ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 25.09.2017
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. Karel Brázdil, CSc., Blanka
Čiháčková, Josef Horák, Pavel Hůlek, Josef Jindra, Libuše Kujalová, František Nagy, Petr
Sadovský, PhDr. Helena Sedláčková, Pavel Štěpán, Jana Šťásková, Ing. Mgr. Petr Tojnar
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Tajemník: JUDr. Jan Šťastný
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Blanka Coufalová, Ing. Mgr. Simona Dolková, Bc. Dana
Ehlová, Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová, Ing. Martin Kanta, Mgr. Martin Pošvář,
Miroslav Sixta
Za organizační složky města Dobrušky: Robert Franc, Ing. Jana Hedvičáková, Jan Jirák,
Bc. Táňa Klimešová, Vlastislav Kunc
Dále bylo přítomno 11 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 15 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 13.08.2017, 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) Zásady postupu při pořizování změn Územního plánu Dobruška
3) Směna pozemku parc. č. 345/10 odděleného geometrickým plánem č. 168-108/2017 z
pozemku parc. č. 345/1 v obci Dobruška a k. ú. Křovice ve vlastnictví města Dobrušky za
spoluvlastnický podíl ve výši 2/12 celku na pozemku parc. č. 75/2 v obci Dobruška a k. ú.
Mělčany u Dobrušky
4) Prodej pozemku parc. č. 1251/49 v obci a k. ú. Dobruška, jehož součástí je stavba garáže bez
čp/če
5) Směna pozemků parc. č. 1567/18 odděleného geometrickým plánem č. 1920–186/2017
z pozemku parc. č. 1567/1 a parc. č. 2816/9 odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 2816/1 ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc. č. 1552/3
oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1552/1, vše v obci a k. ú.
Dobruška, a směna pozemku parc. č. 1567/19 odděleného geometrickým plánem č. 1920–
186/2017 z pozemku parc. č. 1567/1 ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č.
444/2 oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 444 a parc. č. 1718/3
oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1718/1, vše v obci a k. ú.
Dobruška
6) Udělení cen města Dobrušky
7) Žádost o podporu z programu Interreg V-A České republika – Polsko
8) Závěrečný účet DSO Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky
9) Členský příspěvek zájmovému sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko
10) Diskuse
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Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké připomínky nebo návrhy na
doplnění programu.
Zastupitelka Šťásková navrhla doplnit program o jeden bod, a to pověření kontrolního výboru
ke kontrole obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 a smlouvy s panem Machačem o pronájmu
posilovny.
Nikdo neměl další návrh na doplnění programu.
Usnesení č. ZM 01/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 25.09.2017:
1) Úpravy rozpočtu 2017
2) Zásady postupu při pořizování změn Územního plánu Dobruška
3) Směna pozemku parc. č. 345/10 odděleného geometrickým plánem č. 168-108/2017
z pozemku parc. č. 345/1 v obci Dobruška a k. ú. Křovice ve vlastnictví města
Dobrušky za spoluvlastnický podíl ve výši 2/12 celku na pozemku parc. č. 75/2 v obci
Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky
4) Prodej pozemku parc. č. 1251/49 v obci a k. ú. Dobruška, jehož součástí je stavba
garáže bez čp/če
5) Směna pozemků parc. č. 1567/18 odděleného geometrickým plánem č. 1920–186/2017
z pozemku parc. č. 1567/1 a parc. č. 2816/9 odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 2816/1 ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc. č. 1552/3
oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1552/1, vše v obci a k. ú.
Dobruška, a směna pozemku parc. č. 1567/19 odděleného geometrickým plánem č.
1920–1 86/2017 z pozemku parc. č. 1567/1 ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky
parc. č. 444/2 oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 444 a parc.
č. 1718/3 oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č.1718/1, vše v obci
a k. ú. Dobruška
6) Udělení cen města Dobrušky
7) Žádost o podporu z programu Interreg V-A České republika – Polsko
8) Závěrečný účet DSO Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky
9) Členský příspěvek zájmovému sdružení právnických osob Orlické hory
a Podorlicko
10) Pověření kontrolního výboru
11) Diskuse
Hlasování: Pro 15 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, Ing. Karla Brázdila, CSc. a Libuši Kujalovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.09.2017 ve složení: Ing. arch.
