ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 1. 10. 2012
Přítomni:
Zastupitelé města:
starosta Mgr. Petr Tojnar, místostarostka Blanka Čiháčková, Ing. arch. Oldřich Bittner,
Ing. Karel Brázdil, CSc. (přítomen od 17:10 hod), Josef Jindra, Karel Joukl, Josef Horák,
Pavel Hůlek, Ivan Koláčný, Libuše Kujalová, Mgr. Jana Melicharová, Bc. Petr Moravec,
Pavel Štěpán. (Pozn.: v zápise dále “zastupitel/zastupitelka, jméno, příjmení“)
Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Omluveni: místostarosta Ing. Petr Lžíčař, Bc. Vladimíra Svobodová
Za Městský úřad Dobruška:
Ing. arch. Iva Lánská, Mgr. Vladimír Alexander, Ing. Zdeňka Hanousková, Bc. Dana Ehlová,
Ing. Martin Kanta
Za organizační složky města Dobrušky:
Miroslav Sixta
Dále bylo přítomno 6 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin.
Zasedání zahájil a řídil starosta Mgr. Petr Tojnar.
Starosta sdělil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o jeho místě, době
konání a navrženém programu byla řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Dobruška. Dále sdělil, že je přítomno 12 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného dne 28. 6. 2012, proto se zápis považuje za schválený.
Dále informoval, že je celé veřejné zasedání nahráváno na záznamové zařízení.
Starosta přednesl program dnešního zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. Dále se
zeptal zastupitelů, zda mají návrh případného mimořádného bodu do jednání zastupitelstva.
Žádný další návrh ze strany zastupitelů nebyl podán.
Starosta navrhl zastupitelům ke schválení další 2 mimořádné body č. 14 – 15. Bod
č. 14 - Rozpočtová opatření č. 51 – 57; bod č. 15 - Rozpočtové opatření č. 58, dotace/půjčka
pro TJ Dobruška na vybudování umělého trávníku.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Starosta přednesl návrh programu zasedání rozšířený o dva mimořádné body.
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Návrh usnesení č. ZM 01/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 1. 10. 2012:
1. Úprava rozpočtu.
2. Prodej pozemku parc. č. 570/79 v obci Dobruška a k. ú. Pulice.
3. Prodej pozemku parc. č. 479/5 v obci a k. ú. Dobruška.
4. Prodej nemovitostí – pozemku parc. č. 2948/9 a pozemků parc. č. 2948/3
a 2948/13 oddělených geometrickým plánem č. 1671 – 98/2012 z pozemku parc.
č. 2948/3, vše v obci a k. ú. Dobruška.
5. Prodej pozemku parc. č. 2722 v obci a k. ú. Dobruška.
6. Prodej pozemku parc. č. 595/21 v obci Dobruška a k. ú. Pulice.
7. Prodej garáže bez čísla popisného a evidenčního na pozemku parc. č. 1251/42
a prodej pozemku parc. č. 1251/42 v obci a k. ú. Dobruška.
8. Přijetí daru od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to
pozemku parc. č. 955/1 odděleného geometrickým plánem č. 1209-200-2003
z pozemku parc. č. 955 a k. ú. Dobruška.
9. Nabídka na prodej budovy čp. 261 v ulici Komenského v Dobrušce, pozemků
parc. č. 102/2, 108/1, 108/2 a spoluvlastnického podílu ve výši ½ z pozemku parc.
č. 102/3, vše v obci a k. ú. Dobruška.
10. Darování historického majetku SDH Mělčany.
11. Darování majetku SDH Mělčany.
12. Darování historického majetku SDH Pulice.
13. Udělení čestného občanství města Dobrušky Radoslavu Brzobohatému.
14. Rozpočtová opatření č. 51 – 57.
15. Rozpočtové opatření č. 58, půjčka pro TJ Dobruška na vybudování umělého
trávníku.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednomyslně schválen.
Dále starosta navrhl ustanovit návrhovou komisi pro přípravu usnesení na dnešním zasedání a
jejími členy jmenovat zastupitele Ivana Koláčného, Josefa Jindru a Josefa Horáka.
Připomínky nebyly, nechal tedy o složení komise hlasovat.
Návrh usnesení č. 02/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 10. 2012 ve složení: Ivan
Koláčný, Josef Jindra a Josef Horák.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Starosta požádal členy návrhové komise, aby se ujali své práce a pečlivě sledovali průběh
zasedání, aby mohli zpracovávat návrhy usnesení dnešního zasedání a předkládat je
zastupitelstvu ke schválení.
Dále starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti dnešního zápisu zastupitele Bc. Petra
Moravce a Karla Joukla.
Připomínky nebyly, nechal tedy o ověřovatelích hlasovat.
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Návrh usnesení č. 03/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Bc. Petra Moravce a Karla Joukla
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 1. 10. 2012.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dále starosta jmenoval zapisovatelem dnešního zasedání slečnu Bc. Pavlínu Sedláčkovou,
DiS., pracovnici sekretariátu starosty.
Poté starosta uvedl, že kontrolou bylo zjištěno průběžné plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení.
V 17:10 hod. se dostavil zastupitel Ing. Karel Brázdil, CSc. Od této chvíle bylo tedy
přítomno 13 zastupitelů města.
Nyní starosta požádal tajemnici Bc. Lenku Matuškovou (dále jen „tajemnice“), aby přednesla
zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání dne 28. 6. 2012.

Informace z jednání rady města
Paní tajemnice uvedla, že schůze rady města se uskutečnily od posledního zasedání
zastupitelstva města dne 28. 6. 2012 ve dnech: 2.7., 13.7., 18.7., 27.7., 8.8., 20.8., 29.8., 6.9.,
12.9., 21.9. a 26.9. 2012.
Rada města průběžně schvalovala:
- nájemní smlouvy v městských bytech, a to ať uzavírání nových, prodlužování stávajících,
ale i jejich ukončování, totéž schvalovala u nebytových prostor,
- vyvěšení záměrů výpůjček městských pozemků (opravy panelových domů), uzavření
smluv o výpůjčkách,
- vyvěšení záměrů pronájmů městských pozemků a následně k nim nájemní smlouvy,
- vyvěšení záměrů prodeje pozemků a doporučení zastupitelstvu města ke schválení,
případnému neschválení prodeje,
- uzavření Smluv o zřízení věcného břemene,
- zvláštní užívání místních komunikací,
- rozpočtová opatření č. 34/2012 – 57/2012.
Dále rada města schválila:
- dodavatele veřejné zakázky „Výměna vodovodu v ulici Poddomí a Novoměstská“ firmu
Petr Maršálek, Náchod – Bražec,
- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2011 u akce „Snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ Františka Kupky“; jde o práce za 109 000 Kč bez DPH,
- zadání provedení prací na úpravě výměníkové stanice u ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce
společností TO-PI-TO Czech s.r.o., Dobruška, a to za cenu 96 907 Kč bez DPH. Další
práce na výměníkové stanici firmě Jiří Ujec – Martos, Hradec Králové – Slezské
Předměstí. Celková cena je 34 455 Kč bez DPH,
- změnu zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Pořízení křesel pro
Společenské centrum – Kino 70 v Dobrušce“ spočívající ve změně místa konání otevírání
obálek s nabídkami,
- nákup mulčovače pro technické služby,
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uzavření smlouvy o dílo u akce „Opravy komunikací v Pulicích a Cháborách“ se
společností STRABAG a.s., Praha 5. Bylo to za cenu ve výši 1 331 764 Kč včetně
20% DPH,
vyřazení starého opotřebeného a pro město nepotřebného a nadbytečného majetku,
zadání provedení výměny vodovodního potrubí firmě v bytovém domě č.p. 690, 671 a 672
na Příčnici firmě TO-PI-TO Czech s.r.o., Dobruška za cenu 180 518,30 Kč bez DPH,
postup při opravě podhledu a výměny střešní krytiny na MŠ Komenského,
zadání dopracování projektové dokumentace pro akci „Oprava střechy – bytový dům
č.p. 965 v ulici Fr. Kupky, Dobruška,
při jednáních rady se rušilo výše uvedené usnesení k výběru dodavatele veřejné zakázky
„Výměna vodovodu v ulici Poddomí a Novoměstská“. Vybraná firma zakázku
z kapacitních důvodů odmítla, proto se vypisovalo výběrové řízení nové (firma Petr
Maršálek, Náchod –Bražec). Zakázku bude provádět firma Aqua Servis, Rychnov nad
Kněžnou, za cenu 840 150 Kč bez DPH,
uzavření smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Regenerace panelového
sídliště – Dobruška, Orlická ul., Etapa č. IV“ s vybraným uchazečem, a to společností
MATEX HK s.r.o., Hradec Králové za cenu 4 563 617 Kč bez DPH,
zadání opravy zpevněné plochy u Kulturního domu firmě Asinta, s.r.o., Dobruška, za cenu
42 182 Kč včetně 20% DPH,
smlouvy k podmínkám doručování poštovních zásilek, smlouvy k promítání filmů v kině,
bezplatné zapůjčování pódia, stanů a setů laviček a stolů na kulturní akce jiným právním
subjektům,
restaurátorské a pozlacovačské práce na památkách místního významu,
objednání nátěru střechy zadního traktu muzea u firmy F-STAV Poříčí s.r.o., Velké Poříčí,
objednat zpracování dokumentace pro realizaci zahrady u domku F. L. Věka, řeší se
i opěrná zeď a plot a veřejné osvětlení této plochy,
zadat provedení zastřešeného vstupu a přístřešku pro kola u ZŠ Pulická,
zadat výměnu okapů u kulturního domu,
realizaci výměny eternitové střešní krytiny za systém plechové střešní krytiny včetně
svodů a okapů na objektu zděné autobusové zastávky na Cháborách v ceně 45 579 Kč bez
DPH,
zadat provedení okenních žaluzií u Základní školy Fr. Kupky za cenu 133 380 Kč včetně
DPH,
dodavatele zemního plynu pro odběrná místa (naše příspěvkové organizace) od
1. 10. 2012 – 30. 9. 2013 stávajícího dodavatele ARMEX ENERGY, a. s., Děčín,
v současnosti se řeší i zprostředkování nákupu silové elektřiny na burze,
vypovězení všech účinných smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie se
společností ČEZ s.r.o., Praha,
dodavatele zakázky „Výměna oken a dveří na objektu čp. 690 v Dobrušce“ a uzavření
smlouvy o dílo s firmou DONAP spol. s r. o., Říkov za cenu 844 938 Kč bez DPH,
zadat provedení opravy schodišťové zdi radnice, cena činí 8 640 Kč bez DPH,
zadat provedení opravy chodníku v ulici Mírová u čp. 794, cena je 205 000 Kč včetně
DPH,
zadání provedení komunikace včetně odvodnění - parc. č. 88/5 v obci Dobruška, k. ú.
