ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 26.04.2017
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Petr Sadovský, Ing. arch. Oldřich Bittner, Josef Horák, Pavel
Hůlek, Josef Jindra, František Nagy, PhDr. Helena Sedláčková, Pavel Štěpán, Jana Šťásková,
Ing. Mgr. Petr Tojnar (pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)
Omluveni: Ing. Karel Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková, Libuše Kujalová

Tajemník: JUDr. Jan Šťastný
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Mgr. Simona Dolková, Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Věra
Hrnčířová, Ing. Martin Kanta, Miroslav Sixta, Ing. Petr Zima
Za organizační složky města Dobrušky: Robert Franc, Jan Jirák, Bc. Táňa Klimešová, Vlastislav
Kunc
Dále bylo přítomno 20 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00.
Zasedání zahájil a řídil starosta Ing. Petr Lžíčař.
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. Starosta sdělil, že je přítomno 12 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 15.02.2017, proto se zápis považuje za schválený.
Informoval, že se ze zasedání pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu, který bude také
vyvěšen na webových stránkách města Dobrušky.
Starosta přednesl program zasedání:
1) Úpravy rozpočtu 2017
2) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace
3) Úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu
4) Zadání změny č. 2 Územního plánu Dobruška
5) Prodej pozemku parc. č. 1051/15 a části pozemku parc. č. 1051/17 v obci a k. ú. Dobruška
6) Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/24 k pozemku parc. č. 131/2 v obci Dobruška
a k. ú. Mělčany u Dobrušky
7) Darování pozemku parc. č. 755/35 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
8) Přijetí daru pozemků parc. č. 760/3 a 760/4 oddělených geometrickým plánem č. 35185/2016 ze dne 04.04.2016 z pozemku parc. č. 760/1 a pozemku parc. č. 760/5 odděleného
stejným geometrickým plánem z pozemků parc. č. 760/1 a 755/29, vše v obci Dobruška a k.
ú. Pulice
9) Přijetí daru silnice III/29849 v obci Dobruška a k. ú. Dobruška a Mělčany u Dobrušky a
přijetí daru pozemků parc. č. 2901/1, 2901/7, 3018/55, 3018/53 odděleného geometrickým
plánem č. 1909-45/2017 ze dne 27.03.2017 z pozemků parc. č. 3018/53, 3018/54 a 3018/57
a pozemku parc. č. 3018/54 odděleného stejným geometrickým plánem z pozemků parc. č.
3018/54 a 3018/53, vše v obci a k. ú. Dobruška, a pozemku parc. č. 418 v obci Dobruška a k.
ú. Mělčany u Dobrušky, na nichž je shora uvedená komunikace umístěna
10) Smlouva o vytvoření společného školského obvodu
11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod a část společného
školského obvodu základních škol zřízených městem Dobruška
12) Žádost o kompenzaci ztráty zisku
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13) Sportovní hala
14) Diskuse

Starosta oznámil, že bod 3) bude z programu dnešního zasedání stažen a projednán bude na
červnovém zasedání zastupitelstva. Dále starosta navrhl, na základě žádosti kontrolního výboru,
na program přidat jeden bod, a to pověření kontrolního výboru ke kontrole přidělování
městských bytů.
Zastupitel Poláček navrhl doplnit jeden bod týkající se možnosti zvýšení členských příspěvků
Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké připomínky nebo návrhy na
doplnění programu.
Nikdo neměl další návrh na doplnění programu.
Usnesení č. ZM 01/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 26.04.2017:
1) Úpravy rozpočtu 2017
2) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace
3) Zadání změny č. 2 Územního plánu Dobruška
4) Prodej pozemku parc. č. 1051/15 a části pozemku parc. č. 1051/17 v obci a k. ú.
Dobruška
5) Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/24 k pozemku parc. č. 131/2 v obci
Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky
6) Darování pozemku parc. č. 755/35 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
7) Přijetí daru pozemků parc. č. 760/3 a 760/4 oddělených geometrickým plánem č. 35185/2016 ze dne 04.04.2016 z pozemku parc. č. 760/1 a pozemku parc. č. 760/5 odděleného
stejným geometrickým plánem z pozemků parc. č. 760/1 a 755/29, vše v obci Dobruška a k.
ú. Pulice
8) Přijetí daru silnice III/29849 v obci Dobruška a k. ú. Dobruška a Mělčany u Dobrušky
a přijetí daru pozemků parc. č. 2901/1, 2901/7, 3018/55, 3018/53 odděleného geometrickým
plánem č. 1909-45/2017 ze dne 27.03.2017 z pozemků parc. č. 3018/53, 3018/54 a 3018/57 a
pozemku parc. č. 3018/54 odděleného stejným geometrickým plánem z pozemků parc.
č. 3018/54 a 3018/53, vše v obci a k. ú. Dobruška, a pozemku parc. č. 418 v obci Dobruška
a k. ú. Mělčany u Dobrušky, na nichž je shora uvedená komunikace umístěna
9) Smlouva o vytvoření společného školského obvodu
10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod a část
společného školského obvodu základních škol zřízených městem Dobruška
11) Žádost o kompenzaci ztráty zisku
12) Pověření kontrolního výboru
13) Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko
14) Sportovní hala
15) Diskuse
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta jmenoval zapisovatelkou Bc. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise pro přípravu usnesení Ing. arch. Oldřicha
Bittnera, Josefa Horáka a Pavla Hůlka.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
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Usnesení č. ZM 02/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.04.2017 ve složení: Ing. arch.
Oldřich Bittner, Josef Horák a Pavel Hůlek.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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 navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
Ing. Petra Poláčka a Janu Šťáskovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Ing. Petra Poláčka a Jany Šťáskové
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 26.04.2017.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta konstatoval, že kontrolou dříve přijatých usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Všechny úkoly vyplývající z přijatých usnesení jsou průběžně plněny.
Starosta pogratuloval paní Moravcové k vítězství v soutěži Žena regionu v Královéhradeckém
kraji.
Dále starosta uvedl, že letošní kalendář města Dobrušky, složený z kreseb místního umělce
Tomáše Kodytka, byl vyhodnocen jako nejlepší mezi kalendáři měst a obcí.
Pozn.: Z technických důvodů byla zpráva o činnosti rady města přesunuta na závěr jednání.

