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Plánovaná místní úprava v ul. Nývltova

Informace o volbách do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech
23. a 24. května 2014. V pátek 23. května budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. května od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Každý občan
České republiky, který má právo volit ve volbách do EP a má na
území ČR trvalý pobyt, je automaticky zapsán do seznamu voličů
pro volby do EP.
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakékoli volební místnosti
na území ČR. Volič s trvalým pobytem ve Smiřicích může požádat
o vydání voličského průkazu Městský úřad Smiřice, a to
 osobně – žádost musí být doručena nejpozději 8. května 2014,
není třeba úřední ověření podpisu, totožnost žadatele bude
ověřena z platného dokladu totožnosti;
 písemně – žádost s ověřeným podpisem voliče musí být doručena nejpozději 8. května 2014 – ověření podpisu je v tomto
případě podle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku;
 elektronicky – žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče a doručena nejpozději 8. května 2014;
 prostřednictvím datové schránky – žádost musí být doručena
nejpozději 8. května 2014.
Městský úřad Smiřice nejdříve 15 dnů přede dnem voleb
(tj. 8. května 2014) předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Žádost o vydání voličského průkazu i plná moc jsou k dispozici na
podatelně Městského úřadu Smiřice nebo je najdete na webu
města www.mestosmirice.cz – odkaz Volby 2014 v hlavním menu.
Mgr. Věra Hottmarová

Upozorňujeme občany, že v polovině roku 2014 dojde k úpravě
silničního provozu v Nývltově ulici ve Smiřicích.
Na základě souhlasu odboru dopravy hradeckého magistrátu bude
nově osazenými dopravními značkami (viz plánek) zjednosměrněn
provoz, a to ve směru z křižovatky ulic Nývltova–Jedličkova, kde
bude zároveň umístěna i značka „Zákaz zastavení“ – zákaz bude
platit pro pravou stranu ve směru jízdy. Stávající značka „Zákaz
vjezdu nákladních vozidel“ bude odstraněna.
Na křižovatce ulic Nývltova–Brigádnická bude doplněna značka
„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“.
Parkování vozidel v této ulici bude povoleno pouze na levé straně
ve směru jízdy. V souvislosti s touto úpravou dojde i k opravě
a přeložení chodníků, včetně nových vjezdů k nemovitostem.

Město Smiřice a Kulturní středisko Dvorana s.r.o. vyhlásily fotografickou soutěž
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 mohou být použity pro prezentační potřeby
města – ty nejlepší fotografie budou použity jako podklad pro
pohlednice. Autoři třech nejlepších snímků obdrží věcnou odměnu.
Další informace k soutěži najdete na webových stránkách města
www.mestosmirice.cz.

POZVÁNKA DO RODOVA
Rodovská rozvojová o.p.s. vás zve srdečně do Rodova na tyto
akce:
 5. dubna v 15 hodin bude slavnostně znovuotevřen rodovský
obchod. V programu vystoupí smiřické roztleskávačky.
 3. května se v sále místního hostince uskuteční taneční zábava
– začátek je ve 20 hodin.

PŘIPOMÍNÁME:
 do 31. března 2014 si mohou zájmové organizace a obecně

prospěšné společnosti podávat žádost o příspěvek z rozpočtu
města na podporu volnočasových aktivit na rok 2014.
 do 31. března 2014 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.

za období leden–březen 2014
Zde uvedené předměty je možno si vyzvednout na správním odboru – podatelně v 1. patře MěÚ. Majitel musí ztracenou věc jednoznačně identifikovat, při předání se musí prokázat platným průkazem totožnosti.
(evid. číslo - označení nálezu - datum a místo nálezu)

1/2014 – Klíče od auta (28.01.2014 – cesta na Holohlavy)
2/2014 – Svazek klíčů (03.02.2014 – Zahradní ulice)
5/2014 – Klíč s přívěskem (09.03.2014 – písník Obora)
7/2014 – Svazek klíčů (16.03.2014 – Jiráskova ul.)

RADA MĚSTA (výběr z usnesení)

 schválila vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení podle








zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zajištění služeb odpadového hospodářství na
období 2015–2018.
schvalila Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.
schválila přerušení provozu MŠ Smiřice v době od 30. 6. 2014
do 25. 7. 2014 vč.
projednala záměr investora na využití areálu bývalého Dřevotvaru a postoupila jeho žádost k projednání v ZM.
projednala žádost SŠ potravinářské ve Smiřicích o umožnění
vzdělávací – osvětové akce před prodejnou U Brožů a schválila
pronájem pozemku bezúplatně v rámci projektu Světová škola.
schválila smlouvu o dílo se společností STEBAU Jaroměř, s. r. o.,
na opravu fasády šaten na školním hřišti v hodnotě 242.000 Kč
vč. DPH.
projednala žádost Základní školy Smiřice a schválila použití finančních prostředků ve výši 119.790 Kč z investičního fondu
organizace na nákup elektrického dvouplášťového kotle 100 l
Fagor do školní jídelny.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 10. 2. 2014
 schválilo změny rozpočtu č. 6/2013 a 1/2014, a dále rozpočtový

výhled na období 2014–2016.

