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20. zasedání Zastupitelstva města
Smiřice se uskuteční ve čtvrtek
19. září 2013 od 19 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Smiřice.

Nové obecně závazné
vyhlášky města Smiřice
OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Smiřice
Tato vyhláška (účinná od 1. 9. 2013) reaguje na zřízení sběrného
dvora na Zderazi, kde bude provoz zahájen v září letošního roku.
Provozní doba bude v úterý od 15 do 18 hodin, v sobotu od 8 do
11 hodin. Zároveň se tímto zruší sběrné místo v areálu zámku.
Ve sběrném dvoře budou moci občané Smiřic, Rodova a Trotiny
bezplatně odevzdávat elektroodpad, polystyren, zdravotní keramiku, objemný odpad (lino, koberce, matrace), pneumatiky, odpad s obsahem azbestu, v omezeném množství i stavební suť.
Dále to bude nebezpečný odpad (olověné akumulátory, fotochemikálie, barvy, lepidla, oleje, rozpouštědla, zářivky, léky), jehož
sběr byl doposud zajišťován 2x ročně vozidly firmy Marius Pedersen – svoz bude nadále prováděn jen v Rodově a na Trotině. Dále
zde bude možno odložit sběrový papír, sklo, železný šrot – ten zde
nebude vykupován, protože v blízkosti sběrného dvora je provozován výkup kovového šrotu.
Bioodpad lze i nadále odkládat bezplatně v areálu firmy AGRO CS
v bývalém cukrovaru.
Podrobné informace budou v podobě letáčku distribuovány do
každé domácnosti v průběhu srpna.
OZV č. 2/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Touto vyhláškou, která nabude účinnosti 11. 7. 2013, je stanovena
doba pro provozování podniků takto:
v den předcházející dnu pracovního klidu, pracovního volna
a státního svátku v době od 09:00 do 02:00 hodin následujícího
dne,
v ostatní dny od 09:00 do 24:00 hodin.
Plesy v Kulturním domě Dvorana lze provozovat:
v den předcházející dnu pracovního klidu, pracovního volna
a státního svátku v době od 09:00 do 04:00 hodin následujícího
dne,
v ostatní dny od 09:00 do 02:00 hodin následujícího dne.
Tato omezení se nevztahují na den 31. prosince.
Pořadatel je povinen splnit oznamovací povinnost – v oznámení,
které je nutno nejméně 15 dnů před konáním podniku doručit
Městskému úřadu Smiřice, se uvede jméno, příjmení, datum narození, adresa, název či obchodní firma, sídlo, doba a místo konání
podniku (počátek a ukončení), předpokládaný počet účastníků,
počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich
označení, údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní
spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto
osobu určí, dále údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat, lhůtu, ve které zajistí
úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa,
která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,
způsob likvidace odpadů a zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany.
O udělení výjimky rozhoduje Rada města Smiřice. Žádost o výjimku musí být doručena písemně Městskému úřadu Smiřice před
konáním akce. Žádost o výjimku musí obsahovat kromě výše uvedených údajů dle též zdůvodnění žádosti.
Formulář oznámení si můžete stáhnout z webu města
(www.mestosmirice.cz → Městský úřad → Formuláře) nebo jsou
k dispozici na podatelně MěÚ.

Odbory MěÚ Smiřice informují:
Odbor správní – matrika
Vítání občánků ze Smiřic, Rodova, Trotiny a Holohlav se usku-

teční v sobotu 14. září 2013. Rodiče, kteří se této společenské
události chtějí se svými dětmi zúčastnit, nechť se obrátí na
matriku MěÚ, tel. 495 809 023 nebo 777 332 699.
Přehled oddávacích dní v obřadní síni – Erbovním sále:
- 12. a 26. července 2013
- 4. a 18. října 2013
- 9. a 23. srpna 2013
- 1., 15. a 29. listopadu 2013
- 6. a 20. září 2013
- 6. a 13. prosince 2013
Za svatební obřad v obřadní síni se v uvedených termínech
správní poplatek ve výši 1 000 Kč neplatí. Svatbu v jiném termínu
nebo na jiném vhodném místě je možné si dohodnout na matrice.