Oldřich Bittner, Ing. Karel Brázdil, CSc. a Libuše Kujalová.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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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 Petra
Sadovského a PhDr. Helenu Sedláčkovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Petra Sadovského a PhDr. Heleny
Sedláčkové ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 25.09.2017.
Hlasování: Pro 15 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.

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 13.08.2017 celkem pětkrát. Celkem
bylo na těchto schůzích přijato 71 usnesení. Usnesení rady jsou zasílána zastupitelům, jsou
zveřejňována na webových stránkách města a v Dobrušském zpravodaji.
Dále se pokračovalo dle navrženého programu.

1) Úpravy rozpočtu 2017
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 3 rozpočtová opatření číslo
13/2017 – 15/2017, podle kterých byl navýšen schválený rozpočet města na rok 2017 o
celkovou částku 256.393 Kč. Částka zahrnuje tyto dotace:
- na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 226.393 Kč
- na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 30.000 Kč.
Dále byly prováděny převody mezi jednotlivými rozpočtovanými položkami odboru rozvoje
města.
Usnesení č. ZM 04/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 13 - 15/2017
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Zásady postupu při pořizování změn Územního plánu Dobruška
Zprávu přednesl starosta.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, umožňuje dle § 45 odst. 4 podmínit pořízení změny územního plánu,
pokud je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, její částečnou nebo úplnou úhradou nákladů
na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady
navrhovatelem.
Na základě výše uvedeného byly vypracovány Zásady postupu při pořizování změn Územního
plánu Dobruška, které řeší obecně pravidla přijímání návrhů na změnu územního plánu a způsob
úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu navrhovatelem, pokud zastupitelstvo
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města podmíní pořízení změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její
zpracování.
Dále starosta doplnil, že na červnovém zasedání zastupitelstvo rozhodlo o úhradě nákladů na
změnu číslo 2 územního plánu. Polovinu nákladů bude hradit město a zbytek nákladů bude
rozdělen mezi jednotlivé zájemce o změnu, v souladu s postupem uvedeným v předložených
zásadách.

Usnesení č. ZM 05/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Zásady postupu při pořizování změn Územního
plánu Dobruška, v přiloženém znění. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 14 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Tojnar)

3) Směna pozemku
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
V roce 2016 město vykoupilo pozemky pod hasičskou zbrojnicí v Mělčanech a část
spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 75/2 situovaném v trojúhelníku silnic před
budovou hasičské zbrojnice v Mělčanech z důvodu využívání pozemků při každé hasičské i
obecní akci. Spoluvlastníci své podíly městu prodali za cenu 100 Kč/m2 (uzavření smluv bylo
schváleno ZM 07.12.2016, převod uskutečněn, město je již vlastníkem spoluvlastnického podílu
ve výši 10/12 celku). XXXXX požadoval směnu svého podílu za část pozemku před jeho
domem v Křovicích. Postupně došlo k dohodě a odsouhlasení požadované části pozemků v
Křovicích, jedná se o oddělení 37 m2 z městského pozemku parc. č. 345/1 v k. ú. Křovice, tj.
stejná výměra jako je výměra jeho podílu v Mělčanech. Dle geometrického plánu
č. 168-108/2017 vyhotoveného dne 16.06.2017 společností Geospol, s. r. o., Dobruška, se jedná
o pozemek označený novým parc. č. 345/10. Záměr směny byl vyvěšen od 17.07. do
02.08.2017.
Náklady na vypracování geometrického plánu nutného k oddělení pozemků v Křovicích a
správní poplatek katastrálnímu úřadu uhradí město Dobruška. Směna pozemků se uskuteční bez
doplatku.
Usnesení č. ZM 06/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje směnu pozemku parc. č. 345/10 o výměře 37 m2
v obci Dobruška a k. ú. Křovice odděleného geometrickým plánem č. 168-108/2017
vyhotoveným dne 16.06.2017 společností Geospol, s. r. o., Dobruška z pozemku parc.
č. 345/1 ve vlastnictví města Dobrušky za spoluvlastnický podíl ve výši 2/12 celku na
pozemku parc. č. 75/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky ve vlastnictví XXXXX.
Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena směňovaných pozemků je
stejná, tj. 2.590 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí a vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemku hradí město
Dobruška.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Prodej pozemku
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Město je vlastníkem pozemku parc. č. 1251/49 o výměře 18 m2, součástí pozemku je stavba
garáže bez čp/če, v areálu 70 garáží v Pulické ulici. O prodej této garáže požádal pan XXXXX.