Křovice a včetně vstupů k bytovému domu čp. 5 a 6 v Křovicích,
zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení křesel pro
Společenské centrum – Kino 70 v Dobrušce“,
zaslání výzvy k podání nabídek na akci „Realizace výstavních expozic ve Vlastivědném
muzeu a bývalé synagoze v Dobrušce“,
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zadání provedení výměny šoupat a hydrantů v Orlické ulici společnosti AQUA a.s.
Rychnov nad Kněžnou, cena činí 113 652,69 Kč bez DPH.
nově zřídit od 1. 11. 2012 samostatné oddělení přestupků Městského úřadu Dobruška,
udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile - paní Medě Mládkové za významný přínos
k popularizaci Dobrušky - města mládí Františka Kupky,
udělení stříbrné medaile Za rozvoj města Dobrušky panu Karlu Vlčkovi,
doporučila Zastupitelstvu města udělit čestné občanství města Dobrušky panu Radoslavu
Brzobohatému,
vydání organizační směrnice č. OS/14 Oběh účetních a ostatních dokladů s účinností od
12. 9. 2012
ukončení Smluv o poskytnutí a využití finančních prostředků na úhradu neinvestičních
výdajů střediskové knihovny v Dobrušce,
vzor Smlouvy o reklamě a propagaci v přiloženém znění, jež bude uzavírána se třetími
osobami za účelem získání finančních prostředků na výrobu insignie starosty města,

Rada města se průběžně seznamuje se stavem přípravy výkupu pozemků pro vybudování
cyklostezky mezi Dobruškou a Opočnem a uložila odboru rozvoje města zajistit vykoupení
pozemků do konce roku 2012.
Rada města neschválila zadání vypracování výrobní dokumentace dřevěných oken
z europrofilů, Krajský úřad KHK odmítl odvolání města Dobrušky proti rozhodnutí
památkové péče odboru rozvoje města. Město chtělo nahradit dřevěná okna plastovými.
Pro příští zasedání zastupitelstva města připravuje odbor finanční a školský obecně závaznou
vyhlášku na stanovení školských obvodů základních škol v Dobrušce.
Nakonec paní tajemnice uvedla, že další informace lze najít na www.mestodobruska.cz.
Starosta poděkoval paní tajemnici za zprávu o činnosti rady a přednesl další bod jednání.

1. Úpravy rozpočtu
Starosta uvedl, že rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení rozpočtová opatření
č. 34 – 50/2012 a stručně popsal každé rozpočtové opatření.
Rozpočtové opatření č. 34/2012 upravuje rozpočet kapitálových výdajů ve výši 160 000 Kč
na nákup techniky pro Technické služby převedením z rozpočtové rezervy.
Rozpočtové opatření č. 35/2012 převádí částku 1 500 000 Kč z rozpočtové rezervy
kapitálových výdajů na opravu silnic.
Rozpočtové opatření č. 36/2012 navyšuje rozpočet o státní dotaci na obnovu vily U Rýdlů
v Dobrušce ve výši 70 000 Kč a upravuje položky rozpočtové skladby u přijaté dotace na
projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Františka Kupky“ ve výši 1 785 Kč.
Rozpočtové opatření č. 37/2012 navyšuje rozpočet o dotaci na veřejně prospěšné práce za
měsíc červen 2012 ve výši 44 971 Kč.
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Rozpočtové opatření č. 38/2012 navyšuje z rozpočtové rezervy běžné výdaje o 217 000 Kč na
opravy v bytovém hospodářství a o 30 331 Kč pro Kulturní zařízení města Dobrušky na nákup
dorozumívacího zařízení do kina. Dále navyšuje kapitálové výdaje u kina na nákup
scénického osvětlení ve výši 57 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 39/2012 navyšuje rozpočet o státní dotaci pro Základní školu
Fr. Kupky, Dobruška, na projekt v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ
ve výši 862 310 Kč.
Rozpočtové opatření č. 40/2012 navyšuje rozpočet o přijaté dotace od obcí na úhradu nákladů
spojených s přestupkovou komisí ve výši 17 500 Kč.
Rozpočtové opatření č. 41/2012 navyšuje rozpočet o státní dotaci na úhradu výdajů na
přípravy voleb prezidenta ČR ve výši 20 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 42/2012 upravuje rozpočet s použitím rozpočtové rezervy. Rozpočet
běžných výdajů se navyšuje o 370 000 Kč na opravy v mateřské škole v ul. Komenského,
o 350 000 Kč na příspěvek Základní škole Fr. Kupky, Dobruška, na provoz. Kapitálové
výdaje se navyšují o 65 000 Kč na zastřešený vstup a na pořízení přístřešku na kola do
Základní školy Pulická, Dobruška, a o 40 000 Kč na stavební úpravy v muzeu.
Rozpočtové opatření č. 43/2012 navyšuje z rozpočtové rezervy běžné výdaje ve výši
20 000 Kč na příspěvek pro Základní školu Pulická, Dobruška, a ve výši 45 600 Kč na
příspěvek pro Základní školu Fr. Kupky, Dobruška. Kapitálové výdaje se navyšují ve výši
55 000 Kč na opravu autobusové čekárny na Cháborách a ve výši 103 000 Kč na nákup
žaluzií do základní školy v ul. Fr. Kupky.
Rozpočtové opatření č. 44/2012 navyšuje rozpočet o krajskou dotaci na podporu turistického
informačního centra ve výši 23 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 45/2012 navyšuje rozpočet o dotaci na veřejně prospěšné práce za
měsíc červenec 2012 ve výši 42 156 Kč..
Rozpočtové opatření č. 46/2012 upravuje příjmové položky rozpočtové skladby u přijaté
dotace na projekt pro Základní školu Fr. Kupky, Dobruška, včetně přesunu mezi běžnými
a kapitálovými výdaji.
Rozpočtové opatření č. 47/2012 navyšuje z rozpočtové rezervy běžné výdaje na bytové
hospodářství ve výši 520 000 Kč a převádí z kapitálových výdajů do běžných výdajů částku
124 000 Kč na realizaci Mikroprojektu přeshraniční spolupráce.
Rozpočtové opatření č. 48/2012 navyšuje z rozpočtové rezervy běžné výdaje u Základní školy
Pulická, Dobruška, na příspěvek ve výši 32 875 Kč, a výdaje na opravu chodníků ve výši
150 000 Kč. Přesouvá se částka 1 020 000 Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů na
bytové hospodářství. Kapitálové výdaje se navyšují o 25 000 Kč na investiční akci v Základní
škole Pulická, Dobruška, a o 135 000 Kč na stavební úpravy v muzeu.
Rozpočtové opatření č. 49/2012 navyšuje rozpočet o krajskou dotaci na poskytování
sociálních služeb pro pečovatelskou službu ve výši 80 000 Kč..
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Rozpočtové opatření č. 50/2012 navyšuje rozpočet kapitálových výdajů na silnice ve výši
500 000 Kč se současným snížením rozpočtové rezervy.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají nějaký dotaz či připomínku. Nikdo se nepřihlásil,
starosta tedy požádal návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 04/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 34 – 50/2012 provedená
radou města v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Starosta požádal paní Ing. arch. Ivu Lánskou, vedoucí Odboru rozvoje města Dobruška, aby
přednesla další body programu, které se týkají majetkových věcí.

