Informační servis města Smiřice • www.mestosmirice.cz • číslo 4/2013 • vyšlo 20.09.2013

21. zasedání Zastupitelstva města
Smiřice se uskuteční ve čtvrtek
7. listopadu 2013 od 19 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Smiřice.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
se uskuteční

ve dnech 25. – 26. 10. 2013
Volič, který se v těchto dnech nebude zdržovat v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí (zastupitelské úřady).
O vydání voličského průkazu můžete požádat osobně na MěÚ
Smiřice, a to nejdéle do 23. 10. 2013 do 16 hodin, nebo písemným
či elektronickým podáním doručeným MěÚ Smiřice nejpozději do
18. 10. 2013.
Písemné podání musí být opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, podání v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslané prostřednictvím datové
schránky. Městský úřad voličský průkaz předá nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Informace k volbám získáte na Městském úřadu Smiřice, případně
na internetových stránkách města www.mestosmirice.cz (odkaz
Volby 2013 v hlavním menu), nebo na stránkách ministerstva
vnitra www.mvcr.cz/volby.aspx.
L. Reichová, vedoucí správního odboru

Město Smiřice zopakovalo zakázku
eAukce na elektřinu
Před rokem se město Smiřice zapojilo do elektronického výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, jehož cílem bylo
vysoutěžit nákup elektrické energie pro sebe, Kulturní středisko
Dvorana, s.r.o. a některé městem zřízené příspěvkové organizace.
Vzhledem ke skutečnosti, že na základě zadávacích podmínek
veřejné soutěže byl nově uzavřený smluvní vztah limitován obdobím jednoho roku, bez možnosti jeho automatického prodloužení,
bylo potřebné vzniklou situaci nějakým způsobem řešit. Buď výběr
dodavatele provést ve své „režii“, nebo opakovat zakázku formou
eAukce. Rozhodujícím se nakonec stala skutečnost, že byly vyjednány zcela nové a výhodnější podmínky naší účasti v této formě
veřejné soutěže. Uzavřením smlouvy a dohody o plné moci se
provozovatel e-Aukční síně zavázal městu Smiřice bezúplatně
poskytnout své služby se zajištěním nižších cen na trhu a 100%
administrativním servisem. Dalším ujednáním pak bylo, že odměnu za uskutečnění zakázky platí vítězný dodavatel elektrické energie, což znamená, že proti loňskému roku je pro zadavatele tato
veřejná zakázka realizována zdarma.
Samotná elektronická aukce proběhla v posledním týdnu měsíce
srpna. Vysoutěžená úspora již není tak výrazná, což je vzhledem
k jejímu opakování zcela logické, ale není ani zanedbatelná. Průměrná úspora činí 20 %, což v hodnotovém vyjádření představuje
částku 43.616,12 Kč a jednotlivé organizace se na ní podílejí následovně:
Město
34.531,46 Kč Dvorana
1.949,32 Kč
MŠ
4.243,50 Kč ZUŠ
1.908,55 Kč
DDM
983,29 Kč
Ing. Bronislav Luňáček, vedoucí ekon. odboru

SBĚRNÝ DVŮR NA ZDERAZI
OTEVŘEN
Od 17. září 2013 je otevřen nový sběrný dvůr v Cukrovarské ulici,
kam se přestěhoval z areálu zámku. Provozovatelem zařízení je
firma Marius Pedersen a.s.
Provozní doba: úterý
15–18 hod.
sobota
8–11 hod.
Druh shromažďovaného odpadu:
papírové, lepenkové, plastové a skleněné obaly
pneumatiky
objemné odpady (nábytek, matrace, lino, koberce apod.)
suť (směs betonu, cihel apod.) – za poplatek a pouze pro fyzické
osoby v max. množství 1 m³ (přívěsný vozík za auto)
elektrospotřebiče (ledničky, televize, velké a malé elektrospotřebiče, suché monočlánky, zářivky a výbojky)
nebezpečný odpad (izolační a stavební materiály s obsahem
azbestu)
1x měsíčně (vždy v první sobotu v měsíci) se budou odebírat tyto
nebezpečné odpady: rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, oleje, barvy, léky, autobaterie apod.).
Uvedené druhy odpadu (s výjimkou suti) budou ZDARMA odebírány od občanů Smiřic, Rodova a Trotiny.
Železný šrot se na sběrném dvoře shromažďovat nebude – železo
vykupuje firma Kovokameník (Cukrovarská ul. – pracovní doba
PO–PÁ 8–16 hod., SO 8–11 hod.).
Při této příležitosti upozorňujeme, že v areálu zámku nyní platí
ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ VEŠKERÉHO ODPADU.