Odbor správy majetku a životního prostředí
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. Cena za
bag je cca 250 Kč, vyvezení odpadu si už musí občan zajistit na
vlastní náklady.
Na chodbě úřadu v přízemí jsou umístěny sběrné boxy na drobný elektroodpad (žehličky, fény, součásti počítače aj.), baterie
a úsporné zářivky. Od konce června je zde umístěn také box na
sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do
tiskáren.
Za rok 2012 naše město vytřídilo a předalo k zpětnému využití
celkem 182,319 tuny tříděného odpadu, za což získalo zpět do
svého rozpočtu 515 393 Kč. Podle údajů společnosti EKO-KOM,
s níž město spolupracuje na systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu, město uspořilo
5 291 718 MJ energie a 207,794 tun CO2.

Smiřice mají 3. nejlepší
městský zpravodaj
v republice!!
Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
s obecně prospěšnými společnostmi Unives.eu, Civipolis a Angelus
Aureus, vyhlásily letos 2. ročník soutěže „O nejlepší obecní
a městský zpravodaj za rok 2012“.
Je pro nás obrovským zadostiučiněním, že v kategorii městských
zpravodajů obsadil Zpravodaj Smiřic, Rodova a Holohlav krásné
3. místo.
Naše periodikum prošlo v posledních několika letech četnými
proměnami. Je nezpochybnitelné, že právě grafické zpracování,
které má Zpravodaj od loňského roku, se na tomto úspěchu velkou měrou podílelo. Velké poděkování takto tedy patří nejen
redakční radě Zpravodaje a všem přispěvatelům, kteří svými příspěvky tvoří pestrou směs článků, ale i grafikovi Ing. Vladimíru
Prachařovi, od něhož vzešla tato nová a čtenářsky přívětivá podoba.
Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2013 v rámci Dnů lidí
dobré vůle, které se konají na Velehradě.

UKONČENÍ ČINNOSTI POBOČKY
ČESKÉ SPOŘITELNY a.s. VE SMIŘICÍCH
Česká spořitelna upozorňuje své klienty, že k 30. září 2013 dojde
ke zrušení její smiřické pobočky. Všichni klienti budou o této
skutečnosti s předstihem informováni a jejich účty automaticky
převedeny do pobočky v Jaroměři. Bankomat zůstane ve Smiřicích zachován.

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA SMIŘICE
RADA MĚSTA (výběr z usnesení)
schválila smlouvu o dílo se společností KOBLA, spol. s r. o., Pečky, na opravu fasády kaple v hodnotě 443.183 Kč + DPH.

schválila pronájem nebytových prostor ve zdravotnickém stře-

disku MUDr. Vladimír Kordovi, Ph.D., MBA, pro účely poskytování ambulantní oftalmologické péče.
schválila záměr prodeje bytových jednotek č. 45/1 a 45/4
v bytovém domě Rodov čp. 45.
schválila opravu kamenných břehů potoka v Rodově.
schválila pořízení projektové dokumentace statického zajištění
v lokalitě Pácaltův kopec společností HIGHWAY DESIGN, s. r. o.
schválila Provozní řád sběrného dvora Smiřice.
projednala žádost zájemců o výstavbu fitness hřiště a doporučila
případnou výstavbu v lokalitě školního hřiště. Odhadované finanční prostředky ve výši 87 000 Kč bez DPH budou řešeny
v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2014.
schvaluje finanční dar obci Rudník postižené povodněmi ve výši
20 000 Kč.
schválila záměr prodeje nemovitostí a pozemků v areálu zámku.
Součástí žádosti o odkup nemovitého majetku musí být uveden
budoucí účel využití objektu.
schválilo záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy
Městského úřadu Smiřice, Palackého 106 od 01.10.2013.
schválilo umístění infotabule u cyklostezky na pozemku p. č.
374/1 k. ú. Smiřice (u Skauťáku).

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 25.04.2013
schválilo Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v bytovém

domě Zámek 620, v bytovém domě Rodov 45 a bytové jednotky
č. 111/4 v Mlýnské 111.
schválilo poskytnutí finančního příspěvku v rámci grantové strategie města na rok 2013 oddílu kopané SK Smiřice ve výši
140 000 Kč a oddílu tenisu TJ Sokol Smiřice ve výši 80 000 Kč.
schválilo v souladu se zákonem o obcích vzdání se práva pohledávky: M. a D. K., Smiřice ve výši 44 974 Kč a M. R., Smiřice ve
výši 24 550 Kč.
schválilo zástavbu dvěma RD v lokalitě bývalých sběr. surovin.
schválilo možnost vybudování oplocení vjezdů a parkovacích
ploch v koridoru bývalého teplovodu společnosti HELIOR CZ.
vzalo na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků města
za rok 2012.
schválilo Ing. M. Plška delegátem na jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
schválilo zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu
na pozemku p. č. 286/7 k. ú. Smiřice pro vlastníky pozemků p. č.
748/8 a 283/1 k. ú. Smiřice
schválilo prodej pozemku st. p. č. 181/1 k. ú. Smiřice o výměře
440 m2 panu R. S., Smiřice