1) Úpravy rozpočtu 2017
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 5 rozpočtových opatření číslo
1/2017 – 5/2017, podle kterých byl navýšen schválený rozpočet města na rok 2017 o celkovou
částku 2.643.061 Kč. Částka zahrnuje tyto dotace:
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 732.040 Kč
- dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 522.000 Kč
- dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.159.915 Kč
- dotace na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 229.106 Kč
Dále byla prováděna úprava mezi jednotlivými rozpočtovanými položkami. Jednalo se například
o převod částky 30.000 Kč z rezervy kapitálových výdajů na investiční dotaci Sdružení rodičů a
přátel gymnázia v Dobrušce.
Zapojením dotace na poskytování sociálních služeb se uvolnily vlastní zdroje města ze
schváleného rozpočtu a byly převedeny do rozpočtové rezervy běžných výdajů ve výši
522.000 Kč.
Dále Ing. Hrnčířová uvedla, že dle novely zákona o rozpočtových pravidlech je od letošního
roku obec povinna každé rozpočtové opatření zveřejnit do 30 dnů od schválení na webových
stránkách města.
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Usnesení č. ZM 04/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 1 - 5/2017
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Žádost o poskytnutí dotace
Zprávu přednesl starosta.
Spolek Junák – český skaut, středisko Dobruška žádá o poskytnutí investiční dotace ve výši
120.000 Kč na akci „Bezbariérové zpevněné plochy u kluboven v Domašínské ulici“. Cílem
vybudování zpevněné plochy u kluboven místo současného polorozpadlého dětem
nebezpečného chodníčku a štěrkových blátivých ploch je umožnění plnohodnotného užívání
objektů kluboven skautským střediskem. Stavební práce budou probíhat z bezpečnostních
důvodů v měsíci červenci a srpnu 2017 a bude je provádět firma STAVOS Dobruška.
Rada města Dobrušky doporučuje na tuto akci schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč.
Tato částka byla domluvena na valné hromadě spolku Junák, které se zúčastnilo několik
zastupitelů. Protože se jedná o dotaci investiční, je třeba nejdříve schválit příslušné rozpočtové
opatření.
Zastupitel Jindra navrhl schválit poskytnutí dotace v plné výši, tedy 120.000 Kč. Tento návrh
podpořil i zastupitel Tojnar.
Usnesení č. ZM 05/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 6/2017 dle
předloženého návrhu. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 06/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
120.000 Kč na akci „Bezbariérové zpevněné plochy u kluboven v Domašínské ulici“
příjemci Junák – český skaut, středisko Dobruška, z. s., se sídlem Domašínská 476, 518 01
Dobruška, IČ 42885281, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy schválené Radou
města Dobrušky dne 13.12.2016.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