PŘIPOMÍNÁME
 Stále je možno na odboru životního prostředí objednat si velko-

objemové bagy na rostlinný odpad ze zahrádek (trávu, listí
apod.). Na výběr jsou dva rozměry (100 x 100 x 100 cm za
236 Kč nebo 60 x 60 x 60 cm za 194 Kč). Objednávky se shromažďují u paní Luxové (tel. č. 495 809 020), cenu vaku je nutné
uhradit při objednání.
 Krátí se doba pro výměnu řidičských průkazů vydaných
v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Pokud takový průkaz
vlastníte a o výměnu jste ještě nepožádali, doporučujeme učinit
tak co nejdříve, abyste se vyhnuli dlouhým čekacím lhůtám
v závěru roku. Případné informace vám zodpoví na odboru dopravy hradeckého magistrátu – tel. č. 495 707 800.

REVITALIZACE PARKU POKRAČUJE
Na základě výsledků tahových zkoušek byl během srpna proveden
prořez stromů napadených dřevokaznými houbami. Koruny stromů byly na doporučení odborníků zredukovány tak, aby se zvýšila
odolnost proti vyvrácení.
Právě snížená odolnost proti vývratu je nejzávažnějším důsledkem
napadení stromu houbou. Kořenový systém, který je všestranným
základem stromu (zajišťuje mechanickou stabilitu, příjem vody
a výživu) je nenávratně poškozen a postupně ubývá, což se viditelně projevuje prosycháním konců větví. O tom, že jsou stromy
proschlé, se mohl kdokoliv přesvědčit – konce větví bez listí byly
patrné.
Během září byly odstraněny pařezy po pokácených stromech
a do konce roku budou v parku ještě vysázeny další nové stromy.
Od loňského září si revitalizace parku (projekt, tahové zkoušky,
kácení, redukční řezy, odstranění pařezů a výsadba nových stromů) prozatím vyžádala bezmála 200 tis. Kč.
Postup
prací
je
zdokumentován
na
webu
města
www.mestosmirice.cz pod odkazem Obnova zámeckého parku
v hlavním menu.
L. Reichová

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

schválila rekonstrukci uvolněného bytu č. 181 Zámek 1, který je
v havarijním stavu, včetně vybudování ústředního vytápění.

schválila záměr prodeje bytových jednotek a nebytových prostor

č. 620/1–620/13 v bytovém domě Zámek 620 včetně odpovídajícího podílu na zastavěném pozemku.
schválila záměr prodeje bytových jednotek č. 45/1 a 45/4 v bytovém domě Rodov 45 prostřednictvím realitní kanceláře nejvyšším nabídkám.
záměr prodeje 2 budoucích stavebních parcel (lokalita Sídliště –
po sběrných surovinách) za cenu 800 Kč/m2.
schválila záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy
Městského úřadu Smiřice. (prostory po spořitelně, která ukončí
činnost k 30.09.2013)
schválila dle příslušných ustanovení školského zákona na základě
žádosti ředitele ZŠ výjimku z počtu žáků v 7. a 9. ročníku ZŠ Smiřice.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 05.09.2013

schválilo změnu rozpočtu č. 3/2013.
revokovalo usnesení ZM č. 13/19/13 ze dne 20.06.2013. (koupě

pozemku p. č. 312 v k. ú. Smiřice z a původní cenu 7.500 Kč)

schválilo koupi pozemku p. č. 312 k. ú. Smiřice o výměře 150 m

2

za cenu 15.000 Kč.
schválilo darovací smlouvu, kterou město Smiřice daruje pozemek p. č. 135/20 k. ú. Smiřice o výměře 4.544 m2 v hodnotě
425.850 Kč stanovené znaleckým posudkem fotbalovému klubu
SK Smiřice pro účely sportoviště. (pozemek, na němž je samotná
hrací plocha)
uložilo RM zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 668/12 k. ú.
Smiřice s cenou 400 Kč za m2. (pozemek vedle pneuservisu)
schválilo prodej bytové jednotky č. 125/1 v bytovém domě
v Palackého ulici 125.
schválilo smlouvu o půjčce ve výši 300.000 Kč k zabezpečení
financování akce „Kanalizace v ulici Labská – Smiřice“ se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV – GŘ
HZS ČR na výdaje jednotky SDH Smiřice v roce 2013.
schválilo umístění služebny Obvodního oddělení Policie ČR
v objektu Palackého 17, Smiřice, který bude pro tento účel rekonstruován, a pověřilo RM uzavřením příslušné nájemní smlouvy po kolaudaci objektu s hodnotou nájmu 40.000 Kč bez DPH
ročně.
schválilo Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkovou
úpravu v k. ú. Číbuz týkající se ucelené části k. ú. Smiřice.
schválilo změnu katastrální hranice mezi k. ú. Číbuz a k. ú. Smiřice.

