česká Skalice, který umožňuje každému občanu města Smiřic,
Rodova a Trotiny bezproblémovou likvidaci odpadů ze zahrádek.
Této možnosti mohou využít i občané bydlící v ulicích Fučíkova,
Labská, 9. května a přilehlých lokalitách – rostlinný odpad
z těchto zahrádek často končí podél cesty k čistírně odpadních
vod, kde rozhodně nekrášlí...
Firma AGRO sídlí ve Smiřicích na Zderazi, pracovní doba je následující:
1. 4. až 30. 6. – PO–PÁ 8:00 až 17:00, SO 8:00 až 12:00,
červenec, srpen – PO–PÁ 8:00 až 14:30, SO zavřeno
září, říjen, listopad – PO–PÁ 8:00 až 16:00, SO 8:00 až 12:00
Občané, kteří mají zájem likvidovat rostlinný odpad pomocí velkoobjemových bagů ze silné tkaniny (objem 1 m3), si tyto bagy
mohou objednat na odboru životního prostředí MěÚ Smiřice.
Cena za bag je cca 250 Kč, vyvezení odpadu si už musí občan
zajistit na vlastní náklady.
(jb)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ze Smiřic, Rodova, Trotiny
a Holohlav se uskuteční v sobotu 18. května 2013.
Rodiče, kteří se této společenské události chtějí se svými
dětmi zúčastnit, nechť se obrátí na matriku MěÚ,
tel. 495 809 023, e-mail: koldrtova@mestosmirice.cz.

INFORMACE Z RADY
Obvodní oddělení PČR ve Smiřicích
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA SMIŘICE V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace.
 vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok

Žádné technické překážky zatím neevidujeme. Služebna by mohla být ve Smiřicích v čp. 17 na rohu náměstí otevřena veřejnosti
nejpozději od 1. 9. 2013.

 vzala na vědomí digitalizaci Zpravodaje Smiřic, Rodova a Holo-

Sběrný dvůr

RADA MĚSTA (výběr z usnesení)

2012.

hlav od roku 1970 a jejich umístění na webu města.

 projednala havarijní stav zvoničky v Rodově a pověřila

Mgr. Novotného zjištěním názoru obyvatel Rodova na její
opravu.
 projednala problematiku parkování v okolí náměstí Míru
a doporučila předložený projekt parkování včetně navržené
strategie ZM ke schválení.
 projednala žádost Národní galerie v Praze a schválila pořízení
fotografií obrazů Petra Brandla v kapli Zjevení Páně pro připravovanou publikaci o Petru Brandlovi.
 projednala problematiku prodeje bytů v Zámku a uložila odboru správy majetku a ŽP projednat s nájemníky návrh kupní
ceny v hodnotě znaleckého posudku.
 schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava domu pro potřeby služebny Policie ČR
v ulici Palackého 17, Smiřice“ s Ing. arch. Liborem Tomanem
v hodnotě 78.650 Kč vč. DPH.
 projednala žádost pana Václava Vokolka a schválila pořízení
fotografií interiéru kaple Zjevení Páně pro účely publikace
Neznámé Čechy – Posvátná místa severovýchodních Čech.
 RM projednala žádost ředitelky MŠ Smiřice a schvaluje přerušení provozu MŠ Smiřice v době od 1. 7. do 26. 7. 2013.
 schválila smlouvu o dílo se společností TECHPROFI HK, s.r.o. na
rekonstrukci stoupaček a ležatého potrubí vody a kanalizace
v čp. 48 v hodnotě 633.735,-Kč bez DPH.
 schválila cenovou nabídku firmy Daniel Hnik na akci
„Zhotovení a montáž kovového zábradlí u mostku přes Mlýnský náhon u Starého sídliště“ v hodnotě 82.280 Kč vč. DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 31. 1. 2013
 schválilo změnu rozpočtu č. 7/2012 a 1/2013.
 schválilo prodej pozemku p. č. 119/9 k. ú. Smiřice o výměře