2. Prodej pozemku parc. č. 570/79 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
Paní Ing. arch. Iva Lánská sdělila, že paní Ing. J. Č. požádala o prodej pozemku parc.
č. 570/79 – zahrada o výměře 130 m2 v obci Dobruška a k ú. Pulice. Na pozemku 570/79 je
umístěna brána pro vjezd jak na pozemek parc. č. 570/79, tak i na pozemek parc. č. 570/109,
který je ve vlastnictví Ing. J. Č. Pozemek je územním plánem určen k zastavění rodinnými
domy a nevedou přes něj žádné sítě technické infrastruktury.
Rada města doporučuje zastupitelům schválit prodej pozemku parc. č. 570/79 za kupní cenu
400Kč/m2, tj. 52 000 Kč + daň z převodu nemovitosti ve výši 1 560 Kč, což je celkem
53 560 Kč.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku. Nikdo se nepřihlásil, vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 05/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej pozemku parc. č. 570/79 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice Ing. J. Č., za dohodnutou kupní cenu ve výši 53 560 Kč. Kupní
cena je splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Návrh na vklad smlouvy do
katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny. Správní poplatek
za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

3. Prodej pozemku parc. č. 479/5 v obci a k. ú. Dobruška
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že paní MUDr. Z. V. je majitelkou garáže, která je postavená na
pozemku parc. č. 479/5 – 21 m2 – v obci a k. ú. Dobruška, a žádá o prodej tohoto pozemku,
bude akceptovat naši obvyklou prodejní cenu. Cena činí 800 Kč/m2, což je 16 800 Kč,
povýšenou o daň z převodu nemovitosti ve výši 504 Kč, což dohromady činí 17 304 Kč.
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Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku. Nikdo se nepřihlásil, vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 06/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej pozemku parc. č. 479/5 v obci a k. ú.
Dobruška MUDr. Z. V., majitelce stavby garáže na tomto pozemku postavené,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 17.304 Kč. Kupní cena je splatná při podpisu
smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

4. Prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 2948/9 a pozemků parc. č. 2948/3
a 2948/13 oddělených geometrickým plánem č. 1671 – 98/2012
z pozemku parc. č. 2948/3, vše v obci a k. ú. Dobruška
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že Rada města Dobrušky vyhlásila Výběrové řízení na prodej
nemovitostí – pozemku parc. č. 2948/9 a pozemků parc. č. 2948/3 a 2948/13, které byly
odděleny Geometrickým plánem, potvrzeným Katastrálním úřadem, v k. ú. Dobruška.
Rada města na svém zasedání 6. 9. 2012 schválila jako vítěze výběrového řízení na prodej
pozemku parc. č. 2948/9 a pozemků parc. č. 2948/3 a 2948/13 vše v obci a k. ú. Dobruška,
společnost V.I.P DYNAMIC CARS s.r.o., se sídlem Ohradní 1368/4, 140 00 Praha 4, která
nabízela kupní cenu nemovitosti 1 078 000 Kč. Jako druhá v pořadí byla společnost AHG
s.r.o., se sídlem Ohradní 1368/4, 140 00 Praha 4, za cenu 852 600 Kč a jako třetí v pořadí
společnost SVO, s.r.o., se sídlem Ohradní 1368, 140 00 Praha 4, která nabízela kupní cenu
nemovitosti 777 900 Kč.
Vítěz výběrového řízení byl seznámen s jeho výsledkem, dne 7. 9. 2012 oznámil Petr Marek,
jednatel společnosti V.I.P DYNAMIC CARS s.r.o., se sídlem Ohradní 1368/4, 140 00 Praha
4, který byl vítězem uvedeného výběrového řízení, zpětvzetí své nabídky z důvodu
nepříznivého vývoje hospodářské situace společnosti.
Rada města Dobrušky tedy doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit prodej výše
uvedených nemovitostí společnosti AHG s.r.o., se sídlem Ohradní 1368/4, 140 00 Praha 4,
která se umístila jako druhá v pořadí, a to za kupní cenu 852 600 Kč.
Starosta upozornil zastupitele, že usnesení, které měli v předaných podkladech je z prvního
jednání rady města. Rada města však dodatečně navrhla změnu tohoto usnesení, a proto
starosta požádal zastupitele, aby při čtení tohoto usnesení návrhovou komisí věnovali
zvýšenou pozornost. Dále dodal, že nové znění usnesení bude samozřejmě i na projektové
tabuli.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku.
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Přihlásila se zastupitelka Jana Melicharová, že ji zaujaly dvě stejné adresy firmy. Starosta
odpověděl ano, jsou stejné, takhle nám to bylo od nich doručeno. Dále dodal, že se zvažovalo,
kdyby ta druhá firma také odstoupila, že by se to té třetí neprodalo.
Starosta ještě uvedl, že se jedná o pozemek mezi benzinovou stanicí a místem, kde měl
p. Šedivý autosalon. Pozemek ve tvaru dlouhé, úzké nudle je pro město absolutně
nevyužitelný.
Nikdo další se nepřihlásil, starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č ZM 07/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej nemovitostí – pozemku parc. č. 2948/9
a pozemků parc. č. 2948/3 a 2948/13 oddělených Geometrickým plánem vyhotoveným
společností Geospol, s. r. o., Dobruška, ze dne 28. 5. 2012, potvrzeným katastrálním
úřadem dne 12. 6. 2012, č. plánu 1671-98/2012, z pozemku parc. č. 2948/3, vše v obci a k.
ú. Dobruška, účastníkovi, který se umístil jako druhý v pořadí ve výběrovém řízení
na prodej výše uvedených nemovitostí, protože vítěz tohoto výběrového řízení od své
nabídky odstoupil, a to společnosti AHG, s. r. o., IČ 24701793, se sídlem Ohradní 1368/4,
140 00 Praha 4, za kupní cenu 852 600 Kč.
Ostatní podmínky kupní smlouvy: Kupní cena musí být kupujícím uhrazena do 30 dnů
ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž se považuje za uhrazenou jejím připsáním na
účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení,
přičemž zaplacením smluvní pokuty nebude dotčeno právo prodávajícího na náhradu
škody ani ve výši přesahující smluvní pokutu. V případě prodlení kupujícího se
zaplacením kupní ceny déle než 30 dnů je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
Pozemky jsou prodávány se zatíženími uvedenými ve zveřejněném záměru.
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího
bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny. Předmět koupě bude kupujícímu
předán do tří pracovních dnů poté, kdy bude prodávajícímu doručeno z příslušného
katastrálního pracoviště jedno vyhotovení kupní smlouvy s vyznačenou doložkou
o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Poplatek za návrh na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí platí kupující.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Pavel Hůlek)
Usnesení bylo schváleno.

5. Prodej pozemku parc. č. 2722 v obci a k. ú. Dobruška
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že tento bod jednání se týká prodeje pozemku parc. č. 2722
v Dobrušce. Manželé R. a R. S., žádají o prodej tohoto pozemku – je to ostatní plocha 14 m2.
Tento pozemek sousedí s jejich pozemkem parc. č. 550, na kterém mají postavený rodinný
dům čp. 236. Dům je postaven přímo na hranici těchto pozemků a koupí by si zajistili prostor
nutný pro případné opravy zadní štítové zdi a přístup k domu i z této strany. Pro město je
tento pozemek nepotřebný.
Uvedený pozemek je v současnosti pronajat manželům J. a S. K., za 126 Kč/rok, za účelem
užívání jako dvorek u domu čp. 237, který je ve vlastnictví J. K. Pan K. dům čp. 237 bourá,
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a to oznámil stavebnímu odboru dne 25. 1. 2011 jako odstranění stavby. Nájemní smlouvu má
město Dobruška uzavřenou s manžely K. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Pozemek parc. č. 2723 je v majetku města, jednu polovinu podél svého domu mají pronajatou
S., druhou polovinu K.
Odbor rozvoje města doporučil a rada města později schválila 8. 8. 2012 podání výpovědi
z nájmu pozemku parc. č. 2722 v obci a k. ú. Dobruška podle nájemní smlouvy s manžely K.
Výpověď byla podána a nájemní vztah k pozemku končí 30. 11. 2012. Vyvěšení záměru
schválila rada města na prodeje pozemku parc. č. 2722 v obci a k. ú. Dobruška, záměr prodeje
byl zveřejněn od 9. 8. 2012 do 27. 8. 2012.
Manželé S. byli s obvyklou kupní cenou pozemku seznámeni s tím, že kupní smlouvu mohou
uzavřít až po skončení nájemního vztahu k pozemku s manžely K.
Dne 22. 8. 2012 manželé K. žádost o prodej pozemku parc. č. 2722 podali a zdůvodnili svoji
žádost dlouhodobým pronájmem tohoto pozemku a v souladu s dobrými mravy žádají
o upřednostnění prodeje pozemku.