3) Zadání Změny č. 2 Územního plánu Dobruška
Zprávu přednesl Ing. Zima.
Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Dobruška schválilo Zastupitelstvo města Dobrušky na
svém zasedání dne 07.09.2016 usnesením č. ZM 05/12/2016. Určeným členem zastupitelstva
pro spolupráci s pořizovatelem byl Zastupitelstvem města Dobrušky téhož dne určen Ing. Petr
Lžíčař. Hlavním úkolem této změny je ve veřejném zájmu vyčlenit nové dopravní napojení
některých zastavitelných ploch, konkrétně plochy kolem Solnické ulice, Penny marketu a sídla
firmy M&T. Dalším cílem této změny je prověření a upřesnění podmínek funkčního využití a
prostorového uspořádání regulativů a ploch a prověření návrhů ze strany občanů a vlastníků
nemovitostí. Těchto návrhů bylo podáno celkem 18, zastupitelstvo k dalšímu prověření
schválilo 12. Touto změnou by mělo být umožněno zajištění udržitelného rozvoje území na
základě komplexního řešení.
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Návrh zadání Územního plánu Dobruška byl vypracován v souladu se stavebním zákonem a
jeho prováděcími právními předpisy v prosinci 2016. Návrh zadání byl vystaven, v souladu
s veřejnou vyhláškou ze dne 06.01.2017, k veřejnému nahlédnutí. Uplatněné požadavky,
stanoviska a připomínky byly vyhodnoceny a návrh zadání byl v souladu s ustanovením § 47
odst. 4) stavebního zákona pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven na
základě výsledků projednání v únoru 2017. Z projednávání zadání vyplynulo, že součástí Změny
č. 2 Územního plánu Dobruška nebude vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný
rozvoj území. Vzhledem k tomu, že nebyl uplatněn žádný požadavek na ověření variantního
řešení Změny č. 2 Územního plánu Dobruška ani podnět dotčeného orgánu, není požadováno
zpracování variant.
Pan D. ze společnosti Sunfood požádal zastupitele o přezkoumání žádosti o změnu zastavěnosti
podané společností Sunfood, kterou požadují povolení větší zastavěnosti z důvodu rozvoje
firmy. Dále uvedl, že firma Sunfood působí v Dobrušce více než 25 let a zaměstnává 80 lidí. Do
rozpočtu města nepřímo přispívá jedním až dvěma miliony korun ročně.
Zastupitel Tojnar se dotázal pana D., jak došel k jím uvedené částce, která by měla tvořit
příspěvek do rozpočtu města od firmy Sunfood.
Pan D. uvedl, že se jedná o daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty, daň z právnických osob a
ze závislé činnosti fyzických osob.
Zastupitel Jindra doplnil, že již bylo uvedeno, že tento bod byl projednán na zasedání
zastupitelstva města 07.12.2016 a byl zamítnut.
Od tohoto data nedošlo ke změně podmínek.
Zastupitel Bittner uvedl, že případný další návrh firmy Sunfood by měl být podmíněn tím, aby
docházelo ke zmenšování vlivu podnikatelské činnosti firmy Sunfood na okolí.
Starosta dodal, že v době tvorby nového územního plánu byl požadavek firmy Sunfood na
zdvojnásobení zastavěného území. Nyní v žádosti uvádějí 42 – 45 procent, což je pořád hodně
vzhledem k umístění objektu.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda se chtějí vrátit k projednání požadavků firmy Sunfood.
Nikdo ze zastupitelů takový návrh nepodal.
Usnesení č. ZM 07/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
po projednání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Dobruška:
I) souhlasí s vyhodnocením požadavků, stanovisek, podnětů a připomínek podaných
k návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Dobruška vypracovaném odborem rozvoje
města Městského úřadu Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Petrem
Lžíčařem. (Příloha č. 3)
II) schvaluje zadání Změny č. 2 Územního plánu Dobruška podle ustanovení § 47 odst. 5
stavebního zákona. (Příloha č. 4)
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Žádost o prodej pozemků u sila
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Manželé XXXXX požádali o prodej městského pozemku parc. č. 1051/15 – ostatní plocha o
výměře 121 m2 a části městského pozemku parc. č. 1051/17 – orná půda o výměře 465 m2
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v obci a k. ú. Dobruška. Jedná se o pozemky mezi jejich plotem a komunikací k silu. Pozemky
jsou situované po pravé straně místní komunikace vedoucí do areálu sila.
Pozemky jsou územním plánem určeny jako veřejná prostranství, jejich prodejem dojde ke
zmenšení těchto ploch. Obecně se má za to, že se město veřejných prostranství nemá zbavovat a
využít je pro obecné užívání – umístění inženýrských sítí, odpočinkových míst, rozšíření ulic,
chodníků, parků apod.
Usnesení č. ZM 08/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1051/15 a části
pozemku parc. č. 1051/17 v obci a k. ú. Dobruška manželům XXXXX, oba trvale bytem
XXXXX.
Hlasování: Pro 10 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 2 (Horák, Štěpán)

