ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 10.12.2014
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA-KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Mgr. Petr Tojnar, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing.
Karel Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková, Josef Horák, Josef Jindra, Karel Joukl (odchod v 18:58),
Libuše Kujalová, František Nagy, Petr Sadovský, Jana Šťásková, Pavel Štěpán
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Omluven: Pavel Hůlek
Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová
Za organizační složky města Dobrušky: Bc. Táňa Klimešová
Dále bylo přítomno 24 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00.
Zasedání zahájil a řídil starosta Ing. Mgr. Petr Tojnar.
Starosta sdělil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o jeho místě, době
konání a navrženém programu byla řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Dobruška. Dále sdělil, že je přítomno 14 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 29.10.2014, proto se zápis považuje za schválený.
Informoval, že se ze zasedání pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.
Starosta přednesl program zasedání:
1. Úpravy rozpočtu 2014
2. Rozpočtové provizorium na rok 2015
3. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014
4. Prodej pozemku parc. č. 2150/22 v obci a k. ú. Dobruška
5. Prodej pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to dílu „f“ pozemku parc. č. 2182/3 a dílu „e“
pozemku parc. č. 2186/3, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1750-048/2013 a
které spolu tvoří pozemek parc. č. 2186/322, a pozemku parc. č. 2186/325 odděleného
geometrickým plánem č. 1821-097/2014 z pozemku parc. č. 2186/105
6. Odložení prodeje bytů v bytových domech čp. 974-975 a 976-978 v Orlické ulici
v Dobrušce ve vlastnictví města
7. Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky
8. Odměny neuvolněných zastupitelů
9. Diskuse
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se
neozval, proto nechal o programu hlasovat.
Návrh usnesení č. ZM 01/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 10.12.2014:
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Úpravy rozpočtu 2014
Rozpočtové provizorium na rok 2015
Obecně závazná vyhláška č. 6/2014
Prodej pozemku parc. č. 2150/22 v obci a k. ú. Dobruška
Prodej pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to dílu „f“ pozemku parc. č. 2182/3
a dílu „e“ pozemku parc. č. 2186/3, které byly odděleny geometrickým plánem
č. 1750-048/2013 a které spolu tvoří pozemek parc. č. 2186/322, a pozemku
parc. č. 2186/325 odděleného geometrickým plánem č. 1821-097/2014
z pozemku parc. č. 2186/105
Odložení prodeje bytů v bytových domech čp. 974-975 a 976-978 v Orlické
ulici v Dobrušce ve vlastnictví města
Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky
Odměny neuvolněných zastupitelů
Diskuse

Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise, pro přípravu usnesení, Karla Joukla,
Ing. arch. Oldřicha Bittnera a Josefa Horáka.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Návrh usnesení č. ZM 02/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.12.2014 ve složení: Karel
Joukl, Ing. arch. Oldřich Bittner a Josef Horák.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednohlasně přijat.
Starosta požádal členy návrhové komise, aby se ujali své práce a pečlivě sledovali průběh
zasedání, aby mohli zpracovávat návrhy usnesení ze zasedání a předkládat je zastupitelstvu ke
schválení.
Starosta jmenoval zapisovatelkou Bc. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
Josefa Jindru a Františka Nagyho.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Návrh usnesení č. ZM 03/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Josefa Jindry a Františka Nagyho
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2014.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednohlasně přijat.
Starosta konstatoval, že kontrolou dříve přijatých usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Všechny úkoly vyplývající z přijatých usnesení jsou průběžně plněny.
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Zpráva o činnosti rady města od posledního veřejného zasedání
Zprávu přednáší tajemnice Bc. Lenka Matušková (dále jen „tajemnice“).
Schůze RM se uskutečnily od posledního řádného zasedání ZM dne 06.10.2014 celkem 12
krát: 08.10., 10.10.,17.10., 22.10., 27.10., 29.10., 06.11., 07.11., 19.11., 26.11., 03.12. a 08.12.
Rada města Dobrušky schvalovala:
- provedení rozpočtových opatření č. 21 - 29 /2014
- poskytnutí neinvestičního příspěvku Základní umělecké škole v Dobrušce na opravu
klavíru ve výši 85.000 Kč
- žádost Pečovatelské služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2015, jejím předmětem
je požadavek na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 600.000 Kč
- projednávala OZV místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- řešila variantu rozpočtového provizoria
Dále schvalovala (výběrová řízení, dodavatelé):
- zahájení otevřených zadávacích řízení na dodavatele pro veřejné zakázky na stavební
práce, a to „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ J. A. Komenského – Dobruška a
„Zateplení ZŠ Fr. Kupky č.p. 433“. (Následně musela schválit také ještě změnu zadávací
dokumentace u ZŠ Fr.Kupky)
- uzavření smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s. na opravu místní komunikace
k zahrádkám směrem na mělčanský kopec ve výši 493. 000 Kč bez DPH
- uzavření smlouvy o dílo na revitalizaci Archlebových sadů se společností Zahrada
Harta s.r.o., Voštice (přecházelo tomu samozřejmě i vypsání výběrového řízení). Došlo k
odstranění nevhodných dřevin a následné úpravy terénu, dále byl schválen dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo, ve kterém se jednalo o zachování a ošetření některých vzácných dřevin
- schválila další postup při realizaci revitalizace Archlebových sadů podle varianty č. 2 dle
předložené důvodové zprávy
- uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace Archlebových sadů včetně
stromořadí v ul. Opočenská“. Další smlouva byla také schválena za účelem poskytnutí
podpory na akci „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany pomocí pořízení digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS“
- uzavření smlouvy o dílo na vypracování digitálního povodňového plánu s obchodní
společností ENVIPARTNER s.r.o., za cenu 97.000 Kč bez DPH
- výzvu na výměnu střešních světlíků v ZŠ Polická a dodavatele zakázky společnost PSSTAV Náchod s.r.o. Výměna byla za cenu 216.000 Kč s DPH. Zde ale následovalo