Odbor rozvoje města doporučil Radě města Dobrušky po zvážení celé situace, že by bylo
vhodnější pozemek prodat manželům S, kteří mají dům postavený přímo na hranici pozemku
a koupí tohoto pozemku by získali manipulační prostor pro případné opravy domu. Proti tomu
manželé K. mají pozemku dostatek a pozemek parc. č. 2722 - 14 m2 - v současné době
využívají pouze při bouracích prací svého domu čp. 237. Případné bourací práce a odvážení
materiálu mohou řešit jinak, např. za bouraným domem směrem k potoku nebo přes
pronajatou část pozemku parc. č. 2723. Manželé S. jinou možnost k přístupu ke svému domu
nemají.
Proto rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2722
v obci a k. ú. Dobruška manželům S. za dohodnutou kupní cenu ve výši 800 Kč/m2,
tj. 11 200 Kč + povýšení o daň z převodu nemovitosti ve výši 336 Kč, což ve výsledku činí
11 536 Kč. Cena je stejná jako kupní cena za prodej domu čp. 285 a pozemků v Křovické
ulici. A rada města doporučuje neschválit prodej pozemku parc. č. 2722 v obci a k. ú.
Dobruška manželům K.
Starosta doporučil, aby se o těchto dvou usneseních hlasovalo najednou.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku. Nikdo se nepřihlásil, vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č.ZM 08/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej pozemku parc. č. 2722 v obci a k. ú.
Dobruška manželům R. S. a R. S., za dohodnutou kupní cenu ve výši 11 536 Kč, přičemž
kupní smlouvu lze uzavřít až po 30. 11. 2012. Kupní cena je splatná při podpisu
smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
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Návrh usnesení č. ZM 09/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky neschvaluje prodej pozemku parc. č. 2722 v obci a k. ú.
Dobruška manželům J. K. a S. K.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

6. Prodej pozemku parc. č. 595/21 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že Ing. J. M., žádá o prodej pozemku parc. č. 595/21 - orná půda
- o výměře 5 897 m2 (případně i část o výměře 3 310 m2) v obci Dobruška a k. ú. Pulice pro
zemědělské účely.
Pozemek je v současné době pronajat Zemědělskému družstvu Dobruška. Odbor rozvoje
města nedoporučil prodej pozemku, a proto rada města doporučuje zastupitelstvu města
neschválit prodej tohoto pozemku, protože se jedná o poměrně velký pozemek ve velmi dobré
bonitě, který by bylo možné v budoucnu směnit, neboť je dobře přístupný z účelové
komunikace.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku. Nikdo se nepřihlásil, vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 10/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky neschvaluje prodej pozemku parc. č. 595/21 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice Ing. J. M.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

7. Prodej garáže bez čísla popisného a evidenčního na pozemku parc.
č. 1251/42 a prodej pozemku parc. č. 1251/42 v obci a k. ú. Dobruška
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že pan J. M. požádal o prodej garáže bez čp. v Pulické ulici na
pozemku parc. č. 1251/42 a pozemku parc. č. 1251/42 v obci a k. ú. Dobruška.
Kupní cena garáže byla stanovena usnesením městského zastupitelstva dne 26. 1. 1998 jako
cena smluvní ve výši 100 000 Kč, a dále byla upřesněna na 18. zasedání zastupitelstva města
dne 26. 6. 2000 tak, že cena garáže byla stanovena na 97 480 Kč a cena pozemku na
2 520 Kč. Daň z převodu pozemku nedosahuje 100 Kč a neplatí se. Záměr prodeje byl
vyvěšen na úřední desce města od 11. 5. 2012 do 28. 5. 2012.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku. Nikdo se nepřihlásil, vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
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Návrh usnesení č. ZM 11/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej garáže bez čísla popisného
a evidenčního na pozemku parc. č. 1251/42 a prodej pozemku parc. č. 1251/42 v obci
a k. ú. Dobruška panu J. M., za kupní cenu 100 000 Kč. Kupní cena bude uhrazena
nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy a návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny. Kupující hradí
správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

8. Přijetí daru od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a to pozemku parc. č. 955/1 odděleného geometrickým
plánem č. 1209-200-2003 z pozemku parc. č. 955 a k. ú. Dobruška
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že další bod se týká Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) – přijetí daru – pozemek 955/1 (je to u autobazaru v Opočenské
ulici). ÚZSVM je vlastníkem tohoto pozemku o výměře 373 m2 v obci a k. ú. Dobruška.
O tento pozemek požádalo jak město, ale také majitel sousedního pozemku pan J. Pozemek
č. 955 byl poté geometrickým plánem rozdělen na pozemek parc. č. 955/1, o výměře 166 m2
(pro město) a parc. č. 955/2, o výměře 207 m2 (pro pana J.). Město tedy podalo žádost o
bezúplatný převod tohoto odděleného pozemku do vlastnictví města. ÚZSVM předložil ke
schválení smlouvu o bezúplatném převodu tohoto pozemku s níže uvedenými podmínkami,
které jsou součástí usnesení.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku. Nikdo se nepřihlásil, vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 12/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje přijetí daru od ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové
Město, IČ 69797111, a to pozemku parc. č. 955/1 v obci a k. ú. Dobruška, který byl
oddělen geometrickým plánem vypracovaným společností Geospol, s. r. o., Dobruška,
č. plánu 1209-200/2003 ze dne 3. 10. 2003, z pozemku parc. č. 955 v obci a k. ú.
Dobruška, do vlastnictví města Dobrušky. Pozemek parc. č. 955/1 je přijímán v účetní
hodnotě 5 090 Kč. Přijetím daru se město zavazuje:
a) o pozemek řádně pečovat a užívat jej jako přístup k vodnímu toku v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména nevyužívat jej ke komerčním nebo jiným výdělečným
účelům a ani jej k takovým účelům pronajímat a současně předmětný pozemek
nepřevést ve prospěch třetí osoby, a to vše po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva.
b) uhradit smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou pozemek měl ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy
platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou Město Dobruška
převodem na třetí osobu získalo, v případě, že by Město Dobruška převedlo
předmětný pozemek, nebo jeho část na třetí osobu.
c) uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou pozemek měl ke dni právních
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného
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cenového předpisu, v případě, že by Město Dobruška využívalo pozemek
ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo jej pronajímalo.
d) v případě, že Město Dobruška poruší některou z podmínek uvedených v čl. III.
odst. 1 smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti a zjištění sankce dle čl. III.
odst. 2 smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bude spojeno s náklady
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady,
zavazuje se Město Dobruška uhradit i tyto náklady.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

9. Nabídka na prodej budovy čp. 261 v ulici Komenského v Dobrušce,
pozemků parc. č. 102/2, 108/1, 108/2 a spoluvlastnického podílu ve výši
½ z pozemku parc. č. 102/3, vše v obci a k. ú. Dobruška
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že p. Roman Štěpánek, specialista pro nemovitosti – realitní
služby, Telefónica Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, zaslal podklady
k budoucímu prodeji budovy čp. 261 v Komenského ulici v Dobrušce (jedná se o budovy,
které navazují na budovu v majetku města v Komenského ulici čp. 629, odbor dopravy MÚ
Dobruška, kde má mimo jiné město vybudovanou zasedací místnost a zkušebnu) včetně
pozemků parc. č. 102/2, 108/1, 108/2 a spoluvlastnický podíl ve výši ½ z pozemku parc.
č. 102/3 (1/2 vlastní ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), vše v obci
a k. ú. Dobruška. Pozemek parc. č. 107/2 je ČR – České pošty.
Prodej přichází podle sdělení p. Štěpánka v úvahu nejdříve v roce 2013, podklady zaslal
městu z toho důvodu, aby bylo možné naplánovat finanční prostředky na případnou koupi a
projednání v zastupitelstvu a prosí o sdělení do října tohoto roku, zda má město o koupi zájem
a zda je ochotno zaplatit cenu podle znaleckého posudku. Do konce roku 2012 je možno
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Pokud bude město souhlasit s cenou a smlouvou
budoucí, budou se připravovat i stavební úpravy budovy tak, aby měla Telefónica do budovy
přístup podle uvedených věcných břemen.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit částku 1 000 000 Kč na nákup výše
uvedených nemovitostí v rozpočtu města na rok 2013.
Starosta dále uvedl, že se jedná o budovu, kde se konala zastupitelstva a kde je i zasedací
místnost. Budovu vlastní Telefónica. Sdělil, že on a pan místostarosta Ing. Petr Lžíčař
(a možná ještě někdo) se byli v nabízených prostorách podívat. Ve smlouvě bude uvedeno
věcné břemeno pro Telefónicu na dobu 5 let, vlastníkem budovy by bylo město. Doplnil, že
musí ještě uvést jednu věc, a to, že je ideální, když město Dobruška, které do rekonstrukce
pronajatých prostor vložilo nemalé peníze, bude moci ten zbytek v budoucnu využívat pro
archivy, které chybí. Dále konstatoval, že samozřejmě ty archivy tam po dobu 5 let nebudou.
