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Aktuální informace o provozu čistírny odpadních vod
Danisco Czech Republic, a.s

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volby se konají v pátek 10. října 2014 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8 hodin do 14 hodin. Do Zastupitelstva města Smiřice se bude volit 15 členů.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany,
vymezuje § 20 výše uvedeného zákona.
Kandidát do zastupitelstva města musí splňovat podmínku volitelnosti, tj. musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let,
nejpozději v den voleb být přihlášen k trvalému pobytu ve Smiřicích, musí být státním občanem České republiky nebo členského
státu Evropské unie. U kandidáta nesmí být překážka výkonu volebního práva, a to zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Kandidát může kandidovat pouze
na jedné kandidátní listině.
Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva města Smiřice je
Městský úřad Smiřice, pověřenou osobou je tajemnice úřadu.
Volební strany mohou podávat kandidátní listiny registračnímu
úřadu do 5. srpna 2014 do 16 hodin.
Podrobné informace k volbám do zastupitelstev obcí, tj. např.
náležitosti kandidátní listiny, prohlášení kandidáta, petice, lhůty
apod. jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstevobci.aspx a dále na webových stránkách města Smiřice
www.mestosmirice.cz na úřední desce či v sekci Volby 2014.
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice MěÚ
Městský úřad Smiřice upozorňuje všechny držitele psů na

poplatkovou povinnost dle Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
Držitel psa je povinen ohlásit do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti. Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců. V případě přihlášení psa mladšího 3 měsíců bude poplatek vyměřen v poměrné
výši od dovršení 3 měsíců. Poplatek platí poplatník v místě svého
trvalého bydliště.
Držitel psa je povinen ohlásit do 15 dnů jakoukoliv změnu, tzn.
také úhyn psa. V případě, že nebude pes odhlášen včas, bude
nutné doplatit poplatek k datu odhlášení – ne k datu úmrtí.
Formulář k přiznání k místnímu poplatku ze psa a formulář k odhlášení z evidence města je možné získat na Městském úřadu
Smiřice, 1. patro, č. dveří 13, popř. na stránkách MěÚ Smiřice
(Městský úřad – formuláře – ekonomický odbor).
Zároveň upozorňujeme, že bude probíhat namátková kontrola
splnění poplatkové povinnosti Městskou policií Smiřice.

Připomínkování železničního jízdního řádu na období
2014/2015
Královéhradecký kraj (KHK) předkládá obcím a cestujícím k připomínkování první návrh železničního jízdního řádu 2014/2015.
S připomínkami k regionální vlakové dopravě (vlaky kategorií Os,
Sp) se můžete obracet na zástupce obcí, kteří posoudí konkrétní
požadavky a za obec se obrátí na odbor dopravy a silničního hospodářství KHK nejpozději do 22. 7. 2014.
Další možností je zaslat připomínky na KHK, odboru dopravy
a silničního hospodářství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec
Králové
nebo
e-mailem
na
adresu
doprava@krkralovehradecky.cz.
Návrhy jízdních řádů najdete na webu KHK: http://www.krkralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/
aktuality/prvni-navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-2014-2015-vkralovehradeckem-kraji-70975/.

