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Termín 23. zasedání Zastupitelstva města
není v době uzávěrky stanoven – sledujte
webové stránky města, úřední desku nebo
hlášení místního rozhlasu.

Žádost o příspěvek z rozpočtu města

v rámci grantové strategie města na rok 2014 si mohou zájmové
organizace a obecně prospěšné společnosti podávat do 31. března 2014. Formulář je možné vyzvednout si buď osobně na správním odboru MěÚ – podatelně, nebo stáhnout z webu města
www.mestosmirice.cz (odkaz Městský úřad, pododkaz Formuláře
→ Ekonomický odbor).

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatky za psy a za odvoz popelnic je nutno uhradit
na pokladně MěÚ Smiřice do 31. března 2014.
POPLATKY ZA PSY – jejich výše zůstává stejná jako v loňském
roce.
POPLATKY ZA POZEMKY (zahrádky) – výše zůstává stejná jako
v roce 2013 – tento poplatek se hradí v termínu uvedeném
na smlouvě.
POPLATKY ZA SVOZ ODPADU
Cena svozu odpadů a četnost se v roce 2014 nemění.
Upozorňujeme plátce, že s koncem platnosti známky z roku 2013
nezaniká povinnost se ze svozu odpadů odhlásit. Pokud tedy občané plánují například stěhování, musí předložit dohodu o ukončení smlouvy o odvozu TKO, jinak budou dále vedeni v evidenci
poplatníků a město za ně bude odvádět platby svozové firmě.
Veškeré dotazy týkající se odpadového hospodářství směřujte na
paní Barboru Luxovou, odbor správy majetku a ŽP, 2. patro,
č. dveří 22, tel. 495 809 020.

SBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
V pondělí 24. března 2014 v době od 8 do 11.30 a od 12.30 do
17 hodin budou v zasedací místnosti MěÚ Smiřice pracovníci
Finančního úřadu v Hradci Králové provádět sběr daňových přiznání za rok 2013. Tiskopisy daňových přiznání nejsou na MěÚ
Smiřice k dispozici.

Rozumíte třídění?
Vaše znalosti prověří soutěž

Třídění odpadu je důležitým a stále populárnějším fenoménem
současné doby. Přesto je stále mnoho lidí, kteří netuší, jaké dopady na životní prostředí má netříděný odpad, jak správné třídění
probíhá a co za ním stojí. I proto vyhlásil webový portál
cistykraj.cz, který je hlavním zdrojem informací o třídění odpadů
v Královéhradeckém kraji, soutěž pro širokou veřejnost.
Na webovém portálu www.cistykraj.cz najde návštěvník v sekci
soutěž webový formulář, který po vyplnění umožní spustit online
kvíz s osmi náhodně vygenerovanými více či méně náročnými
otázkami. Víte například, kam patří krabice od mléka? Nebo kolik
kilogramů odpadu ročně jeden člověk v průměru vyhodí? I na
takové otázky možná narazíte. Soutěž je určena pro všechny zájemce bez rozdílu věku.
Samotná soutěž potrvá až do 13. února 2014. Oceněno bude
15 nejlepších soutěžících, kteří v nejkratším čase správně odpoví
na položené kvízové otázky. Po skončení soutěže se výsledek hry
objeví na webových stránkách, vítězové se mohou těšit na hodnotné věcné ceny – vítěz obdrží digitální fotoaparát, na další výherce čekají např. mobilní telefony, MP4 přehrávače, laserové
myši a další zajímavé ceny.
Akce je součástí projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“,
který podporuje Královéhradecký kraj, autorizovaná obalová společnosti EKO-KOM, a.s., společnost ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN
a.s. a Centrum evropského projektování.