Garáž č. 7 je vedena v evidenci majetku města pod inventárním č. 2111087, do majetku města
byla zařazena 31.12.1997, pořizovací cena činila 79.412 Kč, zůstatková cena činí 60.929 Kč.
Město nyní vlastní v této lokalitě 11 garáží, 3 garáže jsou ve výpůjčce, 7 garáží je pronajato.
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Kupní cena garáže byla stanovena usnesením městského zastupitelstva dne 26.01.1998 jako
cena smluvní ve výši 100.000 Kč. Cena nemovitostí byla upřesněna na 18. zasedání
zastupitelstva města dne 26.06.2000, a to tak, že cena garáže byla stanovena na 97.480 Kč a
cena pozemku na 2.520 Kč.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
Cena 100.000 Kč odpovídá obvyklé ceně garáží. Současná obvyklá cena garáží v této lokalitě
byla ověřena u několika realitních kanceláří.
Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na Úřední desce Městského úřadu Dobruška od
17.07.2017 do 02.08.2017.
Usnesení č. ZM 07/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej pozemku parc. č. 1251/49 v obci a k. ú.
Dobruška, jehož součástí je stavba garáže bez čp/če, panu XXXXX, trvale bytem XXXXX,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 100.000 Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu
smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po
úplném zaplacení kupní ceny a po zveřejnění smlouvy v registru smluv. Správní poplatek
za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) Směna pozemků
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
V rámci příprav stavební akce kruhový objezd v Dobrušce dle projektové dokumentace
s názvem Rekonstrukce a výstavba chodníků na okružní křižovatce I/14 a II/309 Dobruška
vyhotovené společností FORVIA CZ, s. r. o., Poděbrady a příprav území pro výstavbu
rodinných domů parcel v lokalitě Belveder dle platné Územní studie zastavitelné plochy Z2.12 a
Z2.13 lokality Belveder v Dobrušce potřebuje město získat části pozemků od soukromých
vlastníků.
Pro výstavbu chodníku u kruhového objezdu se jedná o části pozemků o celkové výměře 136 m2
ve vlastnictví manželů XXXXX.
Pro přípravu výstavby rodinných domů v lokalitě Belveder pro umístění inženýrských sítí a
komunikace se jedná o část pozemku o výměře 821 m2 ve vlastnictví XXXXX.
Vedení města jednalo s panem XXXXX, který pozemky nechce prodat, ale je ochoten je směnit
za části městských pozemků v lokalitě Belveder, a to výměra za výměru. Pro tyto směny
připravil Geospol, s. r. o., Dobruška, geometrický plán.
Směna bude realizována v dohodnuté ceně 500 Kč/m2. Zdůvodnění rozdílu cen pozemků
směňovaných s manžely XXXXX: Jedná se o pozemky, které město potřebuje získat na stavbu
chodníku při realizaci kruhového objezdu na křižovatce silnic I/14 a II/309 u Dobrušky. Stavba
je ve veřejném zájmu. Pozemky je možné získat pouze jediným možným způsobem, a to
směnou s manžely XXXXX, kteří požadují pozemky navazující na pozemky pana XXXXX v
lokalitě Belveder, ve stejné výměře.
Náklady na vypracování geometrického plánu nutného k oddělení pozemků a správní poplatek
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Dobruška.
Záměr směny byl vyvěšen na Úřední desce Městského úřadu Dobruška od 07.09. do 23.09.2017.
Usnesení č. ZM 08/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje směnu pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to:
– pozemků parc. č. 1567/18 o výměře 563 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1920–
186/2017 vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška z pozemku parc. č. 1567/1 a
parc. č. 2816/9 o výměře 258 m2 odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku
parc. č. 2816/1 ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc. č. 1552/3 o výměře 821 m2
oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1552/1 ve vlastnictví XXXXX
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trvale bytem XXXXX. Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena
směňovaných pozemků je stejná, tj. 410.500 Kč.
– pozemku parc. č. 1567/19 o výměře 136 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1920–
186/2017 vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška z pozemku parc. č. 1567/1 ve
vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č. 444/2 o výměře 72 m2 oddělený stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 444 a parc. č. 1718/3 o výměře 64 m2 oddělený
stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1718/1 ve vlastnictví manželů XXXXX,
oba trvale bytem XXXXX. Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena
směňovaných pozemků je stejná, tj. 68.000 Kč.
