ZÁPIS Z 1. USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉHO DNE 29. 10. 2014
VE VELKÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA-KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. Karel Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková, Josef Horák, Pavel
Hůlek, Josef Jindra, Karel Joukl, Libuše Kujalová, Ing. Petr Lžíčař, František Nagy, Ing. Petr
Poláček, Petr Sadovský, Jan Šťásková, Pavel Štěpán, Ing. Mgr. Petr Tojnar (pozn.: v zápise
dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)
Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška:
Ing. Blanka Coufalová, Ing. Věra Hrnčířová
Dále bylo přítomno 70 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin.
Zasedání zahájil a řídil předsedající Ing. Mgr. Petr Tojnar.
Předsedající Petr Tojnar: „Vážení zastupitelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na
ustavujícím zasedání. Dovolte mi, abych nejdříve poděkoval bývalým kolegům zastupitelům
Janě Melicharové, Vladimíře Svobodové, Ivanu Koláčnému a Petru Moravcovi, kteří již
nekandidovali nebo nebyli zvoleni do nového zastupitelstva, za spolupráci. Děkuji i členům
dosavadní rady města za práci, kterou vykonávají a budou vykonávat až do chvíle, než bude
zvolen nový starosta. Před zahájením zasedání bylo členům Zastupitelstva města Dobrušky
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 91 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, lhůta pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování uplynula dne 24. 10. 2014 v 16.00 hodin, žádný návrh nebyl podán. Informace
o ustavujícím zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Dobruška a zároveň
na elektronické úřední desce po dobu nejméně 7 dní, a to dne 21. 10. 2014. Podle prezenční
listiny členů zastupitelstva konstatuji, že je přítomno 15 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Nyní vyzývám
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu ještě upozorňuji přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
podle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, zánik mandátu. Žádám jednotlivé členy zastupitelstva, které budu představovat
v abecedním pořadí, aby se poté, co je představím, dostavili k řečnickému pultu a pronesením
slova „Slibuji“ a podáním ruky složili slib a potvrdili jeho složení svým podpisem na
připravené listině s textem slibu. Tato listina je umístěna u zapisovatelky. Nyní přečtu slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a žádám všechny přítomné v sále včetně zastupitelů,
aby při předčítání slibu povstali“:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
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Předsedající: „Děkuji, můžete se posadit. Takže prosím:“
1. Ing. arch. Oldřich Bittner
2. Ing. Karel Brázdil, CSc.
3. Blanka Čiháčková
4. Josef Horák
5. Pavel Hůlek
6. Josef Jindra
7. Karel Joukl
8. Libuše Kujalová
9. Ing. Petr Lžíčař
10. František Nagy
11. Ing. Petr Poláček
12. Petr Sadovský
13. Jana Šťásková
14. Pavel Štěpán
Karel Brázdil představil posledního zvoleného, a to předsedajícího.
15. Ing. Mgr. Petr Tojnar
Předsedající konstatoval, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou a připomněl, že ke zvolení člena zastupitelstva města došlo dle § 55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění, ukončením hlasování, tj. v sobotu dne 11. října 2014 ve 14.00 hodin. Dále přednesl
návrh programu ustavujícího zasedání zveřejněného na úřední desce Městského úřadu
Dobruška.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
Volba návrhové komise pro přípravu usnesení a volební komise.
Zpráva o výsledku voleb v Dobrušce.
Volba starosty, místostarosty/ů a zbývajících členů rady města:
a) určení počtu místostarostů,
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích),
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů,
d) volba starosty,
e) volba místostarosty/ů,
f) volba zbývajících členů rady města.
Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
b) volba předsedy finančního výboru,
c) volba členů finančního výboru,
d) volba předsedy kontrolního výboru,
e) volba členů kontrolního výboru.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích).
Pověření členů zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Rozpočtová opatření.
Diskuse.

Předsedající se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaký dotaz nebo připomínku.
Předsedající navrhl ještě jeden mimořádný bod programu, a to určení zastupitele pro
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pokračující přípravu nového Územního plánu města Dobrušky tak, jak tomu bylo i v minulém
volebním období.
Předsedající se dotázal zastupitelů, zda mají jiný návrh nebo připomínku k doplněnému
programu. Nikdo se nepřihlásil, proto nechal o programu hlasovat.
Návrh usnesení č. ZM 01/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednomyslně schválen.

1.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.

Předsedající navrhl jmenovat ověřovateli správnosti dnešního zápisu zastupitele Karla
Joukla a Pavla Hůlka. Připomínky nebyly, nechal tedy o ověřovatelích hlasovat.
Návrh usnesení č. ZM 02/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Karla Joukla a Pavla Hůlka
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 29. 10. 2014.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dále předsedající jmenoval zapisovatelem dnešního zasedání slečnu Ing. Pavlínu
Sedláčkovou, DiS., pracovnici sekretariátu starosty.

2. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení a volební komise.
Předsedající navrhl ustanovit návrhovou komisi pro přípravu usnesení na dnešním zasedání
a jejími členy jmenovat zastupitele Janu Šťáskovou, Blanku Čiháčkovou a Ing. Karla
Brázdila, CSc. Připomínky nebyly, nechal tedy o složení komise hlasovat.
Návrh usnesení č. ZM 03/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve
složení: Jana Šťásková, Blanka Čiháčková, Ing. Karel Brázdil, CSc.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Předsedající dále navrhl ustanovit volební komisi pro ověření voleb a jejími členy jmenovat
zastupitele Ing. arch. Oldřicha Bittnera, Libuši Kujalovou a Josefa Jindru. Připomínky
nebyly, nechal tedy o složení komise hlasovat.