Společnost Danisco Czech Republic vždy kladla ochranu životního
prostředí na vysokou příčku v svém pořadí priorit. V uplynulých
letech jsme do ochrany životního prostředí investovali nemalé
částky, ať už se jednalo o čištění odpadních vod, úsporu podzemních vod, hospodaření s energií a odpady.
Součástí naší strategie byla i intenzifikace ČOV, která proběhla
v roce 2012 s cílem zlepšit stabilitu provozu a tím i výstupní parametry čistírny. Bohužel se brzy ukázalo, že nová technologie místo
zlepšení situace vytvořila nové problémy – v první řadě zápach,
který bohužel již řadu měsíců obtěžuje obyvatele Smiřic především v ulicích bezprostředně sousedících s ČOV.
Vždy jsme chtěli být pro obyvatele Smiřic dobrými sousedy, takže
takto vzniklá situace je nám velmi nepříjemná.
Čistírna je ve zkušebním provozu a za její výkon až do kolaudace
odpovídá dodavatelská firma, nicméně nespoléháme pouze na ni
a sami aktivně pátráme po zdroji zápachu.
Že se situace nelepší, nezpůsobuje náš nezájem a nedostatek
aktivity, ale problém s identifikací zdroje zápachu. Postupně jsme
utěsnili všechny potenciální zdroje a provedli řadu speciálních
měření. Velmi matoucí je skutečnost, že zápach, na který si stěžují
obyvatelé Smiřic, není v areálu čistírny zdaleka tak intenzivní, jako
v obytné zástavbě.
Všechny části technologie, které jsme považovali za zdroj zápachu, jsme zrevidovali a utěsnili. Do dnešního dne jsme udělali tyto
úpravy:
 zakrytování usazovací nádrže
 zakrytí čerpací jímky
 odsávání nádrží přes dva speciální pachové filtry
 instalace stripovací kolony na odsávací potrubí
 rekonstrukce a posílení odsávacího systému
Podařilo se nám navázat velmi dobrou spolupráci s několika obyvateli Smiřic, kteří nám pomáhají při monitorování výskytu a intenzity zápachu. Jistě namítnete, že monitorování zápach neodstraní, ale pomůže při detekování míst vzniku a situací, kdy k tomu
dochází.
Díky tomu se nám v uplynulých měsících podařilo zápach ne sice
odstranit, ale omezit. Podle monitorování a reakce některých
dalších obyvatel Smiřic je četnost výskytu i intenzita zápachu skutečně nižší.
S výsledkem nicméně spokojeni nejsme a je evidentní, že se stávající technologií jsme dosáhli možného maxima. Jak už jsem zmínila, čistírna je stále ve zkušebním provozu a konečná odpovědnost
padá na dodavatelskou firmu. Technologii jsme od dodavatele
dosud nepřevzali a v uplynulých měsících proběhla řada jednání
s cílem situaci řešit.
Závěrem je dohoda, že technologie, která zápach způsobuje, bude
odstraněna a nahrazena původním "bezzápachovým" typem.
Velice se za všechny nepříjemnosti omlouváme a prosíme ještě
o chvíli trpělivosti, v současné době probíhají projektovací práce.
Nemohu slíbit zlepšení ze dne na den, jedná se o velkou stavební
akci, nejprve musí proběhnout schválení projektu podle platné
legislativy a následně stavební a montážní práce, nicméně je už
alespoň vidět světlo na konci tunelu.
Děkujeme všem obyvatelům Smiřic, kteří nám v uplynulých měsících pomohli různými nápady a připomínkami, ale hlavně systematickým monitorováním situace.
Děkuji Vám za pochopení a uvítám jakékoliv Vaše další připomínky.
Ve Smiřicích 12. 6. 2014
Ing. Blanka Valušová, ředitelka společnosti

● 18. července 2014
● 1., 15. a 22. srpna 2014
● 5. a 19. září 2014

● 3. a 24. října 2014
● 7. a 21. listopadu 2014
● 5. a 12. prosince 2014

Svatební obřady v obřadní síni v uvedených termínech jsou bez
poplatku. Obřad v jiném termínu nebo na jiném vhodném místě je
možné si dohodnout na matrice MěÚ Smiřice, tel. 495 809 023.

služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení.

RADA MĚSTA (výběr z usnesení)
 schválila kupní smlouvu se společností Pila Podhora, s.r.o., je










jímž předmětem je dodávka hoblovaného dřeva na opravu
lávky na Oboře v hodnotě 109.701 Kč.
schválila na základě vyjádření hodnotící komise vítězem veřejné
zakázky "Kamerový systém města Smiřice" společnost AG COM,
a. s.
schválila smlouvu o dílo s firmou Daniel Rykowski - PROKVALIT,
Hradec Králové na provedení nátěru fasády kaple v hodnotě
824.884 Kč bez DPH.
schválila smlouvu o dílo s firmou Vladimír Vávrů, jejímž předmětem je obnova fasády a odvodnění bytového domu Zámek
620 v hodnotě 1.985.356,06 Kč vč. DPH.
schválila smlouvu o dílo se společností JABBON, spol. s r. o.,
Hradec Králové, jejímž předmětem je dodávka a montáž oken
ve zdravotnickém středisku Palackého 48 (strana do ulice)
v hodnotě 471.972,85 Kč vč. DPH.
schválila smlouvu o dílo se společností JABBON, spol. s r. o.,
Cihlářská 280/9, Hradec Králové, jejímž předmětem je dodávka
a montáž oken v ordinaci dětského lékaře MUDr. Jarolímka
v hodnotě 233.154,90 Kč vč. DPH.
schválila pronájem nebytových prostor (bývalé kotelny v Mlýnské ulici 632) pro účely veterinární ordinace společnosti VET
Animal, s. r. o., Mlýnská 632, Smiřice.
schválila záměr revitalizace Náměstí Míru a zadání studií řešení.
schválila smlouvu se společností drevotvar.com družstvo, Hradec Králové, na dodávku a montáž dřevěných oken na budově
Zámek čp. 621 v hodnotě 704.740,30 Kč vč. DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 28. 4. 2014
 schválilo změnu rozpočtu č. 3/2014.
 schválilo Vnitřní směrnici č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky
města Smiřice.

 vzalo na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2013.