Směna pozemků bude realizována až po výmazu zástavního práva, kterým jsou zatíženy
pozemky parc. č. 444 a 1718/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví manželů XXXXX.
Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a
vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemků hradí město Dobruška.
Návrh na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí bude podán až po zveřejnění
smlouvy v registru smluv.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

6) Udělení cen města Dobrušky
Zprávu přednesl starosta.
Rada města Dobrušky projednala návrhy na udělení cen města Dobrušky – Ocenění budou
předána při Slavnostním večeru 12.10.2017 ve Společenském centru – Kino 70.
Rada města doporučuje udělit stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
Mgr. Miloslavu Güttnerovi, který byl dlouholetý profesor dobrušského gymnázia. Učil několik
generací absolventů, mezi nimi i řadu osobností, které později vynikly v kulturním a politickém
životě. Velmi se věnoval výtvarnému umění. Byl jedním z iniciátorů výstavy Františka Kupky v
roce 1968, tedy v dobách, kdy Kupkovo jméno nepatřilo mezi umělce, kteří byli tehdejším
režimem uznáváni. Kupkova výstava tehdy proběhla jak v Dobrušce, tak i v Opočně, a patřila
k jedněm z vrcholů kulturního života regionu v období uvolněnější politické atmosféry let
šedesátých. Miloslav Güttner se také sám věnoval výtvarné tvorbě a jeho díla mají velmi dobrou
úroveň. Zasloužil se také o řadu dalších kulturních aktivit v Dobrušce i okolním regionu.
V letošním roce se dožívá devadesáti let.
Rada města doporučuje udělit stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj města Dobrušky Mgr. Aleně
Obstové, která až do svého odchodu do důchodu učila ve Studijním středisku Karlovy univerzity
v Dobrušce. K jejím největším zásluhám patří organizování letních kurzů českého jazyka pro
krajany a další zájemce ze zahraničí. Osobně vedla tyto kurzy po dlouhou řadu let. Pro účastníky
připravovala programy, které byly zaměřeny nejen na výuku češtiny, ale i na poznání naší vlasti.
Přitom nezapomínala ani na region Podorlicka a samotné město Dobrušku. Byla do značné míry
její zásluha, že dobré jméno města a regionu bylo propagováno v mnoha státech všech světadílů.
Účastníci kurzů se do Dobrušky rádi vraceli i v následujících letech a odnášeli si odtud ty
nejlepší dojmy. Paní Aleně Obstové patří tak poděkování a ocenění za velmi dobrou a účinnou
propagaci našeho města.
Rada města doporučuje udělit zlatou medaili za zásluhy o rozvoj města Dobrušky Oldřichu
Klobasovi, který v letech 1998 – 2006 vykonával funkci starosty města. Za jeho působení se
Dobruška stala městem III. stupně, čímž se vrátil vyšší správní úřad, o nějž přišla při územní
reorganizaci v roce 1960. Oldřich Klobas se na získání tohoto úřadu osobně velmi iniciativně
podílel. Za jeho starostování byla také vybudována tělocvična přístavbou ZŠ Františka Kupky,
došlo k rekonstrukcím a opravám řady městských budov i komunikací. Z jeho iniciativy
zakoupilo město historicky mimořádně cennou budovu bývalé synagogy, v níž byla později
6
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zřízena muzejní expozice a koncertní síň. Oldřich Klobas také osobně podpořil celou řadu
projektů, směřujících k propagaci města a regionu. Mnoho let se také angažuje v místním
mysliveckém sdružení a jako jeho předseda a přispívá k ochraně životního prostředí v našem
okolí.
Všichni zastupitelé s návrhy na ocenění souhlasili, hlasovalo se o všech třech návrzích najednou.
Usnesení č. ZM 09/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile za
zásluhy o rozvoj města Dobrušky za osobní podíl na rozvoji města Dobrušky panu
Oldřichu Klobasovi.
Usnesení č. ZM 10/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - stříbrné medaile
za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za propagaci města Dobrušky paní Mgr. Aleně
Obstové.
Usnesení č. ZM 11/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - stříbrné medaile
za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za kulturní činnost panu Mgr. Miloslavu Güttnerovi.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení byla jednohlasně přijata.

7) Program Interreg V-A České republika – Polsko
Zprávu přednesl zastupitel Poláček.