Návrh usnesení č. ZM 04/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje volební komisi pro ověření voleb ve složení:
Ing. arch. Oldřich Bittner, Libuše Kujalová, Josef Jindra.
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Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Předsedající požádal členy návrhové a volební komise, aby se ujali své práce a pečlivě
sledovali průběh zasedání.

3. Zpráva o výsledku voleb v Dobrušce.
Předsedající požádal vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí Ing. Blanku
Coufalovou, aby za registrační úřad podala zprávu o výsledku voleb v Dobrušce konaných ve
dnech 10. a 11. 10. 2014.
Město Dobruška mělo k 11. 10. 2014 celkem 5 593 oprávněných voličů. K volebním urnám
přišlo 2 989 osob, což představuje 53 % voličů. Platných hlasů bylo celkem 37 906. Do
zastupitelstva bylo podáno 8 kandidátních listin a všechny strany ve volbách překročily
5 % hranici pro získání mandátu v Zastupitelstvu města Dobrušky.
Volební strana č. 1, ANO 2011, získala 3 879 hlasů, což je přepočtených 10,23 % hlasů a tedy
1 mandát, který získal Petr Sadovský.
Volební strana č. 2, Česká strana sociálně demokratická, získala 3 783 hlasů, což je
přepočtených 9,97 % hlasů a tedy 1 mandát, který získal František Nagy.
Volební strana č. 3, Veřejnost za všestranný rozvoj Dobrušky, získala 6 641 hlasů, což je
přepočtených 17,51 % hlasů a tedy 3 mandáty, které získali Ing. Karel Brázdil, CSc., Ing. Petr
Lžíčař a Pavel Štěpán.
Volební strana č. 4, TOP 09, získala 3 911 hlasů, což je přepočtených 10,31 % hlasů a tedy
2 mandáty, které získali Ing. arch.Oldřich Bittner a Jana Šťásková.
Volební strana č. 5, Občanská demokratická strana, získala 8 180 hlasů, což je
přepočtených 21,57 % hlasů a tedy 4 mandáty, které získali Ing. Mgr. Petr Tojnar, Josef
Horák, Ing. Petr Poláček a Libuše Kujalová.
Volební strana č. 6, Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová,
získala 3 813 hlasů, což je přepočtených 10,05 % hlasů a tedy 1 mandát, který získal Pavel
Hůlek.
Volební strana č. 7, VÝCHODOČEŠI, získala 3 539 hlasů, což je přepočtených 9,33 % hlasů
a tedy 1 mandát, který získala Blanka Čiháčková.
Volební strana č. 8, Komunistická strana Čech a Moravy, získala 4 160 hlasů, což je
přepočtených 10,97 % a tedy 2 mandáty, které získali Karel Joukl a Josef Jindra.
Celostátní výsledky voleb do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny Státní volební komisí v úterý
14. října 2014. U Krajského soudu v Hradci Králové nebyla podána žádná žaloba na
neplatnost hlasování, neplatnost voleb ani neplatnost volby kandidáta do Zastupitelstva města
Dobrušky.
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4. Volba starosty, místostarosty/ů a zbývajících členů rady města:
a) určení počtu místostarostů,
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích),
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů,
d) volba starosty,
e) volba místostarosty/ů,
f) volba zbývajících členů rady města.
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrhy na počet místostarostů. Upozornil, že před
volbou je také nutné určit v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, zda bude člen
zastupitelstva pro výkon funkce starosty dlouhodobě uvolněn, totéž u místostarosty či
místostarostů. Předsedající doporučil stejně jako v minulém volebním období schválit dva
místostarosty, jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného.
Předsedající se dotázal zastupitelů, zda mají jiný návrh nebo připomínku. Nikdo se
nepřihlásil, proto požádal návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 05/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje dva místostarosty.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Předsedající navrhl, aby starosta a jeden místostarosta byli dlouhodobě uvolnění. Dotázal se
zastupitelů, zda mají jiný návrh nebo připomínku. Nikdo se nepřihlásil, proto požádal
návrhovou komisi, aby přečetla návrhy usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 06/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 07/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že jeden místostarosta bude dlouhodobě uvolněný a jeden dlouhodobě neuvolněný.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty,
místostarosty, zbývajících členů rady města, předsedů a členů finančního a kontrolního
výboru veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou volební komisí přepočítány, předseda komise přednese
výsledek.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení případného návrhu na změnu způsobu
hlasování. Nikdo se nepřihlásil, konstatoval tedy, že volba bude probíhat veřejně.
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Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Hlasovat se
bude pouze o těch, kteří byli navrženi na funkci starosty.
Zastupitel Poláček navrhl na funkci starosty Ing. Mgr. Petra Tojnara.