5) Výkup podílu na pozemku pod travnatým hřištěm za stadionem
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
V areálu městského stadionu směrem k Mělčanům je vybudované travnaté hřiště. Převážnou
část pozemků pod tímto hřištěm město v letech 1999 – 2001 vykoupilo. Část hřiště je i na
pozemku parc. č. 131/2 v k. ú. Mělčany u Dobrušky. Tento pozemek se nedařilo vykoupit,
protože je ve vlastnictví více lidí, z nichž někteří již nežijí a není po nich uzavřené dědické
řízení. Jeden ze spoluvlastníků nabídl k prodeji svůj spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 celku
k tomuto pozemku za minimální cenu 5.000 Kč.
Část tohoto pozemku za hřištěm obhospodařuje ZD Dobruška, se žádným ze spoluvlastníků
nemá k této pro zemědělské potřeby užívané části pozemku uzavřenou nájemní smlouvu.
Pozemky na stadionu a pod tímto hřištěm v letech 1999 – 2001 město vykupovalo za cenu
100 Kč/ m2, naposledy se pozemky na stadionu vykupovaly za cenu 300 Kč/ m2.
Celková plocha pozemku činí 1.109 m2, 1/24 činí 46 m2. Kupní cena za podíl byla dohodnuta
takto: 46 m2 × 110 Kč = 5.060 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující, ale obec jako
územně samosprávný celek je od daně osvobozena.
Usnesení č. ZM 09/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/24
k pozemku parc. č. 131/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky za kupní cenu
5.060 Kč. Prodávajícím je XXXXX, trvale bytem XXXXX. Kupní cena bude zaplacena v
hotovosti při podpisu smlouvy. Město Dobruška hradí správní poplatek za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

6) Darování pozemku Královéhradeckému kraji
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Silnicí č. II/309 v křižovatce u pulického hřbitova je zastavěn městský pozemek parc. č. 755/35
– ostatní plocha, silnice o výměře 122 m2 – v obci Dobruška a k. ú. Pulice. Uvedená silnice je
v majetku Královéhradeckého kraje, který ji svěřil do správy Správě silnic Královéhradeckého
kraje.
Město uvedený pozemek nepotřebuje, pozemek je malý, pro město nevýznamný, nejsou zde
umístěny sítě města. Pozemek je zastavěný silnicí ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Veškeré převody silnic a pozemků pod nimi od Královéhradeckého kraje byly prováděny
bezplatně, podobně i pozemky pod městskými stavbami. Připravuje se i darování komunikace a
pozemků pod ní vedoucí k Mělčanům a části komunikace pod novým chodníkem v Pulicích.
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Pozemek je oceněn účetní cenou 366 Kč. Záměr darování pozemku byl řádně vyvěšen na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 10/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování pozemku parc. č. 755/35 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, DIČ CZ70889546, na kterém je umístěna stavba
silnice ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a který je převáděn v účetní ceně 366 Kč.
Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí
Královéhradecký kraj.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

7) Přijetí daru pozemků pod chodníkem v Pulicích od Královéhradeckého
kraje
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Město má s Královéhradeckým krajem uzavřenou smlouvu o výpůjčce na části pozemků parc.
č. 760/1 a 755/29 v obci Dobruška a k. ú. Pulice za účelem provedení stavby s názvem
„Dobruška - chodník v Pulicích“. Město je investorem i vlastníkem stavby. Ve smlouvě
o výpůjčce je sjednáno, že po skončení stavby je nutné požádat o převod chodníkem
zastavěných pozemků do vlastnictví města a k žádosti doložit geometrický plán pro zaměření
skutečného provedení stavby.
Práce jsou hotovy, chodník zkolaudován, společnost Geospol, s. r. o., Dobruška, zpracovala
geometrický plán, kterým byly stavbou chodníku zasažené části výše uvedených pozemků
odděleny. Z pozemku parc. č. 760/1 byly odděleny díly označené novými parc. č. 760/3
o výměře 46 m2 a 760/4 o výměře 159 m2, z pozemku parc. č. 760/1 byl oddělen díl „a“ a z
pozemku parc. č. 755/29 díl „b“ a tyto díly spolu tvoří pozemek nově označený parc. č. 760/5 o
výměře 161 m2.
Po konzultaci s technikem pro práci s pozemky pro okres Rychnov nad Kněžnou Správy silnic
Královéhradeckého kraje, je navrženo schválit 2 usnesení – jedno usnesení pro podání žádosti o
bezúplatný převod výše uvedených pozemků, druhé usnesení pro přijetí daru těchto pozemků.
Darování pozemků v celkové účetní ceně 39.448 Kč bude schvalovat Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje poté, co jim bude žádost města včetně schválení přijetí daru městem
prostřednictvím správy silnic doručena. K podání žádosti o převod pozemků z majetku
Královéhradeckého kraje, ve které bude uveden seznam pozemků a důvod převodu, je nutné
doložit výpis z usnesení zastupitelstva o schválení přijetí daru výše uvedených pozemků, kde
bude kromě specifikace převáděných pozemků uvedena omezující podmínka převodu: Smluvní
strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný
výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším
po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům
a ani jej k takovým účelům neposkytne.
Dále je nutné k žádosti doložit kolaudační souhlas ke stavbě na pozemcích, geometrický plán
nutný k oddělení pozemků a kopii původní smlouvy o výpůjčce.
Usnesení č. ZM 11/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje podání žádosti Královéhradeckému kraji, se
sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, DIČ
CZ70889546, o bezúplatný převod pozemků zastavěných stavbou městského chodníku
v obci Dobruška a k. ú. Pulice do vlastnictví města Dobrušky, a to:
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– pozemku parc. č. 760/3 o výměře 46 m2 odděleného geometrickým plánem č. 351-85/2016
ze dne 04.04.2016, vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška, z pozemku parc. č.
760/1,
– pozemku parc. č. 760/4 o výměře 159 m2 odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 760/1,
– pozemku parc. č. 760/5 o výměře 161 m2, skládajícího se z dílu „a“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 760/1 a z dílu „b“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 755/29.
Usnesení č. ZM 12/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje přijetí daru pozemků zastavěných stavbou
městského chodníku v obci Dobruška a k. ú. Pulice z vlastnictví Královéhradeckého kraje,
se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, DIČ
CZ70889546, do vlastnictví města Dobrušky, a to:
– pozemku parc. č. 760/3 o výměře 46 m2 odděleného geometrickým plánem č. 351-85/2016
ze dne 04.04.2016, vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška, z pozemku parc.
č. 760/1,
– pozemku parc. č. 760/4 o výměře 159 m2 odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 760/1,
– pozemku parc. č. 760/5 o výměře 161 m2, skládajícího se z dílu „a“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 760/1 a z dílu „b“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 755/29.
Darovací smlouva bude uzavřena s omezující podmínkou: „Smluvní strany tímto
sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně
zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude
přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod
chodníkem v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním
či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“ Náklady na
vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemků a správní poplatek za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město Dobruška.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení byla jednohlasně přijata.