Rada města opravdu doporučuje, aby město za 1 milion korun koupilo celou nabízenou
budovu.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku.
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Přihlásil se zastupitel Josef Horák, který se zeptal, zda tam mají nějakou technologii. Starosta
řekl, že ano.
Nikdo další se nepřihlásil, starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 13/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s nabídkou firmy Telefónica Czech
Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ 60193336, na prodej
budovy čp. 261 v ulici Komenského v Dobrušce, pozemků parc. č. 102/2, 108/1, 108/2
a spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 z pozemku parc. č. 102/3, vše v obci a k. ú.
Dobruška, za cenu 1 000 000 Kč a schvaluje vyčlenění této částky na nákup výše
uvedených nemovitostí v rozpočtu města na rok 2013.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

10. Darování historického majetku SDH Mělčany
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že se jedná o žádost o bezplatný převod historické techniky
SDH Mělčany. Dne 8. 8. 2012 předložil pan Jaroslav Koleno, starosta SDH Mělčany, žádost o
bezplatný převod historické techniky, jedná se o motorovou stříkačku Tatra z roku 1935,
v účetní hodnotě 47 917 Kč a 4 kusů savic Tatra, vše v účetní hodnotě 0 Kč, vše do vlastnictví
SDH Mělčany. Žádost odůvodnil tím, že uvedenou techniku zakoupili do výzbroje svého
sboru zakládající členové SDH Mělčany již v roce 1935 z prostředků sboru a za přispění
dárců. Stříkačku tak považují za „historické dědictví“ svého sboru. Současně se v žádosti
odvolávají na společné jednání zástupců města Dobrušky a členů výboru SDH Mělčany, která
se konala 19. 7. 2012, kde pan starosta sdělil, že ze svého pohledu nemá námitky proti
bezplatnému předání výše uvedeného majetku do vlastnictví SDH Mělčany.
Podle námi dostupných informací a informací SDH Mělčany byla tato technika převedena do
majetku města v souvislosti s financováním její renovace v roce 1992. Podle faktur
nalezených v archivu proběhla částečná renovace v letech 2004 až 2005.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku.
Přihlásil se zastupitel Karel Brázdil, který žádal, aby usnesení bylo doplněno o předkupní
právo. Starosta pana Brázdila vyzval, aby tedy navrhl nové usnesení. Pan Brázdil řekl, že
navrhuje, aby se do všech usnesení, která budou pokračovat a týkají se této problematiky
doplnila informace, že město Dobruška získává předkupní právo k tomuto darovanému
majetku. Starosta uvedl, že podle nového jednacího řádu zastupitelstva zastupitel, který
předkládá usnesení, je povinen je předložit písemně.
Dále se přihlásil zastupitel Josef Jindra, který řekl, že si myslí, že se tady kolem tohoto vedla
široká diskuze na minulém zasedání a závěry těchto tří bodů jsou výsledkem jednání, který
dostal za úkol starosta a myslí si, že doplnění usnesení o předkupní právo, ač cítí, co tím chce
pan radní Brázdil říci, myslí, že je zbytečné.
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Starosta uvedl, že pokud nebude pan Jindra dávat návrh usnesení platí to stejné. Pan Jindra
řekl, že nebude. Starosta tedy konstatoval, že to byl pouze návrh k diskuzi.
Starosta se tedy znovu dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz
nebo připomínku.
Přihlásil se J. D. z Mělčan. Starosta představil pana D. jako zástupce SDH Mělčany, dotázal
se ho, co by předkupnímu právu hasiči říkali. Pan D. se nejprve rozhovořil o proběhlých
jednáních týkajících se žádosti o převod historického majetku do vlastnictví mělčanských
hasičů.
Pan Brázdil ještě doplnil svůj návrh, že potom mají hasiči povinnost techniku nabídnout
městu v prvé řadě. Starosta dodal, že samozřejmě za jimi určenou nejvyšší cenu. Pan D.
reagoval na návrh předkupního práva, a to, že takový návrh předtím žádný nebyl, on osobně
že si myslel, že to tak bude. Pan Brázdil řekl, že to v podstatě vůbec nic na věci nemění,
jenom má SDH povinnost v případě, kdyby s tou stříkačkou něco bylo, tzn. rušili se hasiči,
rozprodával se majetek (což předpokládá, že samozřejmě nenastane, tedy že aspoň doufá, že
to nenastane), nicméně kdyby k tomu došlo, tak by měli povinnost tu stříkačku v podstatě
nabídnout v prvé řadě městu, a to je to celé. Pan D. opět řekl, že si myslí, že by to výboru
SDH nevadilo. Pan Brázdil dodal, že si to myslí také. Pan D. dále řekl, že to nechá na
zastupitelích. Starosta uvedl, že uvedené předkupní právo je jistota, že historický majetek
hasičů zůstane v Dobrušce, že nepůjde jinam.
Starosta se tedy znovu dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz
nebo připomínku.
Přihlásil se zastupitel Josef Horák, který chtěl poděkovat všem, kteří se toho jednání
zúčastnili, že se to vyřešilo velmi citlivě a velmi ohleduplně, protože skutečně pro sbory
hodně znamená, aby tato technika byla a je rád, že to nakonec takhle dopadlo.
Poté se přihlásil ještě p. D. a položil dotaz, zda kdyby se to náhodou prodávalo, tak tohle, o
čem teď hovořili, je v pořádku, ale co by se bralo za cenu, jestli zůstatková nebo tržní.
Odpověděl zastupitel Karel Brázdil a řekl, že cena by byla taková, kterou by jim někdo nabídl
a když to budou chtít hasiči prodat, někdo jim nabídne cenu a oni mají povinnost v podstatě to
za tu cenu nabídnout městu, a když město řekne ano, já to za stejnou cenu beru, tak mají
povinnost to prodat městu.
Nikdo další se nepřihlásil, starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení. Dodal, že se nejprve hlasuje o protinávrhu, který podal Ing. Karel Brázdil CSc.
Návrh usnesení č. ZM 14/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování majetku, a to motorové stříkačky
Tatra, inv. č. 24460001, a 4 kusů savic Tatra, inv. č. 24490008, 24490009, 24490010
a 24490011, v celkové účetní hodnotě 47 917 Kč Sboru dobrovolných hasičů Mělčany,
se sídlem 518 01 Dobruška – Mělčany, IČ 67438938, a uzavření darovací smlouvy. Město
Dobruška si vyhrazuje k darovanému majetku předkupní právo.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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11. Darování majetku SDH Mělčany
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že dne 8. 8. 2012 předložil p. Jaroslav Koleno, starosta SDH
Mělčany, žádost o bezplatný převod hasičské motorové stříkačky PPS 12 (v účetní hodnotě
20 446 Kč), která je v současné době součástí výzbroje Jednotky dobrovolných hasičů města
Dobrušky, družstva Domašín, kategorie JPO III. SDH Mělčany má o tuto stříkačku zájem,
protože v současné době využívá starší typ PPS 8.
Žádost podávají na základě sdělení p. Josefa Svatoně (velitele Družstva Domašín), že tuto
stříkačku s podvozkem již jednotka SDH Domašín nepoužívá (ani pro výcvikové účely). Pro
tuto stříkačku SDH Mělčany našel odpovídající využití pro výcvikové účely a pro případné
zásahy sboru. Technický stav uvedené stříkačky je SDH Mělčany znám a seznámili se s ním
přímo ve sboru v Domašíně.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku.
Přihlásil se zastupitel Karel Brázdil, který řekl, že má naprosto stejnou připomínku jako
u předchozího bodu. Starosta se tedy zeptal, zda to p. Brázdil myslí na všechny tři body, které
se týkají SDH. Přihlásil se zastupitel Josef Jindra, zastupitel města, který dodal, že tento bod,
a to nikdo neřekl, že to není žádná historie, to je nová stříkačka.
Starosta se tedy znovu dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz
nebo připomínku.
Přihlásil se p. D. a řekl, že z návrhu nejspíše vypadlo to, že p. Bořek jim nabízel stříkačku
včetně přívěsného vozíku, na kterým se převáží. Dotázal se, zda je stříkačka bez vybavení a
zda si ho musí vybavit sami. Přihlásil se zastupitel Karel Joukl, který řekl, že je to v usnesení,
napsané „včetně podvozku“.“ Pan D. řekl, že to tam nevidí. Proto p. Joukl citoval: „Žádost
podávají na základě sdělení p. Josefa Svatoně (velitele Družstva Domašín), že tuto stříkačku
s podvozkem již jednotka SDH Domašín nepoužívá.“ Starosta dodal, že je to v tom povídání a
ujistil p. Dernera, že je to tam zahrnuté.
Starosta ještě uvedl k historii stříkačky, že si myslí, že je to stříkačka, kterou shánělo město
pro Domašín.