Zastupitel Poláček: „Navrhuji, aby do funkce starosty byl určen a zvolen pan Petr Tojnar. Pan
Petr Tojnar vedl osm let město a byl iniciátorem a hlavním koordinátorem změn, které tady
proběhly a nejen to. Byl zároveň i dobrým hospodářem ve městě, protože město v současné
době není zatíženo žádným dluhem. Je připravena celá řada dalších velkých investičních akcí,
které je potřeba i do budoucna řádně řídit a koordinovat. Domnívám se, že by byl nejlepší
zárukou pro to, aby vykonával tuto funkci. Zároveň pan Petr Tojnar se zapříčinil i o to, že
Dobruška se stala kulturním centrem zdejšího regionu, protože během toho posledního období
tady vznikla celá řada dalších kulturních aktivit, které tady dřív nebyly. Zároveň byl za
poslední čtyřleté funkční období vyhlášen Svazem měst a obcí ČR jako Nejlepší starosta
Královéhradeckého kraje a k tomu, abych tuto nominaci přednesl, opravňuje i to, že vedl
volební stranu, která získala nejvíce mandátů a on sám v neoficiálním referendu získal nejvíce
hlasů od občanů. Proto všechno, co jsem tady řekl, ho nominuju nebo navrhuju, abychom ho
zvolili za starostu.“
Předsedající se dotázal zastupitelů, zda má někdo další návrh, nikdo se nepřihlásil. Požádal
proto zastupitele Brázdila, aby se ujal slova, neboť sám o sobě nemůže vést hlasování.
Zastupitel Brázdil se dotázal Ing. Mgr. Petra Tojnara, zda v případě zvolení tuto funkci
přijme. Ing. Mgr. Petr Tojnar odpověděl, že ano. Požádal tedy návrhovou komisi o přečtení
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 08/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí starostou Ing. Mgr. Petra Tojnara.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 2 (Sadovský, Tojnar)
Usnesení bylo schváleno.
Zasedání řídí nově zvolený starosta Ing. Mgr. Petr Tojnar.
Nově zvolený starosta Ing. Mgr. Petr Tojnar poděkoval zastupitelům za zvolení, panu
Poláčkovi za pěknou řeč a zdůraznil, že to vše není jen jeho zásluha, ale celého týmu lidí,
který je kolem něj a na který je hrdý.
Starosta přednesl další bod jednání. Požádal členy zastupitelstva, aby přednesli návrhy na
funkci místostarostů. Nejdříve však na funkci uvolněného místostarosty.
Starosta navrhl na funkci uvolněného místostarosty Ing. Petra Poláčka.
Starosta: „Na funkci uvolněného místostarosty navrhuji Ing. Petra Poláčka, kterému je
v současné době nebo mu bude 59 let. Dětství prožil v Cháborách a od dvaceti čtyř let bydlí
v Dobrušce. Pracuje ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v Dobrušce.
Pracuje neuvěřitelných 38 let, potřebuje to asi změnu. Spíše ho znáte, protože tam asi není
moc vidět, tam ho znají ti, co tam s ním pracujou, ale spíše ho znáte jako vedoucího jedné
hudební kapely, a to je Stará parta, která nám hraje na různých oslavách na městě a při
různých příležitostech. Já osobně se domnívám, že tandem Petr Tojnar, Blanka Čiháčková,
Petr Lžíčař byl dobrý tandem, ale potřebuje nový vítr do plachet, mohl by to být za chvíli
stereotyp a tady vím, že v tomto člověku ten nový vítr do plachet bude a dostaneme další
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nápady, jak zvelebovat Dobrušku. Proto tímto odůvodňuji svůj návrh a navrhuju Petra
Poláčka na funkci uvolněného místostarosty.“
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají jiný návrh. Nikdo se nepřihlásil.
Zastupitel Brázdil se dotázal zastupitele Poláčka, zda v případě zvolení tuto funkci přijme.
Ing. Petr Poláček odpověděl, že ano. Návrhová komise přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 09/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí dlouhodobě uvolněným místostarostou Ing. Petra
Poláčka.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Poláček)
Usnesení bylo schváleno.
Starosta přednesl další bod jednání – neuvolněný místostarosta. Požádal členy zastupitelstva,
aby přednesli návrhy na tuto funkci.
Zastupitel Brázdil navrhl na funkci neuvolněného místostarosty Ing. Petra Lžíčaře.
Zastupitel Brázdil: „Podávám návrh na neuvolněného místostarostu na pana Petra Lžíčaře
a chtěl bych k tomu všemu říci zejména tolik, že považuju, že vlastně ten tandem, který
fungoval v podstatě dvě minulá volební období, tzn. Petr Tojnar a Petr Lžíčař. Já si dokonce
dovolím tvrdit, že jeden bez druhého v tý době by nemohli fungovat, protože by nedosáhli
takových úspěchů, jako dosáhli, protože ten tandem byl podle mě opravdu velmi dobrý. Petr
Lžíčař je velmi pracovitý člověk, byl neuvolněným místostarostou minulé volební období.