8) Přijetí daru pozemků a komunikace od Královéhradeckého kraje
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24.10.2016 schválilo podání žádosti o bezúplatný
převod silnice III/29849 Dobruška – Mělčany z majetku Královéhradeckého kraje. Jedná se o
silnici kolem stadionu. Na stadionu je plánován rozvoj sportovních aktivit a je nutné řešit i
technický stav chodníku a opěrné zdi, které přímo navazují na konstrukci této silnice. Jakékoli
stavební úpravy nyní podléhají schválení Královéhradeckého kraje jako vlastníka komunikace.
Konkrétní postup a kroky převodu silnice a pozemků pod ní byly konzultovány s technikem pro
práci s pozemky pro okres Rychnov nad Kněžnou Správy silnic Královéhradeckého kraje.
Převod stavby a pozemků pod stavbou od Královéhradeckého kraje bude probíhat takto:
nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací na převod silnice, po uzavření této
smlouvy vyřadí kraj silnici ze sítě silnic, dále bude uzavřena smlouva darovací na stavbu silnice,
bude následovat předání a převzetí silnice prostřednictvím předávacího protokolu, poté město
silnici zařadí do sítě místních komunikací a nakonec bude uzavřena smlouva darovací na
pozemky, na nichž je silnice umístěna.
V usnesení jsou specifikovány pozemky i silnice a zároveň i tato omezující podmínka převodu:
Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se
obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
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práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude
přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod místní
komunikací, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
Náklady na vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemků a správní poplatek za
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město Dobruška.
Pořizovací hodnota převáděné stavby silnice č. III/29849 činí 986.222,40 Kč.
Zastupitel Tojnar navrhl do odůvodnění doplnit, že město Dobruška bude, tak jako na ostatních
místních komunikacích, provádět údržbu a odstraňování sněhu.
Usnesení č. ZM 13/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje přijetí daru silnice III/29849 v úseku od
křižovatky se silnicí II/309 (UB 1411A049), provozní staničení 0,000 km, po křižovatku s
MK v Mělčanech (UB 1411A127), provozní staničení 1,083 km , v celkové délce 1,083 km
včetně pozemků parc. č. 2901/1, 2901/7, 3018/55, 3018/53 o výměře 289 m2 skládajícího se z
dílu „a“ odděleného geometrickým plánem č. 1909-45/2017 ze dne 27.03.2017,
vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška, z pozemku parc. č. 3018/53, dílu „b“
odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 3018/54 a dílu „c“
odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 3018/57 a pozemku parc. č.
3018/54 o výměře 325 m2 skládajícího se z dílu „d“ odděleného stejným geometrickým
plánem z pozemku parc. č. 3018/54 a dílu „e“ odděleného stejným geometrickým plánem z
pozemku parc. č. 3018/53, vše v obci a k. ú. Dobruška, a pozemku parc.
č. 418 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky z majetku Královéhradeckého kraje,
se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, DIČ
CZ70889546, do majetku města Dobrušky, a to formou uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci, darovací smlouvy
na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci a formou darovací smlouvy na převod
vlastnických práv k výše uvedeným pozemkům s omezující podmínkou v tomto znění:
„Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se
obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek
pod místní komunikací, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“
Náklady na vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemků a správní
poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město Dobruška.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