Město Smiřice a Kulturní středisko Dvorana s.r.o. vyhlašují fotografickou soutěž

MOJE SMIŘICE

Soutěž je určena pro všechny amatérské fotografy bez rozdílu
věku. Na fotografiích musí být zachyceny Smiřice netradičním
pohledem nebo zajímavé momentky ze života města, pořízené
v jakémkoliv ročním období.
Fotografie budou přijímány pouze v digitální podobě o velikosti
minimálně 800 kB, bez jakýchkoliv úprav. Každý autor může do
soutěže zaslat max. 3 snímky. Fotografie můžete předat osobně
na podatelně MěÚ Smiřice nebo zaslat e-mailem na adresu reichova@mestosmirice.cz do 30. 4. 2014.
Zaslané fotografie – i ty, které nebudou oceněny – mohou být
použity pro prezentační potřeby města – ty nejlepší fotografie
budou použity jako podklad pro pohlednice, ostatní se mohou
objevit na internetových stránkách města nebo jiných materiálech
vydávaných městem Smiřice. Autoři třech nejlepších snímků obdrží věcnou odměnu. Výsledky budou zveřejněny na internetových
stránkách města a ve Zpravodaji Smiřic, Rodova a Holohlav
č. 1/2014.
Z tohoto důvodu je nutný souhlas autora s jejich dalším použitím
– formulář se souhlasem si můžete vyzvednout na správním odboru MěÚ Smiřice – podatelně (1. patro) nebo stáhnout
z internetových stránek města www.mestosmirice.cz, odkaz
"Městský úřad – Formuláře – Odbor správní a matrika".
L. Reichová

Revitalizace parku v letošním roce

Podle schváleného projektu revitalizace zámeckého parku je na
letošní rok naplánováno pokácení 6 stromů a 8 keřů, dále zdravotní řezy stromů a výsadba celkem 13 stromů. Výsadba se ale neuskuteční celá, protože původně byla plánovaná i místo stromů,
u kterých byly provedeny tahové zkoušky. Letos je naplánováno
skácení jednoho habru obecného, který je ve špatném stavu,
v kořenech se nachází dutiny a je již převážně proschlý.
Dále se budou kontrolovat 4 stávající vazby ve větvích stromů –
minimálně jednu je potřeba sundat a provést řez stromu, protože
tato stará vazba byla v minulosti provedena z necertifikovaných
materiálů, a nyní hrozí, že velké větve neudrží. U 10 stromů je
návrh na provedení nové vazby.
B. Luxová, odb. správy majetku a ŽP MěÚ Smiřice

KAM PRO RYBÁŘSKÝ LÍSTEK?
I když novela zákona o rybářství účinná od 1. 7. 2011 vrátila pravomoc vydávat rybářské lístky znovu na pověřené obecní úřady,
ne všem držitelům se tato informace donesla.
Příznivcům Petrova cechu, kteří mají trvalý pobyt ve správním
obvodu Městského úřadu Smiřice, tedy připomínáme, že o nové
lístky již nemusejí žádat na odboru životního prostředí hradeckého magistrátu, ale u paní Barbory Luxové na odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Smiřice, 2. patro, č. dveří 22,
tel. 495 809 020.

Přehled oddávacích dní

v obřadní síni – Erbovním sále
● 10. a 24. ledna 2014
● 4. a 25. dubna 2014
● 7. a 21. února 2014
● 6. a 20. června 2014
● 7. a 21. března 2014
Za svatební obřad v obřadní síni v uvedených termínech se správní poplatek ve výši 1.000 Kč neplatí. Svatbu v jiném termínu nebo
na jiném vhodném místě je možné si dohodnout na matrice,
tel. 495 809 023.
Z důvodu rekonstrukce dláždění a parkovacích ploch před budovou tzv. Důchodu, kudy se přichází do knihovny a kaple, nebudou
v měsíci květnu 2014 konány svatební obřady jak v kapli, tak
i obřadní síni – Erbovním sále.