Myslím si, že městu se věnoval naprosto nadstandardním způsobem, protože skutečně řešil
hromadu věcí, které by možná celé řada dalších lidí nebyla schopna zvládnout. Myslím si, že
ten tandem byl dobrý, já jsem někdy tak jako s nadsázkou říkal, že Petr Tojnar, a teď se
doufám neurazí, čím větší kolotoč na náměstí, tak tím větší zábava, že jo a Petr Lžíčař měl na
starosti ten stavební rozvoj města. A já si myslím, že právě o tom v podstatě to město je
a existuje. To vedení města existuje tímhle způsobem, protože to skutečně. Co vlastně město
nebo městský úřad v tomto směru nejvíc řeší? Za prvé investice a stavební záležitosti, obnovu
města a údržba města, údržba všech těch zařízení, které město má nebo který mu nějakým
způsobem padá do majetku a pak samozřejmě se stará taky o spolky, který tady fungují
a nakonec o tu zábavu pro lidi, aby se vám tady všem pokud možno dobře žilo. A já si
myslím, že v tomhle tom tandemu, v tom minulým období, se skutečně udělal velký kus tý
práce a kdo je trošku spravedlivý a podívá se kolem sebe a vidí víceméně to, co se ve městě
postavilo, opravilo a já mám i poměrně velmi rád architekturu stavební, protože jsem možná
původem kdysi byl i stavařem, tak cítím, že vlastně to co se udělalo, takže jsou to poměrně
pěkný stavby. Když se podíváme na rekonstrukci tady toho kina, co se z toho vlastně v tom
období vybudovalo. Podíváme se před kino, což si myslím, že je téměř pýchou Dobrušky
v současné době, jak je to krásně opravený. Podařilo se připravit řada stavebních akcí nových,
samozřejmě na něco byly peníze, něco jsme slibovali, něco jsme byli schopni splnit, něco
jsme nebyli schopni splnit, ale v každým případě se udělala hromada práce. Kulturní rozvoj –
já si myslím, že když se podíváme na Svatováclavské slavnosti a na spoustu všech těch
písničkových nebo muzikálních akcí, které tady v Dobrušce jsou, tak si myslím, že
i tenhle ten směr nebo tahle ta část toho našeho života, že je tady udělaná poměrně velmi
dobře. Řada měst nemá takovýhle akce a takový situace nebo takové akce, který tady
probíhají. Takže já jsem od začátku nějakým způsobem podporoval, aby pokud možno
v důsledku určité stability, možná že jsem konzervativní člověk, ale od začátku jsem
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podporoval, aby prostě pokud možno tahle ta dvojce mohla pokračovat v budoucnosti dál.
Když jsem šel do voleb a použiji možná osobní vyznání, když jsem šel do voleb, tak jsem na
začátku říkal, že víceméně, ať už dopadnou volby jakýmkoli způsobem vůči mé osobě, tak že
poskytnu svoje místo, kdybych i měl víc hlasy, nakonec jsem těch hlasů měl o 4 nebo 5 víc
než Petr Lžíčař, takže mu ty hlasy v podstatě poskytnu a že to uvolním jen kvůli tomu, aby
v podstatě tihle ti dva mohli fungovat. Jeden starosta na Dobrušku je málo, dva starostové
jsou taky málo, ale dva uvolnění a jeden neuvolněný si myslím, že to je skutečně velmi dobrý
tandem a pevně věřím, že Petr Lžíčař se v té funkci skutečně jednak osvědčil a jednak se
městu velmi vyplatil, protože víceméně jeho plat, když to řeknu, jako neuvolněného
místostarosty, je poměrně nízký, není to žádný obrovský plat a práce, který ten člověk za
poslední dvě volební období v podstatě pro město udělal, je skutečná, byla vidět a určitě to
bylo správný, že tomu takhle bylo. Takže ještě jednou navrhuji Petra Lžíčaře za místostarostu
neuvolněného.“
Starosta: „Já v tomto musím podpořit Karla Brázdila, neboť opravdu si nedovedu představit,
že bych jako starosta tam neměl Petra Lžíčaře, protože když on jede někde jednat, já se můžu
věnovat jiným věcem, když jedu já někde jednat, on se může věnovat jiným věcem. Pravda je,
že ten tandem byl skvělý, a proto ta Dobruška vypadá tak, jak vypadá.“
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají jiný návrh. Nikdo se nepřihlásil. Zastupitel Brázdil se
dotázal zastupitele Lžíčaře, zda v případě zvolení tuto funkci přijme. Ing. Petr Lžíčař
odpověděl, že ano. Návrhová komise přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 10/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou Ing. Petra
Lžíčaře.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Lžíčař)
Usnesení bylo schváleno.
Starosta informoval, že z důvodu dvou místostarostů musí být jeden z nich určen jako ten,
který starostu v době nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst.
3 a § 79 odst. 1) zastupuje. A proto navrhl, aby tímto zástupcem byl určen uvolněný
místostarosta Ing. Petr Poláček. Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají jiný návrh. Nikdo se
nepřihlásil, proto požádal návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 11/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky určuje místostarostu Ing. Petra Poláčka zastupováním
starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73
odst. 3 a § 79 odst. 1).
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Starosta pokračoval v programu. Dalším bodem je volba členů rady města. Připomněl, že při
počtu 15 členů zastupitelstva může být rada města pouze 5 členná, nemůže přesáhnout jednu
třetinu počtu členů zastupitelstva a vyzval zastupitele k podávání návrhů na volbu zbývajících
dvou členů rady města.
Zastupitel Lžíčař navrhl za člena Rady města Dobrušky Ing. Karla Brázdila, CSc.
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Zastupitel Lžíčař: „Já navrhuji Karla Brázdila a jako důvod uvádím, že se osvědčil.“
Starosta se dál dotázal zastupitelů, jaké jsou další návrhy na volbu členů rady města.
Zastupitel Brázdil navrhl za člena Rady města Dobrušky Karla Joukla.
Zastupitel Brázdil: „Já navrhuji Karla Joukla. A co mám říct, pravděpodobně to samý, co Petr.
Karel Joukl se minule osvědčil.“
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají jiný návrh. Nikdo se nepřihlásil. Starosta se dotázal
zastupitele Brázdila, zda v případě zvolení tuto funkci přijme. Ing. Karel Brázdil, CSc.
odpověděl, že ano. Dále se zeptal zastupitele Joukla, zda v případě zvolení tuto funkci přijme.
Karel Joukl odpověděl, že ano. Návrhová komise přečetla návrhy usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 12/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem Rady města Dobruška Ing. Karla Brázdila,
CSc.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Brázdil)
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 13/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem Rady města Dobruška Karla Joukla.
