ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 2. 11. 2011
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Přítomni:
Z členů zastupitelstva: Bc. Petr Tojnar, Blanka Čiháčková, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Karel
Brázdil, CSc., Karel Joukl, Josef Horák, Josef Jindra, Ivan Koláčný, Libuše Kujalová, Mgr.
Jana Melicharová, MUDr. Eva Nentvichová, Bc. Petr Moravec, Pavel Štěpán
Omluveni: Pavel Hůlek, Bc. Vladimíra Svobodová
Tajemník: Bc. Lenka Matušková - omluvena
Za Městský úřad Dobruška:
Ing. Radka Jirásková
Dále bylo přítomno 10 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin.
Zasedání zahájil a řídil starosta Bc. Petr Tojnar.
Starosta sdělil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o jeho místě a době
konání a navrženém programu byla řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Dobruška. Konstatoval, že na dnešním zasedání je přítomno 13 členů zastupitelstva města,
tudíž je zastupitelstvo schopno se usnášet. Dále konstatoval, že nebyla podána žádná námitka
proti zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 9. 2011, proto se zápis
považuje za schválený.
Starosta přednesl program dnešního zasedání:
1. Příslib města Dobrušky k případnému převzetí právních závazků Tělovýchovné
jednoty Dobruška pro účely podání žádosti o dotaci na MŠMT „Podpora sportu
2012“ na rekonstrukci hřiště
Starosta vyzval přítomné, zda někdo má nějaký jiný návrh. Přihlásil se Ing. Lžíčař a uvedl,
že navrhuje program doplnit o jeden mimořádný bod, a to:
2. Pokyny k úpravě návrhu změny č. 4 Územního plánu města Dobrušky po veřejném
projednání
Starosta vyzval přítomné, zda někdo má připomínku nebo dotaz. Nikdo se již nepřihlásil, dal
tedy hlasovat o takto navrženém programu zasedání.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednomyslně schválen.
Dále starosta navrhl ustanovit návrhovou komisi pro přípravu usnesení na dnešním zasedání
a jejími členy jmenovat: pana Josefa Horáka, Bc. Petra Moravce a pana Josefa Jindru.
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Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Starosta požádal členy návrhové komise, aby se ujali své práce a pečlivě sledovali průběh
zasedání, aby mohli zpracovávat návrhy usnesení dnešního zasedání a předkládat je
zastupitelstvu ke schválení.
Starosta dále jmenoval zapisovatelem dnešního zasedání paní Evu Pithartovou, pracovnici
sekretariátu starosty.
Poté starosta jmenoval ověřovateli správnosti zápisu z dnešního zasedání: Ing. Karla
Brázdila, CSc. a pana Karla Joukla.
Starosta konstatoval, že kontrolou bylo zjištěno, že dříve přijatá usnesení jsou průběžně
plněna.
Dále starosta uvedl, že nyní by měla paní tajemnice podat zprávu ze schůzí rady, ale
vzhledem k tomu, že se jedná o velmi krátké zasedání, dovoluje si tentokrát tuto zprávu
vynechat z programu a přednést ji na následujícím zasedání.
Starosta přešel k prvnímu bodu jednání

1)

Příslib města Dobrušky k případnému převzetí právních závazků
Tělovýchovné jednoty Dobruška pro účely podání žádosti o dotaci
na MŠMT „Podpora sportu 2012“ na rekonstrukci hřiště