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA SMIŘICE

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:

RADA MĚSTA (výběr z usnesení)

stanovila s účinností od 1. 1. 2014 cenu za nájem hrobového

místa (nájemné + služby spojené s nájmem) na hřbitově v Rodově takto: nájemné 10 Kč/m2/rok, služby spojené s nájmem
20 Kč/m2/rok.
vzala na vědomí informaci Loutkového divadla Smiřice o zvýšení
vstupného na loutková představení s účinností od 1. 1. 2014.
vzala na vědomí termín konání Mistrovství České republiky
v orientačním běhu sprintových štafet dne 14. 9. 2014 ve Smiřicích a udělila souhlas organizátorům k užití znaku města na závodní mapě.
schválila smlouvu o dílo s Ing. Alešem Řadou, jejímž předmětem
je souhrn výkonů projektových prací na akci "Zateplení haly
technických služeb města Smiřice" v hodnotě 55.000 Kč.
schválila smlouvu o spolupráci mezi MěÚ Smiřice a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, jejímž předmětem je spolupráce
při rozvoji vzdělávání seniorů (Virtuální Univerzita třetího věku).
schválila smlouvu o dílo se společností Marius Pedersen, a. s.,
jejímž předmětem je zajištění svozu a následné likvidace komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu na rok 2014.
schválila nájemní smlouvu se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je pronájem pozemků p. č. 627 a p. č.
663 – vše k. ú. Rodov pro účely výstavby dálnice D11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 9. 12. 2013
schválilo změnu rozpočtu č. 5/2013.
schválilo rozpočet města na rok 2014 s hodnotou příjmů ve výši

42.895.650 Kč a výdajů ve výši 42.228.850 Kč.

schválilo plán investičních akcí na rok 2014.
projednalo, schválilo a vydalo obecně závaznou vyhlášku

č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad (ceny
svozů se nezměnily, došlo jen ke změnám podle nové legislativy).
schválilo prodej pozemku p. č. 668/12 k. ú. Smiřice o výměře
463 m2 manželům Z. a J. N. za cenu 400 Kč/m2, tj. 185.200 Kč.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
schválilo prodej pozemku p. č. 203/19 k. ú. Smiřice o výměře
42 m2 paní A. B. za cenu 3.930 Kč stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
2
schválilo darovat pozemek p. č. 912/5 o výměře 2.573 m mysliveckému sdružení Labská rovina se sídlem Hankova 46, Smiřice
pro účely vybudování zázemí pro činnost sdružení.
neschválilo prodej nemovitostí v areálu zámku umístěných na
st. p. č. 1/12 a st. p. č. 1/6 k. ú. Smiřice.
schválilo plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM Smiřice
na rok 2014 dle předloženého návrhu.
schválilo s účinností od 1. 1. 2014 termín pro konání zasedání
zastupitelstva pondělí od 18 hodin.

Usnesení jsou redakčně krácena. Zápisy jsou uloženy k nahlédnutí na podatelně MěÚ. Celé zápisy ze ZM a usnesení RM jsou
uveřejňovány v anonymizované podobě i na webu města.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

se letos v našem městě uskutečnila v sobotu 11. ledna.
Koledníkům se podařilo vybrat do pokladniček během
dne celkem 19.931 Kč.
Celkem se na Královéhradecku do 203 pokladniček vybralo
661.887 Kč. Výtěžek poputuje do Střediska rané péče Sluníčko na
zajištění služeb rodinám pečujícím o děti s postižením v raném
věku, na domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím
lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím
prostředí, a také na domácí pečovatelskou službu, která pomáhá
seniorům žít běžný život v jejich domovech.
Oblastní charita touto cestou děkuje všem, kteří přispěli svým
darem a pomocí při organizování sbírky.

Smiřický infoservis

Vydává a tiskne Město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice,
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20.01.2014 nákladem 500 výtisků. Další číslo vyjde v březnu 2014.