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě z důvodu nutnosti rozsáhlejší opravy, kdy celková cena
díla v závěru činila 270.000 Kč vč. DPH
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Provedení opravy části střešní konstrukce na
objektu sokolovna v Dobrušce“ s firmou Václav Netík Dobruška
- realizaci doplňujících oprav a úprav podle požadavků na požární bezpečnost stavby
Společenského centra-Kina 70
RM byla seznámena s návrhem Územní studie Belveder Dobruška; dalším krokem je jeho
projednávání se zpracovatelem nového územního plánu města a následně také veřejné
projednávání návrhu územního plánu
RM schvalovala z pohledu majetku:
- zveřejňování prodeje pozemků, směn pozemků
- vyvěšení záměrů pronájmů, nájemní smlouvy na pozemky
- vyvěšení záměru výpůjček a smlouvy o výpůjčkách
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-

smlouvy na věcná břemena
nájemní smlouvy na městské byty a jejich dodatky, dohody o splátkách dluhů na
nájemném i nebytové prostory
prodej nepotřebného majetku
zvláštní užívání komunikací
Plán inventur na rok 2014
bezplatné využití pozemků pro udržovací práce na Dědině Povodím Labe

Další záležitosti, které RM schvalovala:
- finanční příspěvky neziskovým organizacím
- změny ceníků služeb u organizačních složek (Pečovatelská služba, Technické služby,
KSZM)
- bezplatné zapůjčení pódia a městského mobiliáře
- smlouvy na reklamy (umístění na krytém bazénu)
- dodání sněhové radlice v ceně 82.600 Kč bez DPH pro potřeby Technických služeb
- uzavření Rámcové smlouvy o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova
s Královéhradeckým krajem
- plán zimní údržby komunikací v majetku města Dobrušky na rok 2014 – 2015
- Jednací řád rady města
- jmenovala redakční radu Dobrušského listu
RM zřídila pro volební období 2014-2018 komise rady města:
§
Bytová a sociální komise
§
Likvidační komise
§
Regenerační komise
§
Kulturní komise
§
Komise pro rozvoj Dobrušky
Na úseku personálním RM:
- jmenovala od 01.12.2014 do funkce vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Dobruška Bc. Bohuslavu Tupcovou, DiS.
Další informace na www.mestodobruska.cz.
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za
období od 06.10.2014 do 10.12.2014.

Dále se pokračuje dle navrženého programu.

1) Úpravy rozpočtu 2014
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 6 rozpočtových opatření.
Rozpočet města byl navýšen o celkovou částku 7.286.768 Kč.
Částka je tvořena těmito dotacemi:
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 118.166 Kč
- dotace na vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 55.512 Kč
- dotace na meliorační dřeviny ve výši 12.950 Kč
- dotace na odborného lesního hospodáře ve výši 222.530 Kč
- dotace na projekt Odpočinková zóna na nám. F.L.Věka ve výši 49.950 Kč
- dotace na projekt Revitalizace Archlebových sadů ve výši 408.188 Kč
- dotace na projekt zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
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pomocí zřízení digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS ve výši
3.501.624 Kč.
Dále byl rozpočet navýšen o přijatou úhradu na projekt meziobecní spolupráce ve výši
61.089 Kč a o přijaté vyšší daňové příjmy v celkové výši 2.856.759 Kč.
Výdaje na pořízení lesních hospodářských osnov ve výši 1.580.000 Kč budou plně dotovány.
Návrh usnesení č. ZM 04/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 24-29/2014 provedená
Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

2) Rozpočtové provizorium na rok 2015
Starosta uvedl, pokud není schválený rozpočet na rok 2015, musí být schváleno rozpočtové
provizorium, kterým se město řídí do doby schválení rozpočtu. Rozpočet se bude
schvalovat na dalším zasedání, které bude koncem února. V době trvání rozpočtového
provizoria bude možné měsíčně čerpat finanční prostředky do výše jedné dvanáctiny
upraveného rozpočtu na rok 2014. V době trvání rozpočtového provizoria je podpora
subjektů veřejně prospěšné činnosti omezena částkou 700.000 Kč, nové kapitálové výdaje
jsou omezeny částkou 5.000.000 Kč a výdaje na nedokončené investiční akce z roku 2014
lze čerpat do výše upraveného rozpočtu z roku 2014.
Zastupitel Brázdil doplnil, že finanční výbor projednal rozpočtové provizorium a
doporučuje jeho přijetí.
Návrh usnesení č. ZM 05/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015.
Běžné výdaje rozpočtu budou čerpány do výše jedné dvanáctiny upraveného rozpočtu
celkových běžných výdajů na rok 2014 v každém měsíci po dobu trvání rozpočtového
provizoria s výjimkou výdajů:
- na které budou přijaty účelové dotace z rozpočtů krajů a státu a jiné transfery a
- výdajů sociálního fondu, které budou čerpány v plné výši podle stanovených pravidel,
- na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti (oblast kultury,
tělovýchovy, zájmové činnosti a sociálních služeb), které budou čerpány max. do výše
700.000 Kč v době trvání rozpočtového provizoria.
Po dobu trvání rozpočtového provizoria se stanovuje limit na nové kapitálové výdaje
v celkové výši 5.000.000 Kč a výdaje na nedokončené investiční akce z roku 2014 lze
čerpat do výše upraveného rozpočtu roku 2014 na tyto akce.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2015 po jeho schválení. Platnost rozpočtového
provizoria končí dnem schválení rozpočtu města Dobrušky na rok 2015.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

3) Obecně závazná vyhláška č. 6/2014
Zprávu přednesl starosta.
Poplatky za odpady činí 440 Kč za osobu. Už několik let se tato částka nezvyšovala a
v okolí se jedná o jednu z nižších sazeb. Poplatek lze uhradit jednorázově k 30. dubnu nebo
ve dvou splátkách s datem splatnosti 30. dubna a 30. září. Starosta uvedl některé skupiny
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poplatníků, kteří jsou za splnění podmínek uvedených v čl. 6 této obecně závazné vyhlášky
od poplatku osvobozeni:
- poplatníci umístěni dlouhodobě (déle než 6 měsíců) ve zdravotnickém, sociálním nebo
nápravném zařízení
- poplatníci zdržující se dlouhodobě mimo své trvalé bydliště a nacházející se na jiném
místě v ČR nebo v cizině kromě studentů ubytovaných mimo své trvalé bydliště
- poplatníci, jejichž trvalé bydliště je v sídle ohlašovny dle zvláštních předpisů
- poplatníci, kteří vlastní zahrádkářskou chatu do 25 m2 zastavěné plochy
- děti do jednoho roku věku
- čtvrté a každé další nezaopatřené dítě v rodině
Rada doporučuje zastupitelstvu vyhlášku schválit a doporučuje částku nezvyšovat.