Hlasování: Pro 9 Proti 3 (Bittner, Hůlek, Šťásková) Zdržel se 3 (Joukl, Poláček, Tojnar)
Usnesení bylo schváleno.

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
b) volba předsedy finančního výboru,
c) volba členů finančního výboru,
d) volba předsedy kontrolního výboru,
e) volba členů kontrolního výboru.
Zastupitelstvo města má podle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích povinnost
zřídit finanční a kontrolní výbor, protože funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem minulého zastupitelstva. Počet členů výboru musí být lichý, přičemž
musí mít minimálně 3 členy. Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva, naopak nesmí
jím být starosta, místostarosta, tajemník MÚ ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na městském úřadu
Starosta navrhl zřízení tříčlenného finančního i kontrolního výboru a vyzval zastupitele
k podání návrhů na jiný počet. Nikdo se nepřihlásil, a proto požádal návrhovou komisi, aby
přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 14/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
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Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Starosta navrhl jako kandidáta na předsedu finančního výboru Ing. Karla Brázdila, CSc.
Starosta: „Karel Brázdil byl předsedou finančního výboru již minulé volební období, takže
navrhuji Karla Brázdila, osvědčil se.“
Starosta vyzval zastupitele k podání jiného návrhu. Nikdo se nepřihlásil, a proto požádal
návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 15/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí do funkce předsedy finančního výboru Ing. Karla
Brázdila, CSc.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Brázdil)
Usnesení bylo schváleno.
Starosta uvedl, že musí být zvoleni další členové finančního výboru a ponechal výběr na
předsedovi finančního výboru.
Zastupitel Brázdil navrhl zastupitelku Blanku Čiháčkovou a zastupitele Josefa Horáka.
Starosta uvedl, že podporuje paní Blanku Čiháčkovou, neboť jako bývalá místostarosta má
zkušenosti a podporuje i pana Josefa Horáka, který je několikanásobný zastupitel, proto má
taktéž zkušenosti.
Starosta vyzval zastupitele k podání jiného návrhu. Nikdo se nepřihlásil, a proto požádal
návrhovou komisi, aby přečetla návrhy usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 16/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem finančního výboru Blanku Čiháčkovou.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Čiháčková)
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 17/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem finančního výboru Josefa Horáka.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Horák)
Usnesení bylo schváleno.
Starosta uvedl, že teď je potřeba navrhnout kandidáty na předsedu kontrolního výboru
a vyzval zastupitele k podání návrhů.
Zastupitel Brázdil navrhl jako kandidáta na předsedu kontrolního výboru Petra Sadovského.
Starosta se dotázal zastupitele, zda má někdo jiný návrh.
Zastupitelka Šťásková navrhla jako kandidáta na předsedu kontrolního výboru Ing. arch.
Oldřicha Bittnera.
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Starosta vyzval zastupitele k podání jiného návrhu. Nikdo se nepřihlásil, a proto požádal
návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Upozornil, že se nejprve hlasuje o prvním
navrženém kandidátovi.
Návrh usnesení č. ZM 18/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí do funkce předsedy kontrolního výboru Petra
Sadovského.
Hlasování: Pro 9 Proti 1 (Šťásková) Zdržel se 5 (Bittner, Hůlek, Jindra, Joukl, Sadovský)
Usnesení bylo schváleno.
Předseda kontrolního výboru byl zvolen, o dalším kandidátovi se tak nehlasuje.
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na kandidáty na členy kontrolního výboru.
Zastupitelka Šťásková navrhla jako kandidáta na člena kontrolního výboru Ing. arch. Oldřicha
Bittnera.
Starosta navrhl jako kandidáta na člena kontrolního výboru Pavla Hůlka.
Starosta vyzval zastupitele k podání jiného návrhu. Nikdo se nepřihlásil, a proto požádal
návrhovou komisi, aby přečetla návrhy usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 19/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem kontrolního výboru Ing. arch. Oldřicha
Bittnera.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Bittner)
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 20/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem kontrolního výboru Pavla Hůlka.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Hůlek)
Usnesení bylo schváleno.

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).
Je nutné také vyřešit otázku způsobu vyplácení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva. Odměny se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny uvolněným členům
zastupitelstva jsou pevně stanoveny tímto nařízením vlády, odměny neuvolněným členům
zastupitelstva (zastupitel, radní, předseda a členové výborů, předseda a členové komisí)
podléhají schválení zastupitelstvem. Totéž platí pro neuvolněného místostarostu. Zároveň je
nutné schválit, od kterého dne neuvolnění členové zastupitelstva budou pobírat odměnu.
Stávající stav:
člen rady …………………………………………… 1 719 Kč
předseda výboru zastupitelstva, komise rady ……… 1 404 Kč
člen výboru zastupitelstva, komise rady …………… 1 242 Kč
člen zastupitelstva ………………………………….. 594 Kč
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Starosta navrhl ponechat odměny ve stávající výši a dále poskytovat odměny od 1. 11. 2014,
v případě náhradníka ode dne, od kterého byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou
odměna náleží.
Dále starosta navrhl, že při souběhu výkonu několika funkcí se měsíční odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených
odměn za jednotlivé funkce, s výjimkou funkce neuvolněného místostarosty. Za výkon funkce
neuvolněného místostarosty navrhl poskytnout měsíční odměnu ve stanovené fixní částce,
tj. ve výši 25 000 Kč a k součtu odměn za výkon dalších funkcí nedochází.