Tělovýchovná jednota Dobruška, IČ 42885060, se sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška
požádala o dotaci na MŠMT „Státní podpora sportu 2012“. Jedná se o dotaci na pořízení
umělého povrchu na hlinitopísčité hřiště v areálu městského stadionu v Dobrušce. Dle pokynů
MŠMT musí žádost obsahovat i způsob vypořádání v případě zániku nájemní smlouvy a
vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Z toho důvodu je třeba, aby se město Dobruška, jako
pronajímatel městského stadionu, zavázalo k případnému převzetí právních závazků TJ a
dodržení podmínek dotace.
Starosta vyzval přítomné, aby sdělili své dotazy či připomínky.
Přihlásila se Mgr. Melicharová a ptala se, zda bude hřiště k dispozici široké veřejnosti,
odpověděl starosta, že pro veřejnost hřiště není použitelné, ale bude možné dle
harmonogramu hřiště vypůjčit zdarma organizacím, případně školám, které mají sídlo
v Dobrušce.
Dále se přihlásila Dr. Nentvichová a ptala se proč je usnesení takto formulováno. Odpověděl
pan Koláčný, že takto to vyžaduje poskytovatel dotace. A dále uvedl, že pokud žádá
nezisková organizace, je šance získat až 80% nákladů, pokud by žádalo město, mohlo by
získat pouze 50%.
Přihlásil se Ing. Brázdil a uvedl, že pokud by město poskytlo prostředky na spoluúčast
financování, bude toto hřiště k vypůjčení za úplatu nebo zdarma? Odpověděl pan Koláčný, že
pro organizace a např. školy z jiných měst by se úplata účtovala ale pro místní (z Dobrušky a
jejich částí) nikoliv.
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Starosta uvedl, že je možné, že někdy v budoucnu by se mohlo jednat o tom, zda se TJ
Dobruška poskytne půjčka na spoluúčast při financování tohoto projektu, ale vše záleží až na
tom, zda TJ Dobruška dotaci získá.
Přihlásila se Mgr. Melicharová a ptala se na příslib finanční podpory TJ Sokol Dobruška.
Odpověděl Ing. Lžíčař, že se jedná o dvě rozdílné věci. TJ Sokol Dobruška má hřiště ve svém
vlastnictví, kdežto TJ Dobruška je v nájmu města.
Dále se přihlásil z veřejnosti pan K. a poděkoval za opravu cesty ke hřbitovu.
Dále se přihlásil pan Sixta a ještě chtěl vysvětlit více žádost o dotaci na umělý trávník. Vize
na jeho pořízení existuje již více než 10 let, kdy proběhla rekonstrukce stadionu poškozeného
povodní v roce 1998. Pokud bude TJ Dobruška s žádostí úspěšná a trávník bude realizován,
prodlouží se možnost tréninku venku i pro atletický oddíl, i školy budou moci být delší dobu
v roce na tělesnou výchovu venku. Dále uvedl, že v Dobrušce je několik oddílů fotbalu a
z okolí by hřiště jistě rádi využili k tréninku další oddíly. Zkušenosti z okolních měst, kde již
umělý trávník mají, ukazují, že tato plocha se hodně využívá.
Nikdo další se již nepřihlásil, starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 03/08/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje, že: „Pronajímatel město Dobruška se
zavazuje v případě zániku nájemní smlouvy k pozemkům na městském stadionu
uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Dobruška, IČ 42885060, se sídlem Mělčanská 118,
518 01 Dobruška, vstoupit do právních závazků TJ Dobruška, která žádá o dotační titul
a zavazuje se převzít a dodržet podmínky dotace od MŠMT“.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Ing. Lžíčař přednesl další bod jednání

2)

Pokyny k úpravě návrhu změny č. 4 Územního plánu města Dobrušky
po veřejném projednání

Ing. Lžíčař uvedl, že rada města dne 2. 11. 2011 projednala námitku manželů B., kteří jsou
vlastníci parcely ve zjednodušené evidenci PK č. 912 v katastrálním území Spáleniště.
Námitku uplatnili proti zrušení zastavitelné plochy. V odůvodnění své námitky B. uvedli, že
mají zájem o výstavbu rodinného domu na uvedené parcele, parcela navazuje na již stávající
výstavbu. Rada námitku projednala a doporučila ponechat lokalitu zastavitelnou plochou pro
bydlení v rodinných domech (označení podle platného územního plánu města Br 33).
Starosta vyzval přítomné, zda mají nějaké připomínky, či námitky.
Přihlásila se Mgr. Melicharová a požádala Ing. Lžíčaře, aby upřesnil, kde se parcela nachází.
Ing. Lžíčař uvedl, že parcela se nachází u domu K. a pana M. směrem ke Studánce. Dále
uvedl, že tato námitka je jedinou při projednávání změny č. IV územního plánu.
Nikdo další se již nepřihlásil, starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
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Návrh usnesení č. ZM 04/08/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
pokyny k úpravě návrhu změny č. 4 Územního plánu města Dobrušky po veřejném
projednání zpracované dne 2. 11. 2011 oddělením Úřad územního plánování Městského
úřadu Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Nyní dal starosta prostor pro diskuzi.