Město Dobruška připravuje ve spolupráci s partnerským městem Pilawa Górna společný
mezinárodní projekt z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. V rámci něho
bychom chtěli podpořit cykloturistiku v obou regionech a podpořit vznik Muzea vojenské
geografie v Dobrušce a Izby kamieňa v Pilawě Górne. Společný projekt je připravován již od
roku 2016, proběhly tři konzultační schůzky v Pilawě Górne, společná konzultační schůzka
u Euroregionu Glacensis a Regional Development Agency (RDA) Rychnov nad Kněžnou.
Protože bude většina položek projektu (kromě vitrín do muzea vojenské geografie) realizována
až v roce 2018 a žádost o podporu z programu Interreg je třeba podat nejpozději do konce října
2017, je potřebný pro garanci financování projektu souhlas zastupitelstva města. V příloze
obdrželi zastupitelé projektový záměr, mapu rozmístění jednotlivých objektů a návrh
cykloznačení zpracovaný odborníkem Klubu českých turistů Ing. Danešem Raichem. Pro podání
žádosti je nutno uzavřít mezi partnery Deklaraci partnerství k mikroprojektu realizovaného
z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko. Deklarace by měla být podepsána v průběhu schůzky řešitelských týmů a
návštěvy paní starostky Pilawy Górne v Dobrušce 21.09.2017.
Cykloznačení do Pohoří a Bohuslavic není zahrnuto v tomto projektu, ale už se uskutečnila
jednání se starosty uvedených obcí, kteří přislíbili cykloznačení doplnit.
Zastupitelka Čiháčková informovala o již realizovaném projektu s Pilawou Górnou, a to herních
prvků na dětská hřiště.
Pan K. uvedl, že by bylo dobré k cyklostezkám umístit přístřešky.
Zastupitel Poláček odpověděl, že v rámci projednávaného projektu jsou plánovány čtyři
přístřešky.
Usnesení č. ZM 12/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje
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I) realizaci projektu „Po stopách kulturních a přírodních zajímavostí“ dle přiloženého
projektového záměru o celkových nákladech v maximální výši 850.000 Kč s DPH. (Příloha
č. 3)
II) podání žádosti o podporu na projekt „Po stopách kulturních a přírodních zajímavostí“
z programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

8) Závěrečný účet DSO Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky
Zprávu přednesla zastupitelka Čiháčková.
Zákon č. 250/2000 Sb. v § 39 ukládá od letošního roku povinnost dobrovolných svazků obcí
předložit zastupitelstvu členských obcí závěrečný účet hospodaření za uplynulý rok. Dobrovolný
svazek obcí Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky zahrnuje dvě obce, Dobrušku a Opočno.
Příspěvek k 31.12.2016 činí 10 Kč na obyvatele za rok. Závěrečný účet schválil Mikroregion
Rodný kraj Františka Kupky v červnu 2017. Tomuto schválení předcházel přezkum
hospodaření, který provedli pracovníci krajského úřadu, a kterým nebyly shledány žádné
závady. Příjmy rozpočtu DSO za rok 2016 činily 100.000 Kč a výdaje 159.000 Kč, přičemž
rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. Zůstatek na účtu k 31.12.2016
činil 68.786,30 Kč. Závěrečný účet je vyvěšen na úřední desce.

Usnesení č. ZM 13/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno se závěrečným účtem DSO Mikroregion
Rodný kraj Františka Kupky. (Příloha č. 4)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

9) Členský příspěvek zájmovému sdružení právnických osob Orlické hory a
Podorlicko
Zprávu přednesl zastupitel Poláček.
Valná hromada Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko doporučila svým členům, aby
do konce září 2017 projednali 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.
Z názorů zastupitelů vyplývá nesouhlas s navýšením a řada zastupitelů se přikláněla k názoru
vystoupit z destinační společnosti. Na červnovém zasedání zastupitelstva byli přítomni ředitelka
společnosti paní Vaníčková a pan Pultar, kteří vysvětlovali činnost destinační společnosti a
důvody vedoucí k nutnosti navýšení příspěvku. Místostarosta seznámil zastupitele s výsledky
svého průzkumu využitelnosti informací na internetu, které pro Dobrušku zprostředkovává
destinační společnost. Místostarosta dále zjišťoval u akcí pořádaných v Dobrušce, které byly
zveřejněny v kalendáři DS OHP, jejich návštěvnost.