Starosta navrhl neuvolněnému místostarostovi vyplácet měsíčně odměnu ve výši 25 000 Kč
hrubého. Neuvolněnému místostarostovi by také náležela odměna od 1. 11. 2014.
Starosta se dotázal, zda má někdo nějaký návrh k odměnám neuvolněných zastupitelů. Nikdo
se nepřihlásil, a proto požádal návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 21/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplácení
měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva (podle NV
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů) ve výši:
člen rady …………………………………………… 1 719 Kč
předseda výboru zastupitelstva, komise rady …… 1 404 Kč
člen výboru zastupitelstva, komise rady …………. 1 242 Kč
člen zastupitelstva …………………………………. 594 Kč
neuvolněný místostarosta ………………………... 25 000 Kč
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2014, v případě náhradníka ode dne, od kterého byl
zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží.
Při souběhu výkonu několika funkcí se měsíční odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé
funkce, s výjimkou funkce neuvolněného místostarosty. Za výkon funkce neuvolněného
místostarosty se poskytuje měsíční odměnu ve stanovené fixní částce, tj. ve výši
25 000 Kč a k součtu odměn za výkon dalších funkcí nedochází.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

7. Pověření členů zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do
manželství.
Dále je nutné ještě schválit pověření členů zastupitelstva přijímáním prohlášení o vstupu do
manželství. Podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů jsou starosta a místostarosta oprávněni přijímat prohlášení
o uzavření manželství automaticky, ostatní zastupitelé musí být zastupitelstvem města
pověřeni. Vzhledem k tomu, že oddávali v uplynulém volebním období, navrhl starosta opět
Ing. Petra Lžíčaře, Blanku Čiháčkovou, Libuši Kujalovou a Karla Joukla. Automaticky to
platí o starostovi a o uvolněném místostarostovi Ing. Petru Poláčkovi.
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Starosta se dotázal, zda má někdo nějaký jiný návrh. Nikdo se nepřihlásil. Starosta se tedy
dotázal postupně všech navržených, zda v případě zvolení tuto funkci přijmou. Všichni
dotázaní (zastupitel Lžíčař, Čiháčková, Joukl a Kujalová) s tím souhlasili. Starosta požádal
návrhovou komisi, aby přečetla návrhy usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 22/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
Ing. Petra Lžíčaře.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Lžíčař)
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 23/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
paní Blanku Čiháčkovou.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Čiháčková)
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 24/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
paní Libuši Kujalovou.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Kujalová)
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 25/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
pan Karla Joukla.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Joukl)
Usnesení bylo schváleno.

8. Rozpočtová opatření.
Starosta požádal vedoucí finančního a školského odboru Ing. Věru Hrnčířovou, aby přednesla
následující bod.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 3 rozpočtová opatření,
podle kterých byl navýšen rozpočet města o celkovou částku 546 552 Kč. Částka je tvořena
těmito dotacemi:
dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 113 351 Kč,
dotace na vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 53 201 Kč,
dotace na volby do obcí a Senátu Parlamentu ČR ve výši 380 000 Kč.
V jednom rozpočtovém opatření byla provedena úprava mezi jednotlivými rozpočtovanými
položkami běžných a kapitálových výdajů. Jednalo se například o převod mezi výdaji odboru
rozvoje města z důvodu zajištění předfinancování projektu Revitalizace Archlebových sadů
v Dobrušce – I. etapa. Jednotlivá rozpočtová opatření obdrželi zastupitelé v předloze.
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Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se nepřihlásil,
proto požádal veřejnost, zda se k tomu chce někdo vyjádřit. Nikdo se nepřihlásil, proto
požádal návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 26/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 21-23/2014 provedená
Radou města Dobrušky v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

9. Územní plán města.
Je třeba schválit i na další volební období zastupitele, který bude s odborem rozvoje města
MěÚ, respektive s úřadem územního plánování, jednat o novém územním plánu města
Dobrušky. Starosta navrhl, aby ve své práci i nadále pokračoval Ing. Petr Lžíčař, který za
město v minulém volebním období při přípravě územního plánu jednal.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo jiný návrh. Nikdo se nepřihlásil, proto požádal
návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 27/01/2014:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. f), zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, určení Ing. Petra Lžíčaře zástupcem
města Dobrušky pro jednání o novém Územním plánu města Dobrušky s Úřadem
územního plánování odboru rozvoje města MěÚ Dobruška.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Lžíčař)
Usnesení bylo schváleno.

10. Diskuze.
Starosta řekl: „Tak, jak jsem poděkoval končícím zastupitelům, Petru Moravcovi, Janě
Melicharové, Ivanu Koláčnému a Vladimíře Svobodové, tak chci popřát nově zvoleným
zastupitelům, a to je František Nagy, Ing. Petr Poláček, Petr Sadovský a Jana Šťásková.
Popřát jim to, aby se jim pracovalo dobře v zastupitelstvu, aby byli přínosem pro
zastupitelstvo a aby zastupitelstvo pracovalo nejméně tak dobře, jako pracovalo to minulé.