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.

ÚSPĚCH
SMIŘICKÉHO
STŘELCE

V první polovině září 2013 proběhlo v portugalském městě Barcelos
mistrovství Evropy v praktické
střelbě. Českou republiku a město
Smiřice zde zastupoval Michal
Štěpán, člen Klubu střelců Smiřice,
který se v juniorské kategorii umístil na krásném čtvrtém místě a jako
člen našeho reprezentačního družstva
získal zlatou medaili.
Srdečně
gratulujeme!

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:
3. 10. v 9 a 10.30 hod. – Honza Nebojsa
Pohádkové činoherní a loutkové vyprávění pro děti z mateřských
škol v podání Divadýlka Kuba, které nabízí několik pohledů na
téma strach. Na představení přivítáme i děti s rodiči na rodičovské
dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč.
6. 10. ve 14 a 15 hod. PROHLÍDKA KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ
12. 10. v 19 hod. – Jiří Ševčík + PIRATE SWING BAND
Nejpopulárnější česká swingová formace specializující se na vlastní aranže rocku a popu vás skutečně pobaví. KD Dvorana – vstupné 250 Kč.
15. 11. v 19 hod. – Z louže pod okap
Komedie, která rozesměje až k pláči… Námět pochází z mnoha
kauz, které se v posledních letech vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. Hrají: Vladimír Kratina, Dana
Homolová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa.
KD Dvorana – vstupné 200 Kč.
23. 11. od 10 do 17 hod. – Vánoční trhy
Široký sortiment řemeslných výrobků a doplňků. Tvořivý koutek
pro děti zajišťuje DDM Smiřice – děti budou moci poslat balónkem
dopis s přáním přímo do nebe Ježíškovi. Občerstvení v místě konání zajištěno. KD Dvorana – vstupné dospělí 20 Kč a děti 3–15 let
10 Kč.
29. 11. v 19 hod. – Změna je život
Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu Stacey a TRAVESTI
REVUE TECHTLE MECHTLE v novém pořadu. KD Dvorana – vstupné 220 Kč.
Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., tel. 495 422 090,
602 315 525, e-mail: hejzlarova@mestosmirice.cz

Městská knihovna informuje
Každý prvňáček ZŠ Smiřice má členství v knihovně do konce roku
2013 zdarma, za zápis dostane sladkost a drobný dáreček. Kromě
vypůjčení knih nebo časopisů si můžete i pohrát, využít počítače.
Otevřeno máme každé pondělí od 10 do 18 hodin a ve středu
od 10 do 16.30 hodin. Knihovna je pro děti otevřená rovněž
v úterý a ve středu ráno od 7 do 8 hodin.
Ilona Hušáková a Leona Rousková

ÚTULEK PRO PSY SMIŘICE
Ve smiřickém útulku pro psy na nové páníčky v současné době
čekají tito pejskové:
JUSTIN je dvouletý veselý,
temperamentní voříšek střední velikosti.
HOLKA j e
asi roční
f e n k a
středního
knírače. Po překonání počátečního
ostychu se ukázalo, že je to prima psí
holka. Těžce snáší samotu, je ideální
pro páníčka, který bude s Holkou trávit maximum času.
BEDŘÍŠEK je milý voříšek, čistotný, přátelský,
temperamentní pejsek. Jsou mu asi 4 roky.
V útulku dále čekají například na Čert, Dědek,
Benjamin a další. Více o pejscích je na webu
útulku www.utulekpsusmirice.wbs.cz, pejsky
můžete navštívit a donést jim pamlsek i osobně: PO 15–18 hod., ST 15.30–18 hod., NE 15–
18 hod. Další návštěvy lze uskutečnit kdykoli
po telefonické dohodě na telefonním čísle
773 686 639 (paní Edita Labíková).
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