V Rychnově nad Kněžnou řešili navýšení příspěvku ze 4 Kč na 10 Kč na červnovém zasedání
zastupitelstva s výsledkem hlasování z 15 přítomných zastupitelů bylo 10 proti a 5 se zdrželo.
Rada města Dobrušky nedoporučuje navýšení příspěvku.
Na základě zpracovaných analýz zastupitelem Poláčkem doporučil zastupitel Tojnar zamyslet se
nad činností Kulturních zařízení města Dobrušky, aby bylo docíleno zvýšení návštěvnosti
památek a akcí v Dobrušce. Dále uvedl, že z důvodu svého dřívějšího působení v Destinační
společnosti Orlické hory a Podorlicko se zdrží hlasování.
Zastupitel Bittner na základě předložených podkladů a dostupných informací považuje navýšení
příspěvku za odůvodněné.
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Starosta uvedl, že s navýšením příspěvku souhlasí. V případě, že nebude navýšení schváleno,
budou následovat další jednání s představiteli Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.
Zastupitelka Čiháčková upozornila na disproporci výše příspěvků obcí a podnikatelů, kteří jsou
členy Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.
Zastupitel Tojnar navrhl hlasovat o schválení navýšení příspěvku, nikoli o neschválení, jak bylo
navrženo radou města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v rámci členství Města Dobruška v zájmovém
sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko, se sídlem Panská 1492, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ 72034459 s platností od 01.01.2018 navýšení ročního členského
příspěvku na 10,00 Kč/obyvatele, s jeho rozdělením 9,00 Kč do provozu a 1,00 Kč do
Rezervního fondu sdružení.
Hlasování: Pro 3 (Bittner, Lžíčař, Tojnar) Proti 8 (Brázdil, Hůlek, Jindra, Kujalová, Nagy,
Poláček, Sedláčková, Šťásková) Zdržel se 4 (Čiháčková, Horák, Sadovský, Štěpán)
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitel Jindra poukázal na rozdílnost hlasování dvou radních v tomto bodě při projednání
radou a následně zastupitelstvem města.

10) Pověření kontrolního výboru
Zprávu přednesl starosta.
Kontrolní výbor žádá zastupitelstvo města o pověření ke kontrole obecně závazné vyhlášky
č. 2/2009 a smlouvy s panem Machačem o pronájmu posilovny.
Usnesení č. ZM 14/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly obecně
závazné vyhlášky č. 2/2009 a kontrolou smlouvy s panem Machačem o pronájmu
posilovny. Kontrolní výbor předloží zápis o provedené kontrole Zastupitelstvu města
Dobrušky na příštím zasedání.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

11) Diskuse
Kontrolní výbor
Zastupitelka Šťásková, předsedkyně kontrolního výboru, informovala o činnosti kontrolního
výboru. Konzultací u VZP zjistila, že bylo vypsáno již 6 výběrových řízení na obsazení místa
zubaře v okrese Rychnov nad Kněžnou a toto místo se nepodařilo obsadit. Při kontrole
přidělování městských bytů kontrolní výbor zjistil, že pět městských bytů je v režimu ročních
pronájmů. Kontrolní výbor navrhuje zařadit na prosincové zasedání zastupitelstva diskusi o
možnosti dva z těchto bytů nabídnout jako benefit ve výběrovém řízení na obsazení místa
zubaře v Dobrušce. Dále zastupitelka uvedla, že oddělení majetku města připravuje dotazník, na
základě kterého dojde k aktualizaci seznamu žadatelů o městské byty a zájem o pronájem
městského bytu budou žadatelé jednou ročně potvrzovat.
Starosta uvedl, že všechny městské byty v Orlické ulici jsou zastupitelstvem schváleny
k prodeji, ale zastupitelstvo již několikrát rozhodlo o odložení prodeje vždy o jeden rok
z důvodu nevýhodné ceny. Všechny tyto byty jsou v současné době obsazeny.
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MAS Pohoda venkova
Zastupitel Poláček informoval o jednání valné hromady MAS Pohoda venkova. Na dalším
jednání valné hromady, které se uskuteční 31.10.2017 budou voleni noví zástupci do orgánů
tohoto spolku na dobu tří let. Členové byli vyzváni k nominaci zástupců do programového
výboru, výběrové a kontrolní a monitorovací komise. K tomuto datu zároveň končí Luboš
Řehák, předseda a manager, svoji činnost v tomto spolku. Dále zastupitel Poláček uvedl, že sice
město Dobrušku v tomto spolku zastupuje, ale do řídících orgánů nechce být nominován.