3)

Diskuze

Přihlásil se Ing. Lžíčař a ještě upřesnil další postup u 4. změny územního plánu. Schválené
pokyny nyní budou odeslány projektantovi a pravděpodobně do konce listopadu bude nutné
svolat další zasedání zastupitelstva a do konce roku bude dokončena jak 3. tak i 4. změna
územního plánu. Samozřejmě se průběžně pracuje na novém územním plánu.
Dále se přihlásila paní Čiháčková a informovala ve stručnosti o připravované stavbě úpravny
vody. Původně se počítalo výstavbou a rekonstrukcí a později se rozhodlo, že by se postavila
samostatná úpravna, z důvodu možnosti získání dotace z fondů EU. Město obdrželo
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 10. 10. 2011 bylo vedení města pozváno na jednání na
Ministerstvo životního prostředí, kde se dozvědělo, že v červnu letošního roku proběhlo
jednání zástupců MŽP s Evropskou komisí a že zřejmě Evropská komise rozhodne o
neposkytnutí dotací na tento typ akcí, neboť úpravnu vody nelze vyjmout z infrastruktury
provozované AQUA servisem a.s., Rychnov n. Kněžnou. MŽP v této věci dále jedná.
Pokud se nepodaří vyjednat přijatelné podmínky, město zřejmě dotaci neobdrží. Město a
firma, která zajišťuje administraci žádosti stále hledají způsob, jak prostředky na výstavbu
úpravny vody sehnat. Výběrové řízení na realizaci úpravny bylo již zveřejněno na centrální
adrese České pošty a v pondělí proběhne otevírání obálek.
Starosta uvedl, že v roce 2005 předchozí vedení města podepsalo dodatek k provozní smlouvě
bez výběrového řízení, přesto, že Česká republika byla v té době již rok v Evropské unii a
mělo tedy proběhnout výběrové řízení a i díky této chybě, je možné, dle sdělení Ministerstva
životního prostředí, že město dotaci nedostane.
Dále starosta uvedl, že příští rok bude zavedeno vydávání elektronických občanských
průkazů, z tohoto důvodu nebudou stávající prostory v čp. 32 kapacitně stačit. Vedení města
proto rozhodlo přestěhovat matriku do budovy odboru dopravy, do přízemí. Stěhování
proběhne 10. – 11. 11. 2011 a matrika bude na novém místě fungovat od 14. 11. 2011.
Dále starosta informoval o připravované opravě muzea, původně měla být rozdělena do 3
etap, ale nakonec bylo rozhodnuto, že všechny 3 etapy budou sloučeny a vnitřek i venek se
opraví najednou. Původně byl záměr opravit vnitřní prostory v zimě, ale uložené sbírky
v muzeu musí být neustále temperovány a není proto možné vypnout elektriku a topení.
Dále se přihlásil p. Koláčný a uvedl, že v Mladé frontě Dnes se psalo, že město Dobruška
bude opravovat další chodníky. Starosta uvedl, že se jedná o chodník od second – handu
Bellitex směrem nahoru po kovárnu.
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Přihlásila se MUDr. Nentvichová a zeptala se, zda se nepřemýšlí o opravě cesty za ZUŠ
směrem k bývalé brusírně skla vedoucí na Poddomí. Odpověděl Ing. Lžíčař, že již záměr zde
opravit cestu byl, ale lidé bydlící na Poddomí se vyjádřili, že chtějí zachovat stávající ráz a
tudíž se od opravy ustoupilo.
Dále MUDr. Nentvichová poukázala na to že město nestíhá odklidit listí z chodníků a také, že
se blíží zima a jak to bude s uklízením chodníků. Zda by se neměla vydat nějaká vyhláška,
aby si lidé uklízeli chodníky sami.
Odpověděl starosta, že dle nedávného rozhodnutí Ústavního soudu, již nebude tak snadné
požadovat po městu vyplacení pojistky za úraz na chodníku, poškozený bude muset předvídat,
bude muset dokázat, že měl odpovídající obuv, že přizpůsobil chůzi stavu chodníku.
Dále se přihlásil pan Koláčný a ptal se na druhou stranu Poddomí u bývalé polikliniky, kdy se
bude opravovat.
Přihlásila se Mgr. Melicharová a ptala se, zda by se právě v tomto místě nemohl přidat
schůdek k vysokému obrubníku. Odpověděl starosta, že toto prověří.

Nikdo další se již nepřihlásil.
Zasedání bylo ukončeno v 17:45 hodin.

Dobruška 11. 11. 2011
Zapsala:

Eva Pithartová

……………………………..

Ověřovatelé:

Ing. Karel Brázdil, CSc.

…………………………….

Karel Joukl

……………………………..

Bc. Petr Tojnar

……………………………..

Starosta:
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