Zastupitel Bittner se dotázal, zda paušální částka ve výši 250 Kč je příjmem rozpočtu.
Starosta odpověděl, že výnos z poplatků za odpady jde do rozpočtu města.
Návrh usnesení č. ZM 06/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Dobrušky, v přiloženém
znění. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

4) Prodej pozemku parc. č. 2150/22 v obci a k. ú. Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
O prodej požádal pan XXXXX., na pozemku má postavenou část plechové garáže. Stavba
garáže je v katastru vedena, ale není zkolaudována. Městský pozemek má v nájmu. Oddělení
majetku požádalo pracovnice územní plánu o vyjádření. Dle současného územního plánu je
pozemek součástí parkoviště, dle návrhu nového územního plánu má přes tento pozemek nebo
v jeho těsné blízkosti vést komunikace. Z tohoto důvodu Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města neschválit prodej pozemku.
Návrh usnesení č. ZM 07/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky neschvaluje prodej pozemku parc. č. 2150/22 v obci a
k. ú. Dobruška panu XXXXX, trvale bytem XXXXX.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

5) Prodej pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to dílu „f“ pozemku parc.
č. 2182/3 a dílu „e“ pozemku parc. č. 2186/3, které byly odděleny
geometrickým plánem č. 1750-048/2013 a které spolu tvoří pozemek
parc. č. 2186/322, a pozemku parc. č. 2186/325 odděleného
geometrickým plánem č. 1821-097/2014 z pozemku parc. č. 2186/105
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Firma Material & Technology se sídlem v Novém Městě nad Metují - Spech požádala o
prodej části městského pozemku v areálu garáží u teplárny podél komunikace k bývalým
skleníkům, pro rozšíření vjezdu do nově budovaného výrobního areálu. Jde o pozemek o
rozloze 18 m2. Dále žádá o část městských pozemků zabranou jejich plotem o celkové výměře
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19 m2. Rádi by pozemky odkoupili do konce letošního roku z důvodu dokončení stavby
výrobního areálu a kolaudace této stavby. Rada města doporučuje Zastupitelstvu schválit
prodej těchto pozemků za cenu 250 Kč/m2. Celková cena činí 9.250 Kč a je povýšena i o daň
z nabytí nemovitých věcí. Celková cena vč. daně je 9.622 Kč. Návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí bude podán až po zaplacení kupní ceny. Náklady na vyhotovení
geometrických plánů a správní poplatek hradí kupující.
Starosta doplnil, že se jedná o budovu při vjezdu do Dobrušky, kde se budou vyrábět kliky.
Návrh usnesení č. ZM 08/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to
dílu „f“ pozemku parc. č. 2182/3 a dílu „e“ pozemku parc. č. 2186/3, které byly odděleny
geometrickým plánem č. 1750-048/2013 ze dne 06.11.2013, vyhotoveným společností
GEODIT REAL, s. r. o., Nové Město nad Metují, a které spolu tvoří pozemek parc.
č. 2186/322 o výměře 19 m2, a pozemku parc. č. 2186/325 o výměře 18 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 1821-097/2014 ze dne 01.12.2014, vyhotoveným společností
GEODIT REAL, s.r.o., Nové Město nad Metují, z pozemku parc. č. 2186/105,
společnosti Material & Technology, s.r.o., IČ 27504522, se sídlem Chlístovská 3, 549 01
Nové Město nad Metují – Spy, za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.622 Kč splatnou do
30 dnů od podpisu smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny. Náklady na vyhotovení geometrických
plánů nutných k oddělení pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

6) Odložení prodeje bytů v bytových domech čp. 974-975 a 976-978
v Orlické ulici v Dobrušce ve vlastnictví města
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Zastupitelstvo města schválilo v prosinci loňského roku odložení prodeje bytů v bytových
domech č. 974-975 a 976-978 v Orlické ulici, které jsou ve vlastnictví města, na dobu po
31.12.2014. Dosud byly tyto byty pronajímány. Byly osloveny realitní kanceláře a
požádány o vyjádření. Odpověděl pouze Ing. Rohlena: ceny bytů se zvedají pomalu, jsou
na úrovni roku 2008. Doporučuje byty nakupovat, ne prodávat.
Z důvodu nízké ceny nemovitostí navrhuje rada zastupitelstvu odložit prodej těchto bytů na
dobu po 31.12.2015.
Návrh usnesení č. ZM 09/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje odložení prodeje dosud neprodaných
neobsazených bytů o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1 v bytových domech čp. 974-975 a 976-978
v Orlické ulici v Dobrušce na dobu po 31.12.2015. Prodej bude realizován formou
obálkové metody, minimální kupní cena bude stanovena v souladu se Zásadami prodeje
bytů ve vlastnictví města Dobrušky. Do té doby budou tyto byty pronajímány k bydlení
za podmínek stanovených Radou města Dobrušky, a to na dobu určitou nepřekračující
výše uvedený termín.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
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7) Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky
Zprávu přednesla tajemnice.
Jednací řád zastupitelstva města je dokument nepovinný, ale vhodný. Určuje přesná pravidla
pro jednání a jeho přípravu. Návrh nového jednacího řádu nesouvisí s novým volebním
obdobím, je podáván z důvodu rozporu jednoho bodu se zákonem o obcích. Následuje výčet
navrhovaných změn.
- čl. 4 odst. 3 - příprava zasedání zastupitelstva: „Návrhy se předkládají v elektronické,
případně na vyžádání i v písemné podobě na sekretariátu starosty tak, aby nejméně 5 dnů
přede dnem zasedání byly zastupitelům dostupné.“ Tento bod je stejný jako v dosud
platném jednacím řádu, jen upozornění že v textu není uvedeno, že by se materiály nosily
na zastupitelstvo.