Nikdo další se nepřihlásil, starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení ZM 15/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování majetku, a to motorové stříkačky
PPS 12, inv. č. MAJ000001520, v účetní hodnotě 20 446 Kč Sboru dobrovolných hasičů
Mělčany, se sídlem 518 01 Dobruška – Mělčany, IČ 67438938, a uzavření darovací
smlouvy. Město Dobruška si vyhrazuje k darovanému majetku předkupní právo.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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12. Darování historického majetku SDH Pulice
Ing. arch. Iva Lánská uvedla, že dne 8. 8. 2012 předložil Ing. Josef Koubek, starosta SDH
Pulice, žádost o bezplatný převod historické přívěsné motorové stříkačky Mára 1400 z roku
1933, která je v majetku města, v účetní hodnotě 47 917 Kč.
Svou žádost odůvodnil tím, že stříkačku do své výzbroje zakoupili zakládající členové SDH
Pulice z peněz, které věnovali sami a nebo je vybrali při veřejné sbírce od svých spoluobčanů
a dalších dárců. V minulosti byla stříkačka vždy majetkem SDH Pulice a do majetku města
byla převedena za účelem eventuálního financování náročných oprav. K opravám nedošlo
a veškeré finanční prostředky na opravy, zajištění provozuschopnosti stříkačky i renovaci
některých dílů byly výhradně hrazeny z prostředků sboru SDH Pulice.
Dále uvádí, že historická stříkačka je chloubou a to nejcennější, co sbor od svého vzniku má
a přání většiny členů je, aby do seznamu majetku města, který bude SDH Pulice darován do
užívání po zrušení místní zásahové jednotky, byla zahrnuta i výše uvedená historická
stříkačka. V případě, že bude tato majetková náprava provedena, se SDH Pulice zavazuje, že
v budoucnu nebude město žádat o žádný finanční příspěvek v souvislosti s hrazením oprav
této stříkačky a nadále se bude o tuto stříkačku vzorně starat jako odkaz pro další generace
hasičů v Pulicích.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku.
Přihlásil se zastupitel Karel Brázdil, který řekl, že má naprosto stejnou připomínku jako
u předchozího bodu.
Starosta se tedy znovu dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz
nebo připomínku. Nikdo další se nepřihlásil, starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby
přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení ZM 16/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování majetku, a to stříkačky motorové
Mára, inv. č. 24560002, v účetní hodnotě 47 917 Kč Sboru dobrovolných hasičů Pulice,
se sídlem 518 01 Dobruška – Pulice, Dobruška 1, IČ 67439071, a uzavření darovací
smlouvy. Město Dobruška si vyhrazuje k darovanému majetku předkupní právo.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Starosta poděkoval Ing. arch. Ivě Lánské a přešel k dalšímu bodu.

13. Udělení čestného občanství města Dobrušky Radoslavu Brzobohatému
Starosta města Dobrušky, Mgr. Petr Tojnar, uvedl, že při příležitosti druhého výročí otevření
nově zrekonstruovaného SC-Kina 70 navrhuje rada města udělení ocenění významným
osobnostem, které se podílely na popularizaci Dobrušky. Z níže uvedených důvodů
doporučuje rada města zastupitelstvu města udělit čestné občanství města Dobrušky panu
Radoslavu Brzobohatému, který se významně podílel na popularizaci našeho města.
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Radoslav Brzobohatý byl významný český herec, narodil se 13. září 1933. V letošním roce se
tedy dožívá osmdesáti let. Radoslav Brzobohatý účinkoval v nespočetném množství českých
filmů, divadelních inscenací, televizních her a seriálů. Pro město Dobrušku bylo významné
především jeho vynikající ztvárnění hlavní role v televizním seriálu F. L. Věk. Dílo, natočené
na motivy románu Aloise Jiráska, se stalo součástí zlatého fondu české televizní tvorby a
jedním z vůbec umělecky nejhodnotnějších a rovněž divácky nejúspěšnějších televizních
seriálů.
Byl to právě tento seriál, který dal impuls ke zpřístupnění rodného domku Františka
Vladislava Heka – F. L. Věka, v němž byla roku 1972 otevřena stálá muzejní expozice,
inovovaná před několika lety. Díky tomuto seriálu a skvělému výkonu Radoslava
Brzobohatého se město Dobruška stalo populárním po celé naší vlasti.
Radoslav Brzobohatý se osobně zúčastnil otevření Hekova domku a od té doby navštívil
Dobrušku ještě mnohokrát. K našemu městu měl velmi vřelý vztah a soustavně přispívá
k jeho popularizaci.
Vzhledem ke zcela mimořádnému přínosu k popularizaci našeho města navrhujeme udělit
panu Radoslavu Brzobohatému čestné občanství Dobrušky.
Starosta pokračoval: „Toto usnesení rady, kde tento návrh, toto doporučení zastupitelstvu,
bylo projednáno radou města v 9:00 hodin ráno v den úmrtí Radoslava Brzobohatého. Nikdo
z nás tehdy netušil, že za několik hodin Radoslav Brzobohatý už tady nebude. Přesto jsme od
toho záměru neustoupili a toto doporučujeme zastupitelstvu schválit.
Dále bych chtěl říci, že Pavel Štěpán, přes pana dr. Taussiga, projednával toto ocenění jak
s panem Brzobohatým, tak s jeho manželkou a oba dva měli 11. 10. 2012 přijet do Dobrušky
si toto ocenění převzít. Oba dva se na to těšili, že k nám přijedou do Dobrušky. Tento
program jsme zrušili, ale přesto je dále v jednání, že pokud bude toto ocenění schváleno, pak
sem přijede jeho manželka, která by si pravděpodobně do konce roku 2012 toto ocenění pro
pana Radoslava Brzobohatého (in memoriam) převzala.“
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz nebo
připomínku.
Přihlásila se zastupitelka Libuše Kujalová, která řekla, že v důvodové zprávě usnesení je
špatně datum narození, protože mu mělo být osmdesát a je rok 2012, takže rok 1932. Starosta
poděkoval a řekl, že pí. Kujalová má pravdu.
Starosta se tedy znovu dotázal přítomných zastupitelů a poté veřejnosti, zda má někdo dotaz
nebo připomínku. Nikdo další se nepřihlásil, starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby
přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení ZM 17/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky uděluje čestné občanství města Dobrušky významnému
českému herci panu Radoslavu Brzobohatému (in memoriam) za mimořádný přínos k
popularizaci města Dobrušky.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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14. Rozpočtová opatření č. 51 – 57
Starosta uvedl, že rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení rozpočtová opatření
č. 51 – 57/2012, která byla zařazena jako jeden z mimořádných bodů programu tohoto
zasedání a stručně popsal každé rozpočtové opatření:
Rozpočtové opatření č. 51/2012 navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na veřejně prospěšné
práce za měsíc srpen ve výši 45 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 52/2012 upravuje čísla příjmových položek z RO č. 46/2012 u přijaté
dotace na projekt „Zvýšení kvality výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů Základní
školy Františka Kupka, Dobruška“.
Rozpočtové opatření č. 53/2012 navyšuje rozpočet o přijatou dotaci od kraje na hospodaření
v lesích ve výši 23 400 Kč.
Rozpočtové opatření č. 54/2012 navyšuje rozpočet o přijatou dotaci k úhradě nákladů
vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2012 ve výši
323 416 Kč.
Rozpočtové opatření č. 55/2012 navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na činnost odborného
lesního hospodáře na II. čtvrtletí 2012 ve výši 215 669 Kč.
Rozpočtové opatření č. 56/2012 navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na úhradu výdajů
souvisejících s volbami do krajského zastupitelstva ve výši 282 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 57/2012 navyšuje rozpočet běžných výdajů na opravu autobusové
zastávky v Cháborách ve výši 55 000 Kč, na pitnou vodu ve výši 80 000 Kč na opravu
vodovodu v panel. sídlišti, pro Základní školu Františka Kupky, Dobruška, - příspěvek ve
výši 283 571 Kč na opravu podlahových krytin a nákup nového nábytku do školní družiny, na
kulturní dům ve výši 78 000 Kč na vypracování posudku na technický stav budovy čp. 535
v Dobrušce. Dále snižuje rozpočet kapitálových výdajů u § 2221 – Provoz veřejné silniční
dopravy – autobusová zastávka Chábory ve výši 55 000 Kč a u rozpočtové rezervy ve výši
441 571 Kč.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají nějaký dotaz či připomínku. Nikdo se nepřihlásil,
starosta tedy požádal návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení ZM 18/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 51 – 57/2012 provedená
radou města v přiloženém znění. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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15. Rozpočtové opatření č. 58, dotace pro TJ Dobruška na vybudování
umělého trávníku.