24. 1. ve 20 hod. – Myslivecký ples (OMS Hradec Králové)
25. 1. ve 20 hod. – Ples Obecního úřadu Skalice
31. 1. ve 20 hod. – Myslivecký ples (MS Okrouhlík – Rusek)
21. 2. ve 20 hod. – Ples Kulturního střediska Dvorana, s.r.o.
23. 2. ve 14:30 hod. – Dětský karneval
KD Dvorana – vstupné 20 Kč děti, 30 Kč dospělí
28. 2. ve 19 hod. – Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven!
Zábavný pořad s Ivou Hüttnerovou plný hezkých písniček, vyprávění a skečů. KD Dvorana – vstupné 150 Kč
15. 3. ve 14 hod. – Radost z hudby
Koncert v kapli Zjevení Páně. Účinkují: Hana Juričková (zpěv), Václav Uhlíř (varhany), host: Pěvecké sdružení CANTUS JAROMĚŘ.
Vstupné dobrovolné.
16. 3. od 17 do 19 hod. – Tančírna
Tanečním párům - a to nejen absolventům standardních či pokračovacích tanečních - nabízíme pro zpestření dvouhodinový podvečer vyplněný společenským tancem. KD Dvorana – vstupné 70 Kč.
Další termíny: 13. 4. a 18. 5. taktéž od 17 do 19 hod.
21. 3. v 19 hod.– Slunce nad řekou
Premiéra letního komediálního muzikálu V. Soukupa v podání
divadelního souboru OCHOS Smiřice. KD Dvorana – vstupné
100 Kč
29. 3. ve 20 hod. – Myslivecká zábava
Pořádá Myslivecké sdružení Smiřice. KD Dvorana – předprodej
vstupenek u pořadatele.
31. 3. v 9 a 10 hod. – Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?
Velikonoční pohádka pro děti z mateřských škol v podání Divadélka Kos – přivítáme i děti s rodiči na rodičovské dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč

Kurz tance a společenské výchovy 2014

Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. zahájilo příjem přihlášek
do tanečních na podzim 2014. Kurzovné: 1.400 Kč jednotlivci,
2.600 Kč taneční pár, 500 Kč garde. Přihlášky obdržíte v KD Dvorana nebo je lze stáhnout z webu www.ksdvorana.mestosmirice.cz.

Změna telefonního spojení do KD Dvorana!
Od ledna 2014 je zrušena pevná telefonní linka (č. 495 422 090),
v platnosti zůstává mobilní tel. č. 602 316 525.

Dvojí nadílka u Kašpárka

První prosincovou neděli místní loutkové divadlo přivítalo přibližně stovku malých i velkých návštěvníků na svém – pro sezónu
2013/14 – druhém představení. Po říjnové Pohádce o Zlaté rybce
viděli jinou, kterou pro loutky upravil Karel Hacker a nazval ji Štika
patří na pekáč. My ji však hrajeme pod názvem Honza Pecivál.
Vloni v listopadu jsme ji s úspěchem uvedli také na loutkářské
přehlídce v Úpici. Naše nedělní představení však bylo trochu jiné
než ostatní.
Konalo se v době mikulášských nadílek, a tak Mikuláš nemohl
chybět ani u nás. Díky městskému úřadu mohl přítomné děti obdarovat balíčkem dobrot. Ale „nadílka“ se nevyhnula ani loutkám,
ty od města dostaly nová okna. Mohli je při příchodu do divadla
vidět po celé budově i všichni příchozí a pokud jsme s nimi o tom
mluvili, všem se líbila, stejně jako se líbí loutkářům. Ti však oceňují také práci firem, které výměnu prováděly. Jednak za to, že dodržely termín, a jednak za to, že dokázaly uchránit zařízení loutkového divadla před jakýmkoliv poškozením a že po sobě vzorně uklidily. Samozřejmě že si nejvíce ceníme toho, jak se o budovu, která
celá slouží dětem, pečlivě stará smiřický městský úřad.
Osmaosmdesátá loutková sezona ve Smiřicích bude pokračovat
v lednu komedií Jiřího Žáčka Kašpárek a ježibaba.
Bližší informace o smiřickém loutkovém divadle hledejte na
www.loutkysmirice.webnode.cz.