- čl. 6 odst. 14 - průběh zasedání zastupitelstva – Byla zkrácena délka úvodního slova a
vystoupení k rozpravě: „ Délka úvodního slova nesmí překročit 5 minut. Délka vystoupení
k rozpravě se omezuje na 5 minut. Technické připomínky se omezují na maximálně 5
minut.“
- čl. 6 odst. 18 - „Zastupitel, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na
projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na
základě zákona nebo plné moci (střet zájmů) je povinen sdělit tuto skutečnost
zastupitelstvu před zahájením jednání.“ Toto ustanovení platí stále, před novelou
zastupitelstvo rozhodovalo o tom, zda bude zastupitel hlasovat, to už neplatí. Záleží na
rozhodnutí zastupitele, zda bude chtít hlasovat. Proto se musel jednací řád upravit.
- čl. 7 odst. 2 – „Pozměňovací návrhy musí být vždy předány návrhové komisi písemnou
formou.“ Tento text je i v dosud platném jednacím řádu, uvádí se jen pro upozornění.
- čl. 11 – Tajemnice uvedla: „V minulém zastupitelstvu se psaly zápisy doslovné. Což
nebylo šťastné řešení, ani jednací řád to neříkal, byl to nějaký nadstandard. Kdo jste sem
chodili, víte, proč to tak bylo. Zápis nebude doslovný. Bude takový, aby tam byly všechny
základní a důležité věci řečeny.“
Doslovné zaprotokolování části rozpravy nebo vlastního příspěvku jednací řád umožňuje:
„Pokud zastupitel požaduje doslovně zaprotokolovat část rozpravy či vlastní příspěvek v
závěrečné diskusi do zápisu ze zasedání, musí na tuto skutečnost upozornit předsedajícího
před projednáváním. V opačném případě bude proveden stručný záznam průběhu
projednávání bodů programu včetně diskuse.“
„Podněty, návrhy a připomínky ze strany přítomné veřejnosti (§16-17 a §36 zákona o obcích),
vyřešené přímo na zasedání jsou v zápise stručně popsány. Ty, které nelze vyřídit přímo, jsou
zaznamenány v zápise a předány příslušným orgánům města k vyřízení.“
Schválením se automaticky ruší jednací řád z roku 2012.
Starosta upozornil, že jednací řád si zastupitelé mohou kdykoli změnit. Uvedený text je
přesně dle zákona o obcích.
Zastupitelka Šťásková se dotázala, zda bylo by možné posunout svolání zasedání
zastupitelstva ze 7 dnů před zasedáním zastupitelstva na 10 dnů?
Starosta odpověděl: „V zákoně je napsáno nejpozději 7 dní, čili my nemůžeme říct 10 dní, já
tu možnost musím mít těch 7 dní, kdyby bylo 10, už bych porušoval zákon, kdybych
potřeboval někdy zasedání zastupitelstva svolat rychle a konalo by se až za 10 dní. My
nemůžeme upravovat zákon o obcích.“
Další dotaz zastupitelky Šťáskové byl na změnu čl. 4 odst. 3 tak, materiály byly zastupitelům
dostupné ne 5, ale alespoň 7 dní před dnem zasedáním.
Reagoval starosta: „Tato změna by byla možná, není to zákonem přesně stanoveno.
Zastupitelstva jsou většinou svolávána účelově, kvůli nějakému bodu a program určuje rada.
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Pokud to bude možné, budeme Vám dávat vědět dříve, ale v jednacím řádu nechme 5 dnů.“
Zastupitel Jindra se dotázal, zda bude i nadále stanovován termín pro předávání materiálů,
kde měli zastupitelé možnost získat prvotní informace.
Starosta odpověděl: „Ze zákona to je možné, není to zasedání zastupitelstva, o ničem se
nehlasuje. Já bych chtěl v tomto pokračovat a chtěl bych Vám ty materiály předávat, čili vás
upozorním na to, že se můžete dostavit. Ty materiály vám tam budou předávány, není
problém toto obnovit. Bylo by vhodné dopředu informovat, že materiály budete chtít
vytisknout.“
Dále starosta doplnil: „I rada města si schválila jednací řád obdobný, jako je tento. Dokonce si
tam dala 3 pracovní dny před jednáním mít všechny materiály. Budeme se snažit to tak
dodržovat.“
Starosta dal prostor pro dotazy přítomné veřejnosti. Přihlásila se paní Š.: „Já bych se chtěla
zeptat na zápisy ze zastupitelstva. Kdo bude rozhodovat o tom, co tam bude sděleno z jednání
zastupitelstva?“
Starosta: „Na každém zasedání se schvalují ověřovatelé zápisu. My si tam nemůžeme napsat
co chceme, protože ti ověřovatelé schvalují, že ten zápis je správný.“
Paní Š.: „To jsou tedy zastupitelé, kdo ověřuje ten zápis.“
Starosta: „Jsou to lidé, které navrhnu a zastupitelstvo je schválí. Mohou se navrhnout i jiní.“
Paní Š.: „Má veřejnost na požádání možnost si poslechnout ten zvukový záznam ze
zastupitelstva?“
Starosta: „Vždy zdůrazňuji, že zvukový záznam se pořizuje pro potřeby zápisu.“
Paní Š.: „Takže to znamená, že nebude necenzurovaný výstup z jednání zastupitelstva, s nímž
by se veřejnost mohla seznámit?“
Tajemnice: „Já jsem říkala, že zápis bude takový, že tam bude stručně popsaná každá
připomínka, každý námět, ale neřekla jsem, že se bude něco vynechávat. Cenzura pro mě
znamená upravování, opravování, změnu. To se nikdy nedělalo, ověřovatelé to ověřili.“
Paní Š.: „Můžeme to nazývat jiným slovem. Je to prostě zkorigování, to znamená, není to
přesný zápis toho, o čem se tady jedná. Já jsem novinářka, takže vím, jakým způsobem lze
zacházet s textem a jak ho upravovat. Když budu mít zájem, aby tam prostě nebylo to, co si
nepřeji, aby tam bylo. To, že dva zastupitelé, kteří ověřují zápis, je to nebude zajímat nebo to
pro ně nebude důležité a pro někoho jiného to bude důležité. Ale fakt je, že prostě tímto
způsobem, pokud to zastupitelé odhlasují, tak nebude veřejnost mít možnost seznámit se
s nekorigovaným, nekráceným výstupem toho, o čem se tady na zastupitelstvu mluvilo. Ptám
se, jestli těch pár stránek, to teda se natáhne, když to tam bude všechno, jestli je natolik
důležité a nakolik na to město nemá prostředky nebo cokoli, aby veřejnosti neumožnilo se
seznámit s jednáním zastupitelstva. Tato debata se tady vedla už minule, v minulém volebním
období. Jiná města mají třeba přímé přenosy z jednání zastupitelstva. Takže nevím, proč tady
se musí omezit tato možnost, aby se veřejnost dostala k nekorigovanému, necenzurovanému,
to slovo naprosto tam patří, záznamu z jednání.“
Přihlásil se pan V.: „Je tady 24 lidí, Dobruška má kolem 3.500 možná 5.000 občanů starších
18, tak se mi zdá tohle zcestné. Ti lidé můžou přijít a můžou si poslechnout, co tady je. Může
to být ve velkém sále. Jestliže jako občan mám zájem vědět, co se děje v Dobrušce, co se
schvaluje, můžu to připomínkovat, tak mně nepůjde o nějaký záznam, ale půjde mi o zápis.