 stanovilo počet členů ZM v příštím volebním období 2014–2018

na 15 členů (z důvodu poklesu počtu obyvatel města pod 3 tisíce
klesl i počet volených zastupitelů).
 stanovilo výši odměn členů ZM s účinností od 1. 2. 2014 (zůstala
ve stejné výši jako v předcházejícím období).
 schválilo prodej pozemků p. č. 1134 a st. p. č. 137 v k. ú. Smiřice.
 schválilo prodej pozemku st. p. č. 1/12 a st. p. č. 1/6 (se stavbami na nich umístěnými bez čp.) a prodej pozemku st. p. č. 1/2
(se stavbou čp. 619) (stavby v zámeckém areálu).
 schválilo koupi pozemku p. č. 1094/5 k. ú. Smiřice od společnosti
Agropodnik a. s. Hradec Králové.
 projednalo stížnost pana L. V. na jednání ředitele ZŠ Smiřice
Mgr. Petra Rohleny a starosty pana Luboše Tuzara při udělení
výchovných opatření žákům školy ve věci šikany a kyberšikany.
 schválilo umístění objektu pro sezónní prodej zmrzliny, dětského
hřiště s posezením včetně stavby oplocení v ulici Palackého
(areál Domu nábytku).
 schválilo záměr darovat pozemky p. č. 724/8, 712/3, 710/1
a 734/9 v k. ú. Smiřice pro účel provozování komunikace
č. III/3089.
 schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 1095 k. ú. Smiřice
pro účel umístění dvougaráže vedle st. p. č 639 a st. p. č. 643.
 záměr prodeje části pozemku p. č. 289/19 k. ú. Smiřice.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 10. 3. 2014
 schválilo prodej bytové jednotky č. 45/1 o celkové ploše 61,45

m2 v budově čp. 45 v Rodově.

 schválilo změnu rozpočtu č. 2/2014.
 schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 724/8, 712/3, 710/1

a 734/9, vše k. ú. Smiřice, z LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje (jedná se o narovnání vztahů k pozemkům pod
komunikací č. III/3089 vedoucí přes Smiřice).
 schválilo pořízení zahradního traktoru John Deere 1026R.
 schválilo tyto smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku:
 společnosti Rodovská rozvojová, o. p. s. ve výši 50.000 Kč
(na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s provozem obchodu v Rodově) a 150.000 Kč (na pořízení zásob
a vybavení obchodu v Rodově),
 Klubu kuželkářů Zálabák Smiřice ve výši 150.000 Kč (na částečnou úhradu nákupu sportovní kuželny VOLLMER),
 fotbalovému oddílu SK Smiřice ve výši 150.000 Kč (na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením zavlažovacího
systému na fotbalovém stadionu).

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
13. 4. od 17 do 19 hod. – 2. Tančírna
Dvouhodinový podvečer vyplněný společenským tancem pro
taneční páry bez rozdílu věku a úrovně předchozí taneční průpravy. KD Dvorana – vstupné 70 Kč
25. 4. v 19 hod. – TRAVESTI REVUE – „2106“
Travesti revue TECHTLE MECHTLE opět ve Smiřicích a se zbrusu
novým pořadem. KD Dvorana – vstupné 220 Kč
1. 5. od 10 do 16 hod. – Vítání máje s Hradeckem
Zábavný program pro celou rodinu na nádvoří zámku a v zámecké
kapli Zjevení Páně – program pro děti (pohádky, akce DDM), prohlídky kaple s průvodci v dobových kostýmech (ve 12, 14 a v 15
hodin), občerstvení, stánky – vstup volný.
1. 5. v 18 hod. – La brise de France
Hudební projekt, který posluchače zavede do Francie. Účinkují
Jitka Baštová (akordeon) a Jindřich Macek (loutna). Kaple Zjevení
Páně – vstupné 100 Kč.
18. 5. od 17 do 19 hod. – 3. Tančírna
Dvouhodinový podvečer vyplněný společenským tancem pro
taneční páry bez rozdílu věku a úrovně předchozí taneční průpravy. KD Dvorana – vstupné 70 Kč
28. 5. od 9 a 10.30 hod. – Nosáčkova dobrodružství
Představení pro děti z mateřských škol, přivítáme ale i děti s rodiči
na rodičovské dovolené. KD Dvorana Smiřice, vstupné 40 Kč.
30. 5. od 19 hodin – Slunce nad řekou
Letní trampská komedie se zpěvy V. Soukupa v podání divadelního
souboru OCHOS Smiřice a Divadla KODYM Opočno.
KD Dvorana – vstupné 100 Kč
14. 6. od 17.00 do 22.30 hod. – Smiřický hrnec
Na fotbalovém stadionu SK Smiřice vystoupí StopTime, Devítka,
Jaroslav Hutka, Plavci s Janem Vančurou a Irenou Budweiserovou
a Pohřební kapela. Vstup volný.

Kurz tance a společenské výchovy 2014
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. přijímá přihlášky 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.
Předprodej a rezervace: Kulturní středisko Dvorana, s. r. o.,
tel. 602 316 525, e-mail: lebedinska@mestosmirice.cz.

ZAHÁJENÍ CYKLOSEZÓNY 2014
na stezce Hradec Králové – Kuks
V pátek 4. dubna bude spanilou jízdou zahájena sezona na Labské
stezce v úseku Hradec Králové – Josefov – Kuks.
Start se uskuteční v 15 hodin od parkovacího cyklodomu v Hradci
Králové u vlakového nádraží a zároveň v 15 hodin z vyhlídky nad
schody v Kuksu. Občerstvovací zařízení na trase jsou již v provozu.
Srdečně vás zve Královéhradecká labská o.p.s.
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