Kolegyně a kolegové zastupitelé, vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval za důvěru
a podporu, kterou jste mi vyjádřili volbou do funkce starosty města. V první řadě ale patří můj
dík všem, kteří letos přišli ke komunálním volbám a dali i touto cestou najevo, že jim není
lhostejné dění ve městě, které je jejich domovem. Zdůrazňuji, že toto poděkování patří všem,
kdo se voleb zúčastnili, bez ohledu na to, komu dali své hlasy. Komunální politika není věcí
sympatií k té či oné straně, komunální politika má jiná kritéria než politika celostátní. Na
celostátní úrovni ať si dělají co chtěj a nám tady do toho moc nemluvěj. Všechno, co jsme
jako zastupitelé dělali v předchozím volebním období i to, co budeme dělat v období
nadcházejícím, musí mít jednoho společného jmenovatele - spokojenost lidí, kteří v našem
městě žijí. Naprosto si nedovedu představit, jaké specifické stranické zájmy by v Dobrušce
mohla mít ODS, sociální demokraté, komunisté, lidovci, či kterákoliv další z osmi volebních
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stran, které zde kandidovaly. Jsem přesvědčen, že zájem občanů, zájem rozvoje našeho města
bude i nadále tím, co nás všechny, kteří jsme ve volbách dostali vaši důvěru, bude spojovat.
Nové složení rady je dáno podle výsledku voleb. Samozřejmě, že bylo možné utvářet
nejrůznější koaliční kombinace, myslím však, že nejspravedlivější je složit radu tak, jak jste
rozhodli vy, voliči. Vemte si v jiných městech, jakým způsobem se dohadují. My tady
opravdu v radě máme ty strany, které dostaly nejvíce hlasů. Z výsledků voleb jsme také při
jejím sestavování vycházeli. Neznamená to samozřejmě, že ostatní členové zastupitelstva jsou
zde jen jaksi „do počtu“. I oni budou spolutvůrci všeho, co se v městské samosprávě bude dít
a o čem se bude rozhodovat. Nechci zde představovat nějaká programová prohlášení a
podrobné záměry do příštího období. To vše jste si mohli přečíst v programech, s nimiž šla
jednotlivá uskupení do voleb, to vše bude samozřejmě věcí dalších diskusí, stanovování
priorit a koncepčních záměrů. Chtěli bychom také, aby při tomto procesu byl slyšen i hlas
veřejnosti. Protože právě tato veřejnost, vy, občané našeho města, jste těmi konečnými
příjemci všeho, co se zde plánuje a realizuje. Naší společnou snahou musí být vytváření města
Dobrušky jako opravdu dobrého místa pro život. Jako místa, které každý jeho obyvatel bude
přijímat jako svůj domov, jako něco, k čemu patří a kde je rád. Dovolte mi, abych nám všem,
kteří na příští čtyři roky převzali odpovědnost za rozvoj tohoto města, popřál hodně
vnímavosti k potřebám jeho obyvatel, vzájemné tolerance, chuti do práce na společném díle a
koneckonců i pevné nervy a hodně zdraví. Vám, občanům, pak přeji, abychom naši práci
vykonávali k vaší spokojenosti a ke spokojenosti a ve váš prospěch. Děkuji.“
Zastupitel Karel Brázdil: „Dámy a pánové, já si dovolím nějak moc bez přípravy, ale přesto
vystoupit. Já bych tady chtěl poděkovat za naší stranu, za Všestranný rozvoj Dobrušky za to,
že jste nám dali tolik důvěry, kolik jste nám dali. My jsme skončili jako strana v podstatě dá
se říct druhá. Já sám bych chtěl poděkovat Vám všem za hlasy, který jste dali ať už řeknu
moje, tak samozřejmě Petrovi Lžíčařovi. Myslím si, že z tý naší strany jsme to měli velmi,
velmi vyrovnaný a já bych chtěl říct to, co jsem říkal před chviličkou. Já osobně jsem se
současným stavem bych řekl velmi spokojený. Možná, že někteří očekávali nějaké zásadní
změny ve vedení města. Já, jak jsem říkal na začátku, ty minulý zastupitelstva, protože já
jsem tady teď momentálně třetí volební období, a rady, který fungovaly, udělaly ve městě
podle mýho názoru velký množství práce a dovolím si říct, s tím, čím já jsem do voleb tenkrát
šel, nebo tentokrát šel, připravilo se spousta věcí, který se můžou během budoucích čtyřech
let v podstatě zrealizovat. Takže já jsem rád, že víceméně zůstala určitá stabilita ve městě, že
se nebudou házet žádný projekty pod stůl, že je obrovská šance, že všechny projekty, který
jsou v současné době připraveny, tak že se můžou v budoucnosti zrealizovat. Vy, co jste četli
nějakým způsobem vyhodnocení toho minulého volebního období, který jsme společně, nebo
respektive pan starosta ve spolupráci se zaměstnanci MÚ to dal dohromady, všimli jste si
určitě toho, že jako jedno z mála měst v podstatě v České republice jsme bez dluhu. Myslím
si, že to je, ten stav finančních prostředků, do kterého vstupuje město, v budoucnosti vytváří
obrovský předpoklad pro to, aby ty budoucí čtyři roky byly skutečně, bych řekl, skvělý
a skvostný pro rozvoj. Máme připravených podle mýho názoru spoustu nádherných věcí,
přestože některý věci jsou samozřejmě sporadický, někdo s nimi souhlasí víc, někdo míň,
někdo je třeba proti, ale to už je prostě život, že ne vždycky mají lidi úplně stejný názor. Já
bych taky chtěl tady v tomto okamžiku poděkovat Vám, kteří jste přišli do tohoto sálu.