Zápis je potřeba udělat takový, aby z toho bylo jasné, co se projednávalo. Ti lidé mají
možnost přijít.“
Zastupitel Jindra: „Bylo řečeno, pokud kterýkoli zastupitel chce, aby byl jeho příspěvek
doslovně zapsán, tak na to upozorní a tuto možnost má.“
Zastupitel Sadovský: „Já to paní Š. chápu tak, že tady je napsáno, že ve chvíli, kdy ze strany
přítomné veřejnosti se ten problém vyřeší tady na místě, což může každý občan sem přijít, tak
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to bude stručně. A pak tady chápu, že jinak to bude zaznamenáno v zápise. Což chápu, že to
bude podle toho přepisu, který tady bude. Takže pokud tady ty lidi budou, můžou si to
poslechnout, pokud tady nebudou, pak to bude zřejmě doslovně přepsané dál. Takže si
nemyslím, že by to bylo nějak špatně. V tom jednacím řádu to je takhle napsané.“
Pan Š. poznamenal, že paní se může k zápisu vyjádřit, pak může zápis zkontrolovat a
připomínkovat.
Starosta: „Paní zápis připomínkovat nemůže, to můžou jen zastupitelé. Kvůli některým,
nechci jmenovat, se ten zápis dělal na 60-70 stran, nedalo se to číst. Když vystupovala ta
dotyčná osoba a psalo se to doslova, 3 krát opakovala jednu věc. Proto jsme řekli, že tohle
nebudeme dělat. V České republice je celkem 6.249 měst a obcí. Žádná obec, žádné město
nedělá doslovný zápis ze zasedání zastupitelů. Jen město Dobruška.“
Existují internetové přenosy ze zasedání, má je asi 26 měst, jeden záznam stojí 7.000 Kč.
Bylo by možné toto zařídit za předpokladu, že by náklady činily 2.000 za záznam, takovou
nabídku město nedostalo.
Zastupitel Bittner: „Veřejnost se může přihlásit zastupiteli, že byl její příspěvek
desinterpretován, ale až po ověření a uveřejnění zápisu, takže veřejnost nemá možnost si
zkontrolovat svůj příspěvek do diskuse. Jak to prakticky provést?“
Starosta: „Dle zákona se může zápis připomínkovat do zahájení dalšího jednání. Pokud
zastupitel do té doby vznese připomínku, bude projednána na zastupitelstvu a zastupitelé
mohou odsouhlasit změnu zápisu.“
Paní Š. se dotázala, na kolik peněz přijde město to, že udělá zápis doslovný. Na tento dotaz
nelze odpovědět.
Starosta konstatoval, že k projednávanému bodu je jediná připomínka, a to k čl. 4 odst. 3, kde
je navrhovaná změna v první větě z číslovky 5 na 7.
Hlasování jen o připomínce:
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města
Dobrušky ve čl. 4 odst. 3: Návrhy se předkládají v elektronické, případně na vyžádání i
v písemné podobě na sekretariátu starosty tak, aby nejméně 7 dnů přede dnem zasedání byly
zastupitelům dostupné.“
Hlasování: Pro 6 (Bittner, Čiháčková, Kujalová, Nagy, Sadovský, Šťásková)
Návrh nebyl přijat.
Návrh usnesení č. ZM 10/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky
v přiloženém znění. (Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 13 Proti 1 (Bittner) Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

8) Odměny neuvolněných zastupitelů
Zprávu přednesl starosta.
Na posledním zasedání zastupitelstva si zastupitelé schválili pro neuvolněné zastupitele
odměny v plné výši, tak jak ukládá nařízení vlády č. 37/2003 Sb., tedy že se odměny sčítají. Dá
se říci, že na žádné obci není zavedeno, aby zastupitel, který je v několika výborech, pobíral
odměnu za všechny funkce. V některých obcích je výkon těchto funkcí bezplatný, jinde
dostávají odměny pouze radní a další obce mají jen paušální částku. Proto Rada města
Dobrušky navrhuje zastupitelstvu, aby se schválila změna s účinností od 01.01.2015, že
odměna neuvolněného zastupitele za výkon funkce ve výborech nebo komisích bude pouze za
dvě nejvyšších funkce.
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Návrh usnesení č. ZM 11/02/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje s účinností od 01.01.2015 změnu měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného zastupitele (podle NV č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů),
schválené zastupitelstvem města Dobruška dne 29.10.2014, takto: Při souběhu funkcí
v několika výborech zastupitelstva či komisích rady se schválená měsíční odměna za
výkon funkce předsedy výboru nebo komise a člena výboru nebo komise příslušnému
neuvolněnému zastupiteli poskytne maximálně za dvě nejvyšší vykonávané funkce.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

9) Diskuse
Starosta
- Od 01.01.2015 chce vyhlásit otevřený úřad na městě Dobruška, to znamená, že veškeré
smlouvy, které budou nad 50.000 Kč budou uveřejňovány na webových stránkách města .