55 m2.
 schválilo prodej pozemků patřících k bytovému domu čp. 266
v Jiráskově ulici majitelům jednotlivých bytů. Cena byla stanovena znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
 schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem
Smiřice a společností VČP Net, s. r. o. k pozemku p. č. 327/15
k. ú. Smiřice
 schválilo zřízení věcného břemene odpovídající právu průchodu a průjezdu k pozemkům p. č. 152/2, 151/1, 151/3 a 732/5
vše k. ú. Smiřice ve prospěch vlastníků bytových jednotek
v bytovém domě Palackého 125.
 schválilo hodnoty podílů v bytovém domě Palackého čp. 125
stanovené znaleckým posudkem.
 stanovilo s účinností od 01.01.2013 odměny neuvolněným
členům Zastupitelstva města Smiřice. (S ohledem na pokles
počtu obyvatel města pod 3 000 se snížila v souladu s platnými
předpisy výše jejich odměn.)
 schválilo převod pozemků a nemovitostí z LV 1 – ČR a z LV
10002 – Pozemkový fond ČR na LV 10001 – Město Smiřice
(seznam je uveden v příloze zápisu).
 schválilo projekt rozšíření parkovacích kapacit v okolí náměstí
Míru označených v projektu čísly 1 a 2 a pověřilo Radu města
realizací projektu.
 vzalo na vědomí hodnotu likvidačního zůstatku Mikroregionu
Smiřicko ve výši 76.501,36 Kč, který byl rozdělen poměrem
vkladů jednotlivých členských obcí.
 schválilo udělení čestného občanství města Smiřice panu Luďku Munzarovi.
Usnesení jsou redakčně krácena. Zápisy ze ZM a RM jsou uloženy k nahlédnutí na podatelně MěÚ. Celé zápisy ze ZM a usnesení RM jsou uveřejňovány v anonymizované podobě i na webu
města → www.mestosmirice.cz – odkaz Orgány města.

Zima končí, a tak připravujeme dokončení sběrného dvora. Potřebné povolení stavební úřad vydal. Je nutné vybudovat vjezd
z Cukrovarské ulice, položit panely, které vytvoří zpevněnou
plochu pod kontejnery a upravit zbytek plochy. Oplocení bude
zhotoveno vlastními silami s využitím pracovníků veřejně prospěšných prací, o které město požádalo Úřad práce. Po dokončení budete včas informováni o provozní době a druzích vybíraného odpadu.

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:
SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY 2013
Upozorňujeme, že na následující koncerty jsou stále k dispozici
volné vstupenky:
28. 3. v 19 hod. – Velikonoční setkání žánrů aneb od opery
k SMS (premiéra) – (J. Škorpík – zpěv, perkuse, klarinet,
M. Mátlová – soprán, J. Svěcený – housle, SMS trio – kytara,
perkuse, violoncello)
29. 3. v 19 hod. – Sváteční galakoncert italských a francouzských houslí 17. – 20. století (J. Svěcený – housle a průvodní
slovo, J. Navrátilová – cembalo, V. Mácha – klavír)
30. 3. v 15:30 hod. – Velikonoční Concertino Praga aneb Laureáti ve Smiřicích (J. Svěcená – housle, V. Hrdová – kytara, L. Suchý
– klarinet, W. Hofbauer – trubka, V. Mácha – klavírní spolupráce)
30. 3. v 19 hod. – Ve víru velikonočního tanga (L. Horák – akordeon a bandoneon, J. Svěcený – housle)
31. 3. v 19 hod. – Sváteční galavečer – Lubomír Brabec a trio
Bardolino (L. Brabec – kytara, J. Svěcený – housle, trio Bardolino)
1. 4. ve 14 hod. – Závěrečný festivalový koncert
(Filharmonie Hradec Králové, dirigent – A. S. Weiser, J. Svěcená –
housle, J. Svěcený)
Kulturní středisko Dvorana dále uvádí:
14. 4. v 15 hod. Les vypráví...
Pro velký zájem znovu uvádíme pohádkové příběhy z kouzelného lesa v podání divadelního souboru OCHOS Smiřice.
KD Dvorana – vstupné děti 30 Kč, dospělí 40 Kč.
19. 4. v 19 hod. Travesti show Hanky Panky
KD Dvorana – vstupné 220 Kč
1. 5. od 10 do 16 hod. Vítání máje s Hradeckem
Zábavné odpoledne pro celou rodinu s programem na nádvoří
zámku a s prohlídkami kaple. Bližší informace budou včas uveřejněny na webu města.
17. 5. od 19 hod. Tři v háji
Divadelní komedie o vztazích během krize středního věku
v podání div. společnosti ARTUR, podle románu H. Pawlowské,
I. Hercíkové a M. Viewegha, režie K. Janák. KD Dvorana – vstupné 200 Kč.

Kurz tance a společenské výchovy 2013

Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. oznamuje, že příjem přihlášek
do tanečních na podzim 2013 bude ukončen ke dni 30. dubna
2013. 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
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