9) Smlouva o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Dobruška
a obcí Pohoří
Zprávu přednesl tajemník.
Zastupitelstvo města Dobrušky na svém 15. zasedání dne 15.02.2017 již schválilo 4 dohody o
vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola Františka Kupky v Dobrušce.
Na základě § 178 odst. 1 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince
s místem pobytu, a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve
školách zřízených při těchto školských zařízeních.
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Za tímto účelem obec zřídí základní školu nebo zajistí plnění povinné školní docházky
v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
Zajištění povinné školní docházky lze uskutečnit schválením dohody mezi obcemi a vydáním
obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol. Dohody a následně
i obecně závazné vyhlášky schvalují zastupitelstva obou obcí.
Obec Pohoří schvalovala tuto smlouvu 04.04.2017.
Usnesení č. ZM 14/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Františka
Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou, s obcí Pohoří,
IČ 00275263. (Příloha č. 5)
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

10) OZV č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod a část společného
školského obvodu základních škol zřízených městem Dobruška
Zprávu přednesl tajemník.
Na základě uzavřených smluv o vytvoření společného školského obvodu je město povinno
upravit svou obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2012 a doplnit ji o část společného školského
obvodu.
Zastupitelstvo města Dobrušky schválilo dne 17.12.2012 obecně závaznou vyhlášku číslo
2/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dobruška. Dále
dne 15.02.2017 schválilo zastupitelstvo smlouvy s obcemi Bačetín a Podbřezí, dohody s obcemi
Ohnišov a Val, o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad
Kněžnou.
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 byl zkontrolován oddělením dozoru Ministerstva
vnitra Pardubice a Hradec Králové.
Usnesení č. ZM 15/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se
stanoví školský obvod a část společného školského obvodu základních škol zřízených
městem, v přiloženém znění. (Příloha č. 6)
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

11) Kompenzace ztráty na zisku
Zprávu přednesl tajemník.
Na město Dobrušku se jménem pana S. obrátila jeho právní zástupkyně s výzvou k jednání o
náhradě škody spočívající ve ztrátě zisku, která měla panu S. údajně vzniknout z důvodu
provádění rekonstrukce části Pulické ulice v Dobrušce v roce 2016.
Na základě této výzvy se starosta Ing. Petr Lžíčař s panem S. a jeho právní zástupkyní sešel,
následně proběhla mezi stranami písemná korespondence, v níž město Dobruška odpovědnost za
údajnou škodu odmítlo s tím, že jak město Dobruška, tak zhotovitel stavby při realizaci
příslušné stavby dodrželi veškeré podmínky plynoucí ze stavebního povolení a rozhodnutí o
povolení uzavírky komunikace včetně podmínek zachování přístupu k sousedním nemovitostem
a informování dotčených osob a při realizaci stavby tak neporušilo žádnou svou právní
povinnost a neodpovídá tak za tvrzenou škodu. Termín realizace stavby a uzavírky byl
s panem S. pracovníky města Dobrušky předem projednán, a to i za účasti zástupce zhotovitele
stavby.
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Absence odpovědnosti města Dobruška za údajnou škodu byla panem S. nakonec uznána. Pan S.
v návaznosti na tento závěr avizoval, že požádá město Dobruška alespoň o dobrovolnou
kompenzaci jeho ztráty formou bezúročné zápůjčky a zaplacení části jeho ztráty. Tato
kompenzace by mu měla pomoci překonat tíživou situaci, do níž se v důsledku provádění
uvedené stavby dostal, a měla by přispět k zachování jeho obchodu.
V souladu s tím následně dopisem ze dne 13.02.2017 pan S. prostřednictvím své právní
zástupkyně skutečně požádal o případnou kompenzaci ušlého zisku, a sice o poskytnutí
bezúročné zápůjčky částky ve výši 2/3 jím uváděné ztráty, splatné nejpozději do 2,5 roku od
jejího poskytnutí a o zaplacení částky ve výši 1/3 jím uváděné ztráty.
Věc byla posuzována právníkem města a odborem rozvoje města a není doporučováno toto
dobrovolné plněné panu S. poskytnout.
Jeho poskytnutím by se vytvořil precedens, na jehož základě by do budoucna mohli vznášet
obdobné požadavky i všichni další podnikatelé, kteří by byli jakkoliv omezeni městem
Dobruškou prováděnými stavebními akcemi.
Zastupitel Horák uvedl další skutečnosti k podnikatelské činnosti pana S., které nesouvisely
s projednávaným návrhem.
Usnesení č. ZM 16/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky
I) bere na vědomí žádost pana XXXXX, bytem XXXXX, o případnou kompenzaci jeho
ztráty zisku ve výši 320.000 Kč vzniklé v důsledku realizace stavební akce Rekonstrukce
části Pulické ulice v Dobrušce, a to jednak formou poskytnutí bezúročné zápůjčky částky
ve výši 2/3 uvedené ztráty zisku, splatné nejpozději do 2,5 roku od jejího poskytnutí, a
jednak formou zaplacení částky ve výši 1/3 uvedené ztráty.
II) neschvaluje poskytnutí zápůjčky a zaplacení jednorázové částky (tj. poskytnutí
finančního daru) panu XXXXX dle jeho žádosti uvedené v bodě I. tohoto usnesení.
Hlasování: Pro 11 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Horák)