- Budou nové webové stránky. Jako dosud zde budou, uveřejňovány zápisy ze
zastupitelstva a výpisy z jednání rad. Výpis z usnesení obsahuje stejné údaje jako jsou v
zápisu, kromě jména, které se nesmí uveřejňovat.
- Byla vyhodnocena soutěž Město pro byznys, loni jsme v celostátním kole obsadili 3.
místo a v Královéhradeckém kraji 1., letos jsme v Královéhradeckém kraji obsadili
celkově 3. místo, ale v daných oblastech jsme se umístili většinou na 2. místě,
v celostátním kole této srovnávací soutěže jsme se umístili na 7. místě z 205 měst. Bude to
v Dobrušském listu.
- Dnes, tj. 10.12.2014 proběhlo jednání se starosty správního obvodu obce s rozšířenou
působností. Náš správní obvod čítá 26 měst a obcí, přišlo 24 starostů. Byl zde ředitel
hasičského záchranného sboru okresu RK, ředitel policie okresu RK, ředitelka KÚ JUDr.
Křečková. Všem starostům se to líbilo, říkali, že rádi přijedou znovu.
- Od 18:00 probíhá na náměstí celostátní akce Česko zpívá koledy. My jsme byli loni jedni
z prvních, kteří tuto akci začali pořádat.
Poplatky za odpady
Zastupitel Jindra se zeptal, zda je problém s vybíráním poplatků za odpady.
Starosta odpověděl, že tento problém se řešil na začátku roku. Úplné informace nemáme, ale
daří se nám vybírat poplatky podstatně lépe, než v jiných městech. Problémové případy
samozřejmě jsou.
Vánoční strom a výzdoba města
Zastupitel Horák uvedl: „Lidé si chválí vánoční stromeček, výzdobu města a pořádek.
Dovedou to ocenit i lidé, kteří přijedou z cizích měst.“
Starosta: „Já navážu na to, že kdybychom byli opravdu hrozné město a dělali něco špatně, tak
by starosta Dobrušky nebyl vyhlášen nejlepším starostou Královéhradeckého kraje. To by asi
nešlo. To by starosta Dobrušky neuspěl mezi 649 městy, které jsou v České republice, aby byl
lidmi vyhlášen jako nejlepší starosta, což se také stalo. Dobruška tam obsadila celkově 29.
místo. Nebyli bychom vyhlášení Městem pro byznys, což je srovnávací výzkum a neměli
bychom takové výsledky. Takže si myslím, že v Dobrušce se opravdu daří. A jsem rád, že
toto zastupitelstvo je dobré zastupitelstvo, a bude se dařit i dále.“
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Integrovaný plán
Zastupitelka Šťásková – Navrhuje změnu integrovaného plánu Dobrušky. Bylo by dobré do
integrovaného plánu Dobrušky začlenit Dům seniorů. Zmínila nevyužitou budovu bývalé
teplárny.
Zastupitel Lžíčař – Jednotlivé projekty doporučuje nechat na jednání Komise pro rozvoj.
Počítá se se zadáním aktualizace integrovaného plánu.
Starosta – Výstavba domu by byla možná. Bylo by to Na Příčnici. Počítá se s tím, že se stará
teplárna zbourá a přesunou se tam technické služby. Zbourání stojí asi 1 milion Kč.
Zastupitel Brázdil upřesnil starostu, bourat se bude jen stará teplárna, ta betonová, které se
říká Holubí dům. Byl předložen projekt na vybavení novým zdrojem tepla, a to vytápění tzv.
štěpkou. Teplárna stále běží.
Teplárenská komise
Zastupitelka Šťásková se zeptala, zda bude vytvořena teplárenská komise.
Starosta – Uvažuje se o vytvoření teplárenské komise, zatím probíhají intenzivní jednání s
ředitelem CZT. Na nový zdroj tepla byl projekt okolo 35 milionů. Zdroj by měl být postaven
do začátku topné sezóny roku 2015. Cena bude minimálně o 200 Kč nižší. Zastupitel dělá
předsedu správní rady, další lidé jsou v dozorčí radě. Veřejnost se to dozví, bude článek
v Dobrušském listu.
Pan K. - Doporučuje umístit sloupky u nově dokončeného přechodu v Křovicích, aby tam
auta nemohla projet (místní si tudy zkracují cestu). Žádá o lepší plánování akcí v Dobrušce,
aby nebylo více akcí v jeden den. Poděkoval všem lidem, kteří zajišťovali vánoční strom.
Pan V. se dotázal, zda se plánuje rekonstrukce propadlého chodníku u pokácených lip a jaký
je finanční efekt parkovacích ploch.
Starosta – V projektu je i oprava chodníku, vše bude hrazeno z dotace. Poslední dvě lípy, co
tam zatím zůstaly, budou také pokáceny a bude tam vysázena celá nová alej.
Od technických služeb dostává každý měsíc zprávu o výši vybraného parkovného. Městská
policie parkovací plochy hodnotí kladně, lidé si začínají zvykat dávat auta na parkoviště
k Frutě. Je možné zaparkovat i na neplacených místech. Výnos z parkovacích automatů je
zhruba 50 – 60.000 Kč měsíčně na náměstí, u Fruty zhruba 10.000 Kč a u pošty 5.000 Kč.
Paní Š. požádala o doslovný zápis jedné své věty: „Zastupitelé svým hlasováním o jednacím
řádu vzali veřejnosti možnost seznámit se s jednáním zastupitelstva v zápise, který by nebyl
upraven.“
Jízdní řády
Zastupitelka Šťásková žádá za občany o vyvěšení a integrování jízdních řádů na zastávkách.
Starosta - Existuje mnoho dopravců. Otázkou je, kdo by souhrnný jízdní řád vytvořil.
Paní Š.: „Co je tak složitého, na souhrnných jízdních řádech? Jestli opravdu by na městě se
nenašel úředník, který by při dnešní době internetu a prostě možnosti to naklikat i z těch
společností, prostě udělat základní kostru těch jízdních řádů, která by byla upravována podle
aktualizace. Vyznat se v těch jízdních řádech je tedy opravdu strašně složité. Tak jestli by tuto
službu město svým občanům a občanům okolí nemohlo opravdu zařídit?“
Zastupitel Poláček slíbil, že osobně zajde za dopravními společnostmi a vyzve je, aby to
všude nastavily tak, jak si občané přejí. „Na městě se určitě nenajde žádný úředník, který by
to za ty společnosti dělal. Proč by to mělo město zajišťovat?“
Pan S. – Navrhuje obrátit se na kraj, který poskytuje dotace a měl by mít souhrnné informace
o trasách jednotlivých společností. Dalším řešením by bylo 2 krát do roka vypsat výběrové
řízení. V zájmu dopravců je, aby tam byli uvedeni.