Celkem si myslím, že by v tom sále mělo být podstatně více lidí, aspoň jako na Avatarovi
nebo jako v nějakým dobrým kině, kdyby tady bylo prostě víc lidí, kteří by dali najevo, že ten
rozvoj města jim není lhostejný. Takže skutečně si cením, určitě jako všichni ostatní, co tady
sedíme, že vy tady v tom sále jste, že Vám není lhostejný, kdo Vám bude dělat starostu, že
Vám není lhostejný, kdo Vám bude dělat místostarostu a kdo Vám v podstatě bude plnit Vaše,
nechci říct sny, ale Vaše zájmy v podstatě pro rozvoj tohoto města. Pokud se nám podaří to,
co jsme naslibovali ve volebních programech, a ono nakonec všechny strany volební
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programy mají velmi podobný, protože nás samozřejmě tíží všechno, dá se říct velmi podobné
problémy, takže je celkem normální, že máme volební programy velmi podobné. Myslím si,
že zastupitelstvo tak, jak bylo zvolený, je poměrně silný zastupitelstvo. Lidi, kteří
v zastupitelstvu jsou, jsou určitě lidi, kteří mají svoji váhu, mají své ambice, mají snahu městu
nějakým způsobem prospět a určitě budou přispívat po celou dobu toho čtyřletého období.
Rada města podle mého názoru je velmi silný orgán v současné době. Starosta, toho nakonec
všichni známe z minulých období, tak ten silnou osobností v Dobrušce určitě je. Myslím si, že
ostatní radní, ať už Petr Poláček, Petr Lžíčař, tak že jsou to v podstatě osoby, který mají
určitou váhu, mají autoritu ve městě, takže věřím, že to volební období bude bych řekl velmi
užitečné, velmi produktivní a funkční. Snad se nám podaří v podstatě vyplnit ty sny, který
jsme Vám všem nějakým způsobem naslibovali. Děkuji.“
Zastupitel Petr Poláček: „Já bych chtěl poděkovat zastupitelům, že mě zvolili a předtím ještě,
že jste mě zvolili vy, jako lidi, jako do zastupitelstva. Já jsem osobně chtěl se dostat do
zastupitelstva, když jsem do toho šel na kandidátní listinu, ale s tímhle jsem teda fakt
nepočítal. Nicméně volby tak dopadly, jsem tady, je to pro mě velká výzva, protože jak už
tady říkal starosta, 38 let jsem pracoval na jednom místě, kde jsem si postupně získával
nějaké dovednosti a zkušenosti. Těžko se mi to tam opouštělo nebo opouští, ještě dva dny tam
asi budu. Chtěl bych Vám říci, že do té funkce jdu s tím, že se mi v Dobrušce líbí, založil
jsem tady rodinu, která tady vyrostla a chtěl bych se Dobrušce nějakým způsobem
revanžovat. Chtěl bych se věnovat komunikaci s občany, to bude můj hlavní záměr, a proto
bych byl rád, abyste za mnou chodili, když bude nějaký problém. Možná, že založíme na
stránkách města nějaký komunikační server, uvidíme, to bude otázka ještě dalšího vývoje.
Takže ještě jednou děkuji.“
Zastupitel Oldřich Bittner: „Dovolte i mě, abych poděkoval za hlasy, které jste dali kandidátní
listině TOP 09 v Dobrušce. Výsledek nás potěšil, získali jsme dva mandáty. Chtěl bych Vás
ubezpečit, že náš program je pro nás závazkem, budeme se snažit na něm vybrat body, které
jsme měli jiné, než ostatní strany a nebo uskupení. Zkusíme přimět nebo pokusíme se získat
podporu napříč zastupitelstvem pro tyto naše náměty, nápady. Gratuluji zvolenému
staronovému vedení města a těším se na spolupráci, o které jsme byli ubezpečeni.“
Starosta se zeptal zastupitelů, zda mají ještě nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se
nepřihlásil, proto požádal veřejnost, zda se chce někdo vyjádřit.
Přihlásil se PaedDr. Josef Lukášek, radní Královéhradeckého kraje. Pan Lukášek: „Vážený
pane starosto, zastupitelé, milí dobrušští spoluobčané. Dovolte mi, abych pozdravil nové
zastupitele jménem rady Královéhradeckého kraje a vyjádřil přesvědčení, že i nadále bude
dobrá spolupráce s městem tak, jako to bylo jak při dnech integrovaného záchranného
systému nebo při jiných akcích. A novému zastupitelstvu bych popřál, aby se všechno dařilo,
všechny ty krásné plány, které byly ve volebních programu, se podařilo naplnit. Není toho
málo, já vím, že ne, a že to není nic jednoduchého. Něco si můžeme dovolit slíbit, někde
bojujem s panem starostou, že žádal o peníze, nedostal je, proto si může postěžovat, to je fakt.
Ale bohužel, ta Dobruška není v celém kraji jediná. A rád bych vyjádřil přesvědčení, že nové
zastupitelstvo tak, jak tady je, bude fungovat dobře, tak jako to minulé. Těm, kteří skončili
bych rád poděkoval za jejich práci. No, a rád bych skončil parafrází nové brazilské
prezidentky, kdy ona říká zapomeňte na stranická trička a myslete - ona použila teda jiný stát,
já použiji město - myslete na Dobrušku.“
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Starosta se dotázal, zda má ještě někdo návrh, připomínku. Nikdo se nepřihlásil, proto starosta
ukončil dnešní zasedání. Poděkoval všem za účast a ještě sdělil, že další termín zastupitelstva
bude pravděpodobně v polovině prosince.

Zasedání bylo ukončeno v 18:48 hod.
Dobruška, 6. 11. 2014
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