Starosta uvedl, že TJ Dobruška požádala o dotaci na zhotovení umělého trávníku na
škvárovém hřišti na městském stadionu. Připomněl, že zastupitelstvo v 11/2011 schvalovalo
usnesení, kde byly převzaty právní závazky k této akci. Tento program byl vyhlášen na jaře,
TJ požádala o dotaci, dotace dlouho nebyla schválena, jen přislíbena, nikdo se dlouho
neozval, až někdy minulý týden nebo předminulý týden, a byla to informace, že dotace byla
TJ nějakým způsobem schválena. Do současné doby ale rozhodnutí o dotaci není. Výběrové
řízení vypsané TJ dopadlo tak, že vyhrála firma JUTA Dvůr Králové. Firma JUTA už vyhrála
v Dobrušce jedno výběrové řízení. Bylo to na stavbu umělého povrchu u ZŠ Františka Kupky,
který je do současné doby dobře využíván a umělý povrch je asi v pořádku. Výběrové řízení
na umělý trávník na fotbalové hřiště je za cenu 10 800 000 Kč. Původní, před pár dny
obdržená informace, byla o částce 5 000 000 Kč a TJ Dobruška by měla doplatit 5 800 000
Kč. Dotace činí v současné době 7 500 000 Kč. Udržitelnost je 5 let. Město se snažilo
naformulovat správně usnesení, aby nedošlo k pochybení a v důsledku toho nemusela TJ
dotaci vracet. Z tohoto důvodu je jako mimořádný bod navrženo, aby město Dobruška přijalo
usnesení o půjčce TJ. Starosta dále řekl, že pokud by šlo o půjčku, že by se následně měla
prominout a TJ by ji nevracela.
K tomuto bodu starosta otevřel diskuzi. Nejprve poprosil zastupitele, zda mají nějaký dotaz
nebo připomínku.
Přihlásil se zastupitel Karel Brázdil, s formální připomínkou, že v usnesení je, že se bude
schvalovat rozpočtové opatření č. 58. Starosta řekl, že je to k tomu připravené, protože jestli
bude toto přijato, pak se musí schválit toto rozpočtové opatření. Pan Brázdil ještě dodal, že je
to v pořádku, jen že je tam slovo dotace. Starosta dodal, že se to vše řešilo ještě před
průběhem zastupitelstva, proto že mluvil o „dotaci“ a „půjčce“.
O slovo se přihlásila paní tajemnice, která řekla, že tento případ (poskytnutí dotace) dostali
jako úřad na řešení dnes, takže to bylo neuvěřitelně hektické a prosí zastupitele, že teď
opravdu neví, zda tam mohou napsat dotace nebo půjčka, že město si přeje, aby hřiště bylo
realizováno, ale skutečně nebyl čas poshánět všechny informace, snad bude jasné rozhodnutí
o návrhu ještě během diskuse. P. Brázdil se zeptal na formální otázku, zda se bavíme o tom
usnesení co mají zastupitelé před sebou (myšlen návrh rozpočtového opatření). Paní tajemnice
odpověděla, že ne, že budou jiné částky. Dodala, že i návrh na usnesení ke schválení dotace
přinesl na jednání těsně před zahájením zastupitelstva pan Pošvář, protože na tom pracovali
do poslední chvíle před zastupitelstvem a rychleji se to nedalo stihnout. Pan Brázdil řekl, že to
je jasné, že hovoří o formální stránce, že tam třeba nemuselo být ani dotace ani půjčka a
doplnil, že by tam mohlo být jenom TJ. Starosta dodal, že je v původním návrhu
rozpočtového opatření i jiná částka, protože těch 3 300 000 Kč bylo sděleno těsně před
dnešním jednáním, na které bylo toto usnesení napsané, takže teď to je 3 300 000 Kč a ne
3 800 000 Kč.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají nějaký dotaz či připomínku. Poté se dotázal občanů,
zda mají dotaz nebo připomínku.
Přihlásil se M. S., který řekl, že on, z pozice člena výboru TJ Dobrušky, chce přiblížit trochu
to nové hřiště. Jedná se o hřiště nějakých rozměrů asi 100 x 60 m s umělým povrchem. Došlo
by k rekonstrukci hřiště, protože momentálně má hlinitopísčitý povrch, vznikl by na něm tedy
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povrch moderní s umělou trávou III. generace s tím, že samozřejmě největší využití by bylo
na fotbal, dále potom samozřejmě rozšiřuje možnosti sportování místních škol. Vlastně
v pokročilém stádiu, kdy vlastně je horší počasí, tzn. dá se využívat na jaře, kdy dejme tomu
momentálně děcka ven nemůžou, to samé vlastně na podzim, že by se to vlastně posunulo blíž
k zimě, dále se potom předpokládá, že tady bude opět velký turnaj v malém fotbale s názvem
Dobrušský pohár, kam jezdí nějakých 60 mužstev z celé republiky a už vlastně dvakrát se
musel turnaj zrušit kvůli tomu, že bylo hřiště pod vodou. Tato možnost by tím padla, turnaj by
už vlastně z tohohle důvodu nebyl ohrožen, počítá se,, že by samozřejmě to hřiště využívaly i
přilehlé sportovní oddíly z okolí Dobrušky a myslí si, že TJ má nějakou představu, jak
sportovní areál městského stadionu v Dobrušce modernizovat a tohle je jedna z etap, kterou si
TJ naplánovala. Vyslovil přání, že do budoucna by rádi získali dotaci na tartanový ovál, aby
se tam dalo běhat, protože momentálně, kdyby se zastupitelé přišli podívat, se tady
neskutečně rozvíjí atletický oddíl, který má velký počet malých dětí. Pokračoval, že TJ měla
v plánu atletickou dráhu dřív, ale pak se naskytla tahle možnost. Díky tomu, že vlastně získali
velkou podporu fotbalové asociace, která zde v Královehradeckém kraji původně stavět
chtěla. Informoval, že byly záměry stavět hřiště 3, a to v Broumově, v Černilově a v
Dobrušce. Nakonec Broumov kvůli problému s pozemky od toho odstoupil, Černilov nakonec
taky, takže vlastně díky tomu TJ získala podporu ještě větší od fotbalové asociace a díky tomu
je tu naděje, že by bylo možné dotaci získat.. A navíc je tu šance získat 70% dotace. Na závěr
sdělil přítomným, že je možné mu položit další otázky v souvislosti s touto akcí.
Přihlásil se J. K., který chtěl ještě doplnit pana S. a řekl, že on se ve fotbale také angažuje, tak
ví, že by se dalo i vydělávat, protože pro okolní oddíly zbývají Černíkovice a Nové Město nad
Metují. (Nejbližší Rychnov nad Kněžnou, který pronajímal a jezdila tam druhá liga i první
liga ve špatném počasí trénovat a platili za to, tak tam není povoleno fotbal hrát). Jinak tady
v okolí kromě Hradce umělá tráva není, takže si myslí, že dost v tom přípravném období by
do Dobrušky tady z okolí oddíly jezdily a platily za to. Zadarmo by se jim to nepůjčovalo.
Starosta ještě doplnil informaci k rozpočtovému opatření č. 58, který upravuje kapitálové
výdaje ve výši 800 000 Kč na výkup nemovitostí, 1 000 000 Kč na regeneraci panelového
sídliště – Orlická ul. IV. etapa a 1 500 000 Kč z rozpočtové rezervy. Dohromady je tedy
půjčka TJ Dobruška ve výši 3 300 000 Kč.
Starosta poděkoval za připomínky a dotázal se, zda má někdo ještě nějaký dotaz či
připomínku. Nikdo se nepřihlásil, starosta tedy požádal návrhovou komisi, aby přednesla
návrh usnesení.
Návrh usnesení ZM 19/14/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky
1. schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 3 300 000 Kč Tělovýchovné jednotě
Dobruška, IČ 42885060, se sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška na realizaci
projektu „Dobruška - UMT III. generace“, tj. na vybudování umělého trávníku na
stávajícím hlinitopísčitém hřišti na pozemcích parc.č. 2226/2, 2226/4 a 2226/5 v k.ú.
Dobruška v areálu Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce, a uzavření
Smlouvy o poskytnutí investiční dotace na poskytnutí této dotace, v přiloženém znění
(příloha č. 3). Uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace se podmiňuje:
přidělením dotace Tělovýchovně jednotě Dobruška na realizaci tohoto projektu
z Programu 133510 - "Podpora materiálně technické základny sportu“ Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy minimálně ve výši pokrývající v součtu s výše
schválenou dotací vysoutěženou cenu za realizaci projektu; souhlasem Rady města
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Dobrušky s realizací umělého trávníku na shora uvedeném hřišti ve vlastnictví města
Dobrušky.
2. schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2012 dle přílohy. (Příloha č. 4)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Starosta uvedl, že tímto byly vyčerpány všechny body programu, a otevřel prostor pro
diskuzi.

16. Diskuze
Starosta nejprve požádal zastupitele, zda má někdo nějaký dotaz.
Přihlásil se zastupitel Petr Moravec, který se chtěl zeptat, když teď byla diskuze o fotbalovém
stadionu, jestli náhodou starosta neví, v jaké fázi je dotace na umělý povrch házenkářů.