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Územní plán
Pan Š. se zeptal, jestli se bude měnit územní plán Dobrušky. Dne 04.12.2014 podal na město
připomínku ohledně územního plánu a ptá se na datum projednávání, aby se k tomu mohl
vyjádřit.
Zastupitel Lžíčař – „Nový územní plán se zpracovává už 4. rokem. Už jsme prošli všechny
fáze, kromě posledního veřejného projednání, které bude do 2 měsíců. Tam ještě bude
možnost se ke změnám vyjádřit. Územní plán se tvoří nový, je v konečné fázi a bude možné
na veřejném projednání se vyjádřit k jednotlivým věcem. Všechny podklady jsou na stránkách
města. Je tam plán i textové části, vše je řádně popsáno. Bude to řádně veřejně vyhlášeno, je
tam lhůta min. 30 dnů předem. Dáme to do Dobrušských listů. Námitky a připomínky se
vyhodnotí a pak zastupitelstvo bude schvalovat konečný stav. Vydá se to veřejnou vyhláškou
jako nový územní plán. Je to otázka zhruba dvou, tří měsíců.“
Po zpracování připomínek už nebude možné vyjádřit se ke konečné podobě. Poslední
možnost bude při schvalování na veřejném zasedání, kde na základě připomínek nemusí
zastupitelé usnesení přijmout a bude pokračovat jednání. Poté jen soudní cesta.
Pan Š. na žádost, kterou poslal, dostane odpověď.
Sunfood
Paní D. – Poukazuje na problém s firmou Sunfood pana Dvořáka, který nedodržuje noční
klid, svátky, soboty, neděle. Obyvatelé okolních domů si stěžují na hluk a zápach, který se šíří
z objektu. Pan Dvořák má čističku odpadních vod, která je momentálně ve zkušebním
provozu. Při jejím spuštění se zápach šířící se z objektu ještě zvýší.
„Myslím si, že v bytové zástavbě by neměla být výroba potravinářského průmyslu, k tomu
jsou určeny průmyslové zóny. Nikdo mu nechce bránit v podnikání, ale nevím jakým
způsobem ho zastavit nebo umírnit.“
Starosta: „Máte plnou pravdu v tom, že by to tam nemělo být. V minulých dnech nám přišla
na město určitá žádost, stížnost. My vyhodnocujeme, co to je. Petice to pravděpodobně
nebude, protože to nesplňuje podmínky. Jsme rádi, že nám to přišlo. Říkám na rovinu, že jsme
rádi, protože jsme doteď neměli nic v ruce. Teď máme.“
Zápach se nedá měřit, s tím nepůjde nic udělat. Hluk je oprávněna měřit hygienická stanice.
Vyhláška o nočním klidu byla schválena. Jsou dané limity decibelů, které můžou být v noci
od 22:00 do 06:00.
Paní D. se dotázala, co dělat, když noční klid nebude dodržovat. Zda zavolat Městskou
policii, aby udělali zápis?
Starosta odpověděl, že je možné zavolat Městskou policii, ale ta nemá pravomoci toto vyřešit.
Je nutné vyrozumět Krajskou hygienickou stanici (KHS), aby provedla měření.
Pan Š. podotýká, že KHS se musí oznámit přesný datum a čas porušování a musí být jistota,
že tam něco naměří, což laik těžko stanoví. Dále uvádí, že pan Dvořák spolupracuje
s Krajskou hygienickou stanicí, jak je uvedeno na jejich stránkách, takže se může stát, že o
plánovaném měření bude KHS informován.
Paní Š. uvádí, že mluvila s paní z KHS, která jí řekla, že pan Dvořák věděl dopředu, kdy
šetření proběhne.
Starosta navrhuje napsat žádost na KHS a domluvit se i s panem Dvořákem, že k němu KHS
přijede a pan Dvořák zařízení spustí.
Zastupitel Lžíčař již dříve navrhoval, aby pan Dvořák předstoupil před veřejnost s návrhem.
Pan Dvořák předložil studii, ve které požaduje zdvojnásobení současného stavu. I na základě
stížností se tomu bráníme. Navýšení v návrhu nebude jím požadovaných 50 %, ale 40 %.
Zastupitel Horák doporučuje obrátit se na doktora Lhotského z inspektorátu práce, kvůli
stanovení podmínek, za jakých lze provádět měření.
Zastupitel Poláček informoval ostatní o jednání, které absolvoval ve firmě Sunfood, kde
navrhl domluvit se v rámci sousedských vztahů. „Primárně to problém města není. Primárně
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to je problém sousedů. Pan Dvořák vás možná přijde oslovit, jestli bude chtít dál pokračovat
v nějakých svých aktivitách, tak to bude muset udělat, aby se s vámi domluvil. On tam má
povolenou jakousi výrobu. Ta výroba vás obtěžuje. Čili sousedské vztahy to musí vyřešit. My
nemůžeme jako město mu tam zakázat podnikat. Tohle není legislativně možné.“
Pan Š.: „Město by mělo vzít na zřetel, že pokud se toto rozšíří, tak tím dochází
k znehodnocování objektů a majetků okolo. Je to v centru města.“
Zastupitel Lžíčař konstatoval, že město může ovlivnit to, co tam je nebo není pouze územním
plánem. V návrhu územního plánu je, že se plocha změní na občanskou vybavenost.
Nemůžeme firmu vysídlit. Můžeme říct, že do budoucna tam nic takového nebude. Stavba je
v památkové zóně, ale není to památkově chráněná stavba.
„V současné době jim povolujeme upravovat prostor do 40 % zastavění pozemku, to je
návrh. Potřebujeme mít na stole námitky, při veřejném projednání, podle toho se pak můžeme
zařídit. Jinou možnost nemáme.“
Starosta připomněl, že při projednání územního plánu p. Dvořák, pí Dvořáková i jejich
právník tvrdili, že to nikomu nevadí.