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 20.06.2013
schválilo změnu rozpočtu č. 2/2013.
schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok

2012 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Smiřice za rok 2012 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad, a dále schválilo účetní
závěrku města Smiřice za rok 2012.
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Smiřice.
2
schválilo koupi pozemku p. č. 312 k. ú. Smiřice o výměře 150 m
za cenu 7 500 Kč.
projednalo petici občanů města požadující povolení hudebních
produkcí na stadionu SK Smiřice do 02:00 hodin a stanovilo podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků formou obecně závazné vyhlášky.
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajiště-

ní veřejného pořádku.

2

schválilo prodej pozemku st. p. č. 1095/2 o výměře 50 m fotba-

lovému klubu SK Smiřice.
schválilo prodej bytové jednotky číslo 111/4 o celkové ploše
26 m2 v budově čp. 111 a záměr prodeje byt. jednotky č. 125/1
Palackého 125.
vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM o provedené
kontrole.
revokovalo usnesení ZM Smiřice č. 13/2/10 ze dne 09.12.2010.
schválilo aktualizaci Plánu společných zařízení pro Komplexní
pozemkovou úpravu v k. ú. Račice nad Trotinou včetně ucelené
části k. ú. Žíželeves, Habřina a Rodov.

Usnesení jsou z důvodu nedostatku místa 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.

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:
24. 7. od 19 hod. ONDŘEJ SMEYKAL – DIDGERIDOO SOLO
Akustický koncert předního českého hráče na australský domorodý nástroj didgeridoo. Kaple Zjevení Páně – vstupné 120 Kč.

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ A JINÉ PÁRY

Přihlášky do pokračovacích tanečních přijímá Kulturní středisko
Dvorana, s.r.o. Taneční budou zahájeny 15. září 2013.

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ s průvodcem

7. července ● 21. července ● 4. srpna ● 18. srpna ● 1. září
15. září ● 6. října – začátek je vždy ve 14 a v 15 hodin.
Přehled dalších plánovaných termínů a také objednaných prohlídek je na webu www.kaple.mestosmirice.cz.
Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., tel. 495 422 090,
602 315 525, e-mail: hejzlarova@mestosmirice.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ve Smiřicích bude uzavřena od 29. 7. do 2. 8. 2013.
Prázdninová výpůjční doba:
Pondělí 10:00–18:00 hodin ■ Středa 10:00–16:30 hodin

LETNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Pokud jste se v posledních dnech prošli po zámeckém parku,
určitě vaší pozornosti neušla nová součást mobiliáře, která zároveň park nejen zdobí, ale symbolicky hlídá vstup do parku od
mostu.
Hlídá??? Ano – zdobné prvky nové lavičky, kterou vyrobil řezbář
pan Miroslav Kříž z kmene topolu, tvoří dva psi. Jak nám autor
sdělil, jedná se obyčejné domácí křížence. Zda jejich velikost
bude postačující, aby tento výtvor ohlídali, prověří
čas – lavička je v podstatě
jakýmsi testem, zda má
smysl v parku umísťovat
podobná zařízení nebo
třeba i dřevěné sochy,
které by přinášely největší radost zejména malým
návštěvníkům.
Abychom právě jim zpestřili letní čas, přinášíme jim ve spolupráci s Rodinným zábavním parkem TONGO v Hradci Králové soutěž
– pojmenujte si pejsky z nové lavičky! Může být, pokud se jména
ujmou, že vznikne nové místní pojmenování, a na rande se bude
chodit například k „Alíkovi a Žerykovi“... co my víme ☺
Své návrhy můžete posílat až do 31. 8. 2013 na e-mail podatelna@mestosmirice.cz. Autor nejhezčích jmen obdrží celodenní
rodinnou vstupenku do zábavního parku TONGO.
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