Starosta odpověděl, že to nikdo zatím vůbec neví. Pan Moravec dodal k tomu, co starosta
říkal, jestli náhodou nevolali také kvůli házenkářskému hřišti. Starosta řekl, že ne. Do toho
vstoupil p. K., který řekl, že tohle je Sokol a tamto byla Tělovýchovná jednota, na což pan
Moravec odpověděl, že to ví, ale že se chtěl jen zeptat, zda náhodou nebyla informace
i k tomuto.
Starosta dále řekl, že řídící výbor rozhodl o přidělení dotace na uklízecí techniku, čili nový
zametací stroj, ve výši asi 90% pro Dobrušku. Město čeká na rozhodnutí o přidělení dotace
a hned vypíše výběrové řízení na dodání techniky. Dotace je něco přes 5 000 000 Kč a je
výborné že dopadla.
Dále starosta informoval o třetí radostné zprávě týkající se revitalizace sídliště Orlická ulice
etapa IV. Je pravděpodobné, že ačkoliv město v prvním kole vůbec neuspělo a revitalizaci
financuje z vlastních prostředků (rozpočet na to byl asi 12 500 000 Kč), město to vysoutěžilo
včetně DPH za 5 500 000 Kč. Informoval, že některé obce a města odstoupily od žádostí
o dotace, město Dobruška se připomenulo jako náhradník a je velká šance, že rozhodnutí
o přidělení dotace obdrží.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda má ještě někdo nějaký další dotaz či připomínku.
Starosta si znovu vzal o slovo a řekl o instalované výstavě, kterou zastupitelé vidí v sále a
kterou připravil z vlastní iniciativy odbor rozvoje města, kde prezentuje to, co dělá od roku
2009 do současné doby. Občané se mohou podívat, co všechno se udělalo v Dobrušce. Není
to jenom Dobruška, jsou to samozřejmě i okolní obce, protože odbor rozvoje řeší mimo jiné
také územní plánování v dalších 25 obcích správního obvodu.
Dále se přihlásil zastupitel Oldřich Bittner, který se zeptal v souvislosti s dnešním oslovením
zastupitelstva panem starostou Řehákem z obce Val na bližší informace. Jeho dotaz byl na
téma příspěvku na provoz základních škol v souvislosti s žáky z okolních vesnic. Chtěl vědět,
jaká je výše tohoto poplatku, přesněji kolik si od okolních obcí město Dobruška nárokuje za
jednoho žáka, tedy informace k tomu, jaká je nutnost či oprávněnost toho výběru a jak je to
v souvislosti třeba konkrétně s obcí Val.
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Starosta odpověděl, že přijel z Prahy dost pozdě, nečetl podrobně dopis celý, ale vysvětlí tuto
situaci: Rada města určuje cenu za dojíždějící žáky. Zákon hovoří, že za dojíždějící žáky
z obcí, kde není základní škola, platí obce tomu městu, kde základní školu navštěvují. Nemusí
platit za cizince, tam je výjimka, za cizince nemusí platit. Jsou dvě možnosti platby, buď je to
na dohodě a město se dohodne s tou obcí nebo s těmi obcemi, případně když se nedohodne,
tak vyčíslí náklady na provoz školy za tyto žáky a obce zaplatí v plné výši. Město postupně
zvyšovalo během šesti let, starosta nevěděl přesnou částku, tedy postupně od 3 000 Kč na asi
6 500 Kč, ale předpokládá cca 6 000 Kč za jednoho dojíždějícího žáka za rok. Všechny obce,
ze kterých žáci dojíždějí, platí řádně všechno. Obec Val městu přestala platit v roce 2010 a za
rok 2010 dluží dodneška 30 000 Kč. Byla uzavřena dohoda za rok 2010, město schválilo
výjimku a oni platí měsíčně 10 000 Kč jako splátku, takže do konce roku snad bude dluh
zaplacen. Za rok 2011 neuzavřela obec Val s městem Dobruškou smlouvu a nezaplatila ani
korunu. Proto rada města rozhodla, že bude tyto peníze vymáhat soudně platebním příkazem,
protože ze zákona si jako řádný hospodář nemůže město dovolit, aby někdo nezaplatil to, na
co má město ze zákona nárok. Samozřejmě mohou zastupitelé rozhodnout, že město všechny
peníze obcím, od kterých byly platby vybrány, což dělá za rok zase orientačně 500 000 až
600 000 Kč, vrátí. Starosta doplnil, že si myslí, že si město Dobruška nemůže dovolit, aby
každý rok přišlo o 500 000 Kč. Dále konstatoval, že starosta Valu pan Řehák píše
o mateřských školkách to, že některé dobrušské děti jezdí do mateřské školky ve Valu. Zákon
ale nikde nehovoří o tom, že obec je povinna platit za dojíždějící děti do mateřské školky.
Navíc město Dobruška má svoji mateřskou školu, děti zde mohou být umístěny bez problému.
To, že je rodiče vozí do Valu a obec je tam přijme, protože na ně dostává peníze, to je druhá
věc. Z tohoto důvodu Dobruška přistoupí k soudnímu vymáhání. Zatím se čeká, protože do
konce tohoto měsíce (do včerejška) měli prostor na to aby zaplatili. Proto možná přišel dneska
ten dopis. Starosta na závěr řekl, že jestliže nezaplatili, odchází příští týden žádost o peníze,
které budou soudně vymáhané.
Starosta se dotázal veřejnosti, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku.
Přihlásil se J. K., který chtěl panu starostovi osobně poděkovat, že dodržel opět slovo a
zařídil, že asfaltové hřiště u Základní školy Fr. Kupky už není parkoviště pro učitele a děti
tam opět můžou sportovat. Teď, když je hezké počasí, tak tam děti už hází na koše, což
předtím nebylo možné. Za to panu starostovi poděkoval. A pokračoval, že ho jako občana
Dobrušky strašně potěšilo, když jsem byl v pátek na Moravě, a i na Moravě si všimli, že
Dobruška dala věnec, tedy to poslední co mohla udělat panu Brzobohatému, protože pan
Brzobohatý si to zasloužil a vůbec hodnotili vysoce, že město Dobruška si na tohle
vzpomnělo.
Starosta nejprve uvedl informaci k prvnímu bodu. Řekl, že panu řediteli to stačilo dvakrát říct,
pak už to pochopil, po druhé to bylo důraznější. K druhému bodu uvedl, že se zúčastnil
pohřbu s Pavlem Štěpánem a panem dr. Pavlem Taussigem, který se k nám hlásí jako
k Dobrušce. Pochválil věnec a domnívá se, že se tam vyjímal. Pan Štěpán zařídil, aby byl
umístěn na stojanu v čestném místě, paní Matušková zvolila, jak bude věnec vypadat, pan Jiří
Mach zařizoval nápis na věnec. Informoval, že dokonce když věnec nesli, tak tam byla
televize, která je okamžitě zabrala a následně se to vysílalo i ve zprávách. Starosta vyslovil
myšlenku, že si ho zřejmě spletli s hercem Čenským, protože oni zabírají jen herce, tak možná
proto byli v televizi. V televizi byl ukazován věnec – nápis tam byl Město Dobruška svému
F. L. Věkovi. Hodnotí, že vše bylo velice důstojné. Doplnil, že je sice špatné říkat, že pohřeb
je hezký, ale on byl opravdu moc hezký. Nikdo tam neřečnil, na pohřbu žádný politik, jeho
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manželka vzkázala, že tam nechce žádné politiky. Žádný herec, ale pouze manželka pana
Brzobohatého tam měla asi 5 minutovou krásnou řeč a potom tam probíhalo promítání na
velkoplošné obrazovce – sestřih jeho her, ze seriálů, z filmu, z fotografií, ze soukromí – moc
hezky udělané, do toho šly pěkné písničky, půl hodiny před tím hrála cimbálovka, ta hrála i
potom a končilo to tím, že jak Radek Brzobohatý byl uveden do Síně slávy, kde dostával
trofej a na závěr tam stojí před kameou a říká Ať žijou Valaši a zamává tou rukou. Bylo to
prostě moc hezké. Když rakev odjížděla, tak byl pětiminutový, dlouhotrvající potlesk. Jedná
se i o tom, aby dokument, který tam byl vysílán, aby byl přivezen k nám do Dobrušky, až se u
nás bude předávat čestné občanství, aby byl i tady u nás promítnut.
Starosta se dotázal, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo další se již do
diskuze nepřihlásil. Starosta tedy všem poděkoval za účast na dnešním jednání a uvedl, že
dnešní jednání bylo svoláno právě kvůli těmto dotacím, proto to bylo v tento den a nebylo to
třeba minulý týden, ale muselo to být na tento den a tak, aby se dalo pokračovat. Ukončil
zasedání a uvedl, že další zasedání zastupitelstva se bude konat v polovině prosince 2012,
jako poslední zasedání v tomto roce.
Zasedání bylo ukončeno ve 18:45 hod.
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