Zastupitel Bittner: „Uvědomte si, že pan Dvořák používá zařízení, které jistě prošlo
schvalovacím procesem i schválením hygienou. Takže vy po nich žádáte, aby změřili, že to
neodpovídá normám, takže by vlastně museli popřít své stanovisko z doby, kdy se to zařízení
schvalovalo.“
Pan Š. se domnívá, že přístavby neprošly schvalovacím řízením.
Zastupitel Lžíčař potvrzuje, že přístavba byla částečně černou stavbou, která byla dodatečně
schválena. Dokumentace bude jistě na stavebním odboru.
Pan B.: „Takové věci by měl iniciovat odbor výstavby a s okolními sousedy věci zjistit.
Někdo k tomu přece musel dát souhlas, jasné vyjádření, že to nebude rušit okolí. Takže bych
prosil, aby se této věci ujal odbor výstavy města a s těmi lidmi a panem Dvořákem ty věci
dojednával. Dvořák s okolím asi nebude žádnou schůzku sjednávat.“
Starosta: „Město obdrželo dokument, který budeme předávat na stavební odbor. Mluvíme zde
o něčem, co se teď začíná prověřovat. Můžu vás všechny ubezpečit, že město Dobruška bude
v první řadě dodržovat zákony, pak bude stát za Vámi, a pak mu teprve povolí, aby se tam
něco postavilo.“
Dotace
Paní P.: „Já bych se ráda zeptala na dotační řízení 2015. Na nějaké vyhlášení programu nebo
jak to bude s příspěvky na neziskovky v roce 2015. Jestli pokračuje to, co bylo nebo jestli se
s novým zastupitelstvem chystá něco nového?“
Starosta: „Čekáme na žádosti o dotace. V současné době zatím neproběhlo žádné řízení.“
Paní P.: „Jak se ty neziskovky dozvědí, že se čeká na žádosti? Nebo kdy byla nějaká výzva
nebo nějaký program s jasnými pravidly?“
Starosta „Všechny spolky, které tady existují minimálně jeden rok, o tom vědí a posílají
žádosti.“
Paní P. uvedla, že každý rok posílá žádosti a za tři roky působení v sociálních službách nebyla
její žádost uspokojena. Dále se ptá, v jaké výši se poskytují příspěvky řádné, podávané do
ledna a mimořádné, podívané v průběhu roku?
Ing. Hrnčířová odpověděla, že se jedná o částku skoro milion korun českých.
Rada ze zákona může rozdělovat dotace do 50.000 Kč, nad 50.000 Kč schvaluje
zastupitelstvo. Komisi pro rozdělování dotací by musela zřídit rada, zatím se to neplánuje.
Existují 2 formuláře, na činnost a na akci. Na činnost se podává do konce ledna, na akci
kdykoli.
Každému zastupiteli paní P. předala žádost Farní charity Dobruška o příspěvek na sociální
službu osobní asistence pro občany Dobrušky.
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Zastupitelka Čiháčková objasňuje celou situaci: „Paní Ing. P. požádala radu města o
vyjádření, jestli tato služba je v tomto území potřebná. Žádost si poslala z toho důvodu, že
chtěla být registrována v systému podporovaných služeb na Královéhradeckém kraji. Rada
samozřejmě nemohla rozhodnout sama, takže jsme požádali o vyjádření náš sociální odbor, to
znamená pana Alexandra i pana Matyse, který má na starosti komunitní plánování.
Konzultovali jsme to i s Opočnem. Komunitní systém v celém Královéhradeckém kraji je
zmapován. Je zde, kde stejné služby poskytují a jak hustě je pokrytá síť. Z toho jednoznačně
vyšlo, že tuto službu my nebudeme podporovat jako město, nemyslím finančně, ale
neřekneme jednoznačně - my teď tady nemáme vůbec nic a tuto službu potřebujeme.
Takovéto vyjádření šlo tobě (paní P.) a šlo na krajský úřad. Krajský úřad přesto tuto službu
zaregistroval a zahrnul ji do sítě podporovaných služeb. Když říkáš (myšleno paní P.), že jsi
nedostala z rozpočtu města žádný příspěvek, tak to není úplně pravda. Nedostala jsi na službu,
na činnost, ale dostala jsi příspěvek na polohovací lůžko a kompenzační pomůcky. Rada
dostává každý rok do konce ledna zhruba 40 žádostí od poskytovatelů sociálních služeb.
Přispíváme, pokud můžeme, místním a do okolí málo komu.“
Zastupitelka Čiháčková dále uvedla, že na počet klientů, které paní P. má, není z rozpočtu
kraje nebo ministerstva nijak krácena proti ostatním. Paní L. z Opočna která v letošním roce
převzala celou klientelu pečovatelské služby v Opočně má desetinásobný počet klientů a má
dotaci víceméně stejnou. Pečovatelská služba je z 80 %, možná i více, financována z rozpočtu
městského. Z vyjádření odborného referátu sociálního vyplývá, že je zde dostatek jiných
poskytovatelů, kteří mají daleko víc klientů.
Paní P. poukázala na rozdíly v poskytovaných službách a jejich kvalitě v závislosti na počtu
klientů, které poskytovatel má. Negativně se vyjádřila o poskytovatelích, kteří mají klientů
více, jako příklad uvedla Pečovatelskou službu.
Vedoucí Pečovatelské služby uvedla, že měla snahu s paní P. spolupracovat, ale nebylo to
možné. Není pravda, že by Pečovatelská služba neposkytovala individuální péči a rozvážela
jen obědy. Toto potvrdil i pan K., který uvedl, že v ulici, kde bydlí jezdí Pečovatelská služba
ke dvěma ženám i třikrát denně. Klientela paní P. není velká a Pečovatelská služba by byla
schopná za podpory města rozšířit svoji činnost a její klientelu převzít.
Starosta doplnil, že Pečovatelskou službu zřizuje město a ročně stojí okolo 2 milionu korun.
Starosta ukončil zasedání, všem poděkoval za účast a popřál hezké vánoční svátky.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30.

V Dobrušce 18.12.2014

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 10. 12. 2014