Zastupitelé se shodli, že by město Dobruška mělo mít svého zástupce v některém z řídících
orgánů a měl by jím být uvolněný místostarosta.
Usnesení č. ZM 15/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje doplnění programu dnešního zasedání
zastupitelstva o jeden bod, a to nominaci zástupce města Dobrušky do programového
výboru MAS Pohoda venkova.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 16/19/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky navrhuje místostarostu Ing. Petra Poláčka jako kandidáta
do programového výboru MAS Pohoda venkova.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
- Zastupitel Horák se dotázal na postup opravy autobusových zastávek.
Starosta odpověděl, že do čtrnácti dnů by měl být dokončen návrh zastávek a následně bude
poptána jejich realizace.
- Pan K. za spolek chovatelů poděkoval za zapůjčení areálu DDM pro výstavu zvířat a
spolupráci s technickými službami. Dále poukázal na špatnou propagaci akce.
Zastupitel Štěpán uvedl, že všechny plakáty, které byly odevzdány na IC, byly vylepeny na
plakátovací plochy.
- Paní V. požádala o úpravu vozovky v ulici Zd. Nejedlého.
Starosta odpověděl, že tato silnice je v majetku Královéhradeckého kraje, který v této věci
oslovíme.
- Paní M. poděkovala vedení města za pomoc a sponzorské dary na akci Mistrovství České
republiky ve výkonu vodicích psů.
- Zastupitel Horák požádal o hlášení městského rozhlasu v Běstvinách v 16:00.
- Zastupitelka Čiháčková upozornila na zvýšení provozu v Mírové ulici a špatný stav silnice Na
Trojici, kterou ničí zemědělské stroje.
Starosta odpověděl, že provoz v Mírové ulici bude řešen v rámci studie lokality
Mírová – Solnická a dále budou zvýšeny kontroly ze strany městské policie v této oblasti.
Zastupitel Brázdil navrhl jednat se zemědělskými družstvy i o případné náhradě škody.
- Pan B. se dotázal na opravu a případné rozšíření Javorové ulice.
Starosta odpověděl, že se oprava Javorové ulice připravuje, nejdříve musí dojít k výměně
vodovodu.
- Pan K. se dotázal, proč se rozlučková síň pronajímá a nebude ji provozovat město.
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Starosta odpověděl, že město bude platit pouze revize, žádné další provozní náklady hradit
nebude. Nájemné činí 10.000 Kč měsíčně, tyto peníze bude možné použít na jiné akce. Provoz
rozlučkové síně tedy nebude mít žádné negativní dopady na městský rozpočet.
- Pan K. chtěl znát důvod, proč rada města nevybrala ve výběrovém řízení žádného z kandidátů
na obsazení místa ředitele ZŠ Fr. Kupky.
Starosta uvedl, že sedmičlenná komise složená z odborníků posuzuje splnění zákonných
podmínek a zkušeností a následně konstatuje pořadí kandidátů. Dále starosta uvedl, že ani
jeden z účastníků výběrového řízení neměl řídící zkušenosti ani zkušenosti s prací na základní
škole.
- Další dotaz pana K. se týkal městské policie, kdo je v současné době vrchním strážníkem,
na kterého by se mohli občané obracet se svými podněty a žádostmi.
Městskou policii řídí zastupitel Sadovský, některé provozní úkoly řeší strážník Soumar, který
ale dosud nebyl zastupitelstvem pověřen.
- Paní Š. kladně zhodnotila filmovou akci Dobrušská klapka.
- Zastupitel Tojnar poděkoval odboru rozvoje města a Mgr. Pošvářovi za práci při získání dotace
na hasičské auto pro SDH Domašín.
- Pan Š. se dotázal na zchátralý dům v Křovické ulici.
Starosta odpověděl, že je vydán demoliční výměr, snahy dům prodat byly neúspěšné.
pozvánky
- 27.09.2017 od 15 do 17 hod – prohlídka rozlučkové síně
- 04.10.2017 - předání a představení nového hasičského auta
- 12.10.2017 v 19:00 – Slavnostní večer
Starosta ukončil zasedání v 19:08.
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