12) Pověření kontrolního výboru
Zprávu přednesl tajemník.
Kontrolní výbor projevil zájem prověřit přidělování městských bytů za posledních pět let. Dle
§ 119 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, potřebuje k této činnosti pověření
zastupitelstva města.
Zastupitel Jindra upozornil na článek 2 Jednacího řádu kontrolního výboru, který ukládá
kontrolnímu výboru pracovat podle plánu práce, který vytvoří předseda kontrolního výboru na
začátku kalendářního roku, a který předloží zastupitelstvu města jako informační zprávu.
Zastupitelé dosud tuto zprávu neobdrželi.
Zastupitelka Šťásková, předsedkyně kontrolního výboru, slíbila zprávu dodat.
Usnesení č. ZM 17/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje kontrolní výbor kontrolou způsobu přidělování
městských bytů za období 2012 – 2017. Zprávu z kontroly předloží kontrolní výbor na
zasedání zastupitelstva města v září 2017.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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13) Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko
Zprávu přednesl zastupitel Poláček.
Na valné hromadě Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko má být projednáno mimo
jiné navýšení počtu administrativních pracovníků a jejich mezd a navýšení členského příspěvku
z 4 Kč na 10 Kč na obyvatele. Pro Dobrušku by toto navýšení znamenalo platit členský
příspěvek ve výši 68.480 Kč za rok. Tato částka neodpovídá službám, které by měla městu
destinační společnost poskytovat. Někteří zastupitelé v dříve zaslaném vyjádření navrhovali
z destinační společnosti vystoupit, což zastupitel Poláček pro tuto chvíli nedoporučuje vzhledem
k již naplánovaným akcím.
Zastupitel Tojnar navrhl před případným hlasováním o vystoupení z destinační společnosti
pozvat jejího zástupce a projednat činnost vykonávanou pro Dobrušku. S navýšením příspěvku
nesouhlasí.
Usnesení č. ZM 18/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje místostarostu Poláčka hlasovat na valné hromadě
Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko konané dne 27.04.2017 v České Třebové
proti navýšení výše členských příspěvků od roku 2018.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

Nepřítomen 1 (Štěpán)