 schválilo poskytnutí finančního příspěvku v rámci grantové stra












tegie města na rok 2014 oddílu kopané SK Smiřice ve výši
140.000 Kč a Střeleckému klubu ve výši 70.000 Kč.
projednalo žádost společnosti MOZANTO s.r.o. a schválilo umístění depolymerizační linky v areálu bývalého Dřevotvaru.
schválilo změnu usnesení č. 11/24/14, kterým byl schválen finanční příspěvek ve výši 150.000 Kč Rodovské rozvojové o.p.s.
tak, že 30.000 Kč z této částky bude poskytnuto formou finančního příspěvku a 120.000 Kč v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na
základě smlouvy o poskytnutí půjčky na dobu 3 let při úrokové
sazbě 2 % p. a. s měsíční splátkou jistiny ve výši 3.340 Kč.
revokovalo usnesení ZM č. 13/21/13, 15/21/13 a 19/21/13 ze
dne 7. 11. 2013.
schválilo prodej bytové jednotky č. 620/4, garáže č. 620/8
a garáže č. 620/12, vše v budově čp. 620, Smiřice, na stavební
parcele č. 1/8.
schválilo realizaci případných prodejů bytových jednotek a nebytových prostor v dosud privatizovaných bytových domech
v hodnotě stanovené znaleckým posudkem.
schválilo převod pozemku formou daru mezi manželi ...........,
Smiřice a městem Smiřice, jehož předmětem je pozemek p. č.
63/23 o výměře 3 m2 oddělený z pozemku p. č. 63/2 vše k. ú.
Rodov.
schválilo převod pozemku formou daru mezi panem ...........,
Smiřice a městem Smiřice, jehož předmětem je pozemek p. č.
479/20 o výměře 1 m2 oddělený z pozemku p. č. 479/5 vše k. ú.
Rodov.
schválilo pana Ing. Milana Plška delegátem na jednání řádné
valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. dne 4. 6. 2014.
schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem
Smiřice a společností RWE GasNet, s.r.o., kterou se zřizuje
k pozemkům p. č. 135/14, p. č. 150/1, p. č. 150/2, p. č. 150/3
a p. č. 732/5 vše k. ú. Smiřice věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 16. 6. 2014
 schválilo účetní závěrku města Smiřice za rok 2013 bez oprav.
 projednalo a schválilo celoroční hospodaření města
a závěrečný účet za rok 2013 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Smiřice za rok
2013 a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad.
 schválilo změnu rozpočtu č. 4/2014.
 vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Smiřice o kontrolách provedených v I. pololetí roku 2014.

11. 7. 2014 od 19 hod. – SMIŘICKÉ REVIVALOVÉ LÉTO
Koncert přední revivalové kapely QUEENIE (World Queen Tribute
Band), v jejichž podání zazní největší hity legendárních Queen.
Dále vystoupí Jana Karasová, Plán B a W.I.T.S.
Stadion SK Smiřice – vstupné 120 Kč, od 22 hodin 60 Kč.
6. 9. 2014 BABÍ LÉTO NA NÁDVOŘÍ
Tradiční akce na nádvoří smiřického zámku. Přichystán bude program pro děti ve spolupráci s DDM Smiřice, ukázka výcviku psů
kynologického kroužku TLAPKY, představí se pejskové ze smiřického útulku, kaplí Zjevení Páně vás provede hraběnka ze Šternberka
se svou schovankou, připravena bude výstava ručně šitých gobelínů. O hudbu se postará kapela FORSÁŽ a další.
Občerstvení v místě zajištěno. Vstup zdarma.
26. 9. od 19 hod. ONE MAN SHOW Vladimíra Hrona
Nová show krále českých hudebních imitátorů a čtyřnásobného
držitele televizních cen TýTý odhaluje v devadesáti minutách nové
aféry českých i zahraničních celebrit. Show plná písniček, gagů
a nečekaných situací, opět bez použití playbacku, v originálních
tóninách a stopážích. Dopřejte si svěží humor v unavené době.
KD Dvorana – vstupné 220 Kč

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ
 13. a 27. července

• 10. a 24. srpna • 7. a 21. září
Začátky prohlídek ve 14 a v 15 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ve Smiřicích bude uzavřena od 21. do 25. 7. 2014.
Prázdninová výpůjční doba:
Pondělí 10:00–18:00 hodin • Středa 10:00–16:30 hodin
Knihy je možno zapůjčit si již v červnu na oba prázdninové měsíce
(stačí vrátit až v září).

MISTROVSTVÍ ČR SPRINTOVÝCH ŠTAFET
se ve Smiřicích uskuteční v neděli 14. září 2014 a pořádá jej Oddíl
orientačního běhu TJ Slavia Hradec Králové. Vzhledem k rozsahu
tohoto podniku, kdy tratě povedou zámeckým parkem a centrem
města, dají se předpokládat určitá přechodná omezení, zejména
v dopravě. Závod bude přenášet i Česká televize, jejíž přenosová
technika bude parkovat u KD Dvorana. Návštěvníci města budou
moci využít parkoviště v prostorách zámeckého areálu před budovou knihovny.
Prosíme tedy občany o spolupráci a shovívavost v průběhu celého
závodu a zároveň je zveme k návštěvě tohoto – pro Smiřice výjimečného – závodu.

Smiřický infoservis