14) Sportovní hala
Starosta seznámil přítomné s průběhem přípravy projektu sportovní haly.
Zastupitelstvo města na zasedání v prosinci 2016 neschválilo realizaci projektu sportovní haly
za 120 mil. Kč a pověřilo radu města jednáním o snížení této ceny. V roce 2013 byla odevzdána
studie sportovní haly. Odhad nákladů dle této studie byl 57 mil. Kč a 6,7 mil. Kč na venkovní
úpravy (vše vč. DPH). Projektování dále pokračovalo. Byl zhotoven projekt pro územní řízení a
stavební povolení, který obsahoval odhad ve výši 72 mil. Kč. Projekt pro provedení stavby byl
odevzdán v listopadu 2015 s cenou 138.256.450 Kč. V listopadu 2016 bylo dosaženo snížení
ceny rozpočtu na 119 mil. Kč, a to optimalizací ceny ocelové konstrukce a odstraněním
některých vedlejších nákladů. V březnu 2017 obdržel starosta přehodnocený rozpočet na částku
108 mil. Kč, které bylo dosaženo levnější palubovkou, změnou materiálu obvodového pláště,
vypuštěním stínění a nerezových mříží u prosklené stěny, které byly nahrazeny sítí, změnou
svítidel a úpravou ostatních a vedlejších nákladů. Od března 2016 na úpravách tohoto projektu
pracovala skupina ve složení Lžíčař, Koláčný, Jirák, Sixta a Franc. Navštívili několik
sportovních hal, porovnávali použité technologie, materiály a ceny, jednali s projektanty.
Projektem se dále zabýval i Ing. Brázdil. Posouzení projektu bylo zadáno několik projektantům i
městskému architektovi. Na základě těchto posouzení byla cena snížena na 108 mil. Kč. Další
snížení ceny by bylo možné jen redukcí zadání.
Dále starosta uvedl, že cena projektu byla poddimenzovaná, činila jen 1 mil. Kč, měla by tvořit
5 – 10 % z celkové ceny. Přesto je dle odborných názorů projekt poměrně kvalitní a nevykazuje
žádné zásadní chyby.
Dle názoru starosty i projektanta je reálné snížení projektové ceny pod 100 mil. Kč. Nebudou
prováděny žádné úpravy, které by snižovaly bezpečnost stavby.
Jednou z variant dalšího postupu je úprava projektové dokumentace se zachováním stávajícího
stavebního povolení. Částka na úpravu projektové dokumentace by činila max. půl milionu Kč
bez DPH a měla by být přepracována během půl roku. Druhou variantou je zadání nového
projektu, což by znamenalo návrat o tři roky zpět.
Zastupitel Jindra, Poláček a Nagy vyjádřili souhlas s variantou úpravy projektové dokumentace
bez zásahů do stávajících parametrů haly.
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Zastupitel Bittner uvedl, že výplata částky za úpravu projektové dokumentace by měla být
podmíněna tím, že celkové rozpočtové náklady opravdu nepřekročí 100 mil. Kč a dokumentace
projde nezávislou kontrolou.
Pan K. i P. stavbu sportovní haly podporují.
Za sportovce se k potřebnosti sportovní haly v Dobrušce vyjádřil pan Sixta.
Zastupitelka Šťásková uvedla, že by zvolila variantu zadání nového projektu.
Zastupitel Tojnar se kladně vyjádřil k snížení ceny a souhlasil s variantou přepracování stávající
projektové dokumentace.
Usnesení č. ZM 19/16/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje vynaložení částky ve výši max. 500.000 Kč bez
DPH na úpravu projektové dokumentace stavby Sportovní hala v Dobrušce, spočívající
v přeprojektování a optimalizaci této stavby tak, aby její rozpočtové náklady byly sníženy
pod 100 milionů Kč vč. DPH při současném zachování dříve stanovených základních
parametrů stavby a ukládá Radě města Dobrušky zadat tuto úpravu projektové
dokumentace jejímu autorovi.
Hlasování: Pro 11 Proti 1 (Šťásková) Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Zpráva o činnosti rady města od posledního veřejného zasedání
Zprávu přednesl tajemník JUDr. Jan Šťastný (dále jen „tajemník“).
Schůze RM se uskutečnily od posledního zasedání ZM dne 15.02.2017 celkem 11krát. Celkem
bylo na těchto schůzích přijato 167 usnesení. Usnesení rady jsou zasílána zastupitelům, jsou
zveřejňována na webových stránkách města a nově i v Dobrušském zpravodaji.

15) Diskuse
Zastupitel Tojnar požádal o opravu vodorovného dopravního značení pro cyklisty v Pulické
ulici. Dále popřál paní Moravcové k vítězství v soutěži Žena regionu.
Zastupitel Tojnar se negativně vyjádřil k umístění Dobrušky na 4. místě ve výzkumu Město pro
byznys v rámci kraje, což je nejhorší umístění za posledních pět let.
V soutěži Nejkrásnější město se Dobruška umisťovala v první desítce, za rok 2016 Dobruška
obsadila až 32. místo.
Následně se zastupitel Tojnar zeptal na přípravy dle nařízení evropské komise č. 679/2016 –
ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů.
Starosta odpověděl, že se připravuje oprava vodorovného dopravního značení po celém městě.
Ve výzkumu Město pro byznys má Dobruška nejhorší hodnocení v oblastech, které nemůže
ovlivnit, například ceny pozemků a bytů, blízkost dálnice, existence průmyslové zóny. Umístění
na čtvrtém místě je pro Dobrušku vynikající úspěch.
Soutěž Nejkrásnější město je založena na hlasech v anketě přístupné na internetu, což starosta
nepovažuje za směrodatnou anketu.
Pan K. poděkoval za protažení běžeckých stop a negativně se vyjádřil ke stavu zeleně
v Orlické ulici a apeloval na úklid po psech.
Vedoucí technických služeb uvedl, že za úklid po psech jsou odpovědní jejich majitelé, ne
technické služby.
Pan K. upozornil na propadlou silnici v Javorové ulici.
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Starosta odpověděl, že díry v silnicích se budou postupně opravovat.
Pan V. se dotázal na postup prací na stavbě rozlučkové síně a vlastnictví pozemků na stadionu.
K rozlučkové síni starosta uvedl, že se průběžně proti fakturám započítávají smluvní pokuty.
Stavba se dokončuje.
Na stadionu je jeden malý trojúhelníkový pozemek, který není ve vlastnictví města, ostatní
pozemky jsou majetkem města.
Pan P. se dotázal na dobu realizace projektu běžecké dráhy.
Starosta odpověděl, že se připravuje projekt.
Paní Poláčková jménem Farní charity Dobruška poděkovala vedení města za poskytnutý
finanční příspěvek, který byl za šest let existence nejvyšší, a dobrou spolupráci nejen s vedením
města, ale i s odborem sociálních věcí.
Vedoucí technických služeb požádal, aby občané posečenou trávu vozili na kompostárnu a
nesypali ji na městské pozemky.
Starosta ukončil zasedání v 19:30.

14

