ZÁPIS ZE 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 28. 6. 2012
Přítomni:
Zastupitelé města:
starosta Mgr. Petr Tojnar, místostarostka Blanka Čiháčková, místostarosta Ing. Petr Lžíčař,
Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. Karel Brázdil, CSc., Josef Jindra, Karel Joukl, Josef Horák,
Pavel Hůlek, Ivan Koláčný, Libuše Kujalová, Mgr. Jana Melicharová, Bc. Petr Moravec,
Bc. Vladimíra Svobodová, Pavel Štěpán. (Pozn.: v zápise dále “zastupitel/zastupitelka,
jméno, příjmení“)
Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška:
Ing. arch. Iva Lánská, Mgr. Vladimír Alexander
Za organizační složky města Dobrušky:
Bc. Táňa Klimešová, Miroslava Kašparová, Mgr. Lenka Bendzová, Miroslav Sixta
Dále bylo přítomno 18 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 všech 15 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo
schopno se usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího
zasedání zastupitelstva konaného dne 15. 5. 2012, proto se zápis považuje za schválený.
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 3 mimořádné body č. 10 – 12.
Návrh usnesení č. ZM 01/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 28. 6. 2012:
5. Závěrečný účet města za rok 2011 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Dobrušky za rok 2011
6. Úpravy rozpočtu
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Dobrušky
8. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině KZMD
9. Jednací řád zastupitelstva města
10. Záměr výstavby rozlučkové síně v Dobrušce
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11. Přijetí daru od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to
pozemků parc. č. 2289/2, 2289/8, 3018/105, 3018/106 a 2150/71 v obci a k. ú.
Dobruška
12. Nepotvrzení zájmu o převod pozemku parc. č. 1219 v obci a k. ú. Dobruška od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
13. Darování majetku sborům dobrovolných hasičů
10. Rozpočtová opatření č. 30 – 33/2012
11. Změna názvu organizační složky Město Dobruška Krytý bazén na Město Dobruška
Sportovní zařízení města Dobrušky, nová zřizovací listina této organizační složky
12. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny organizační složky Město Dobruška Technické služby
Hlasování: Pro 15 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 Libuši Kujalovou, Josefa Jindru a Petra Moravce
Připomínky nebyly, nechal tedy o složení komise hlasovat.
Návrh usnesení č. 02/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 6. 2012 ve složení: Josef
Jindra, Libuše Kujalová, Bc. Petr Moravec.
Hlasování: Pro 15 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 Janu
Melicharovou a Oldřicha Bittnera.
Připomínky nebyly, nechal tedy o ověřovatelích hlasovat.
Návrh usnesení č. 03/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Mgr. Jany Melicharové a Ing. arch.
Oldřicha Bittnera ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 28. 6. 2012.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dále starosta jmenoval zapisovatelem dnešního zasedání paní Evu Pithartovou, pracovnici
sekretariátu starosty.
Poté starosta uvedl, že kontrolou bylo zjištěno průběžné plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení.
Nyní starosta požádal tajemnici Lenku Matuškovou (dále jen „tajemnice“), aby přednesla
zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání dne 15. 5. 2012.
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1) Informace z jednání rady města
Paní tajemnice uvedla, že schůze rady města se uskutečnily od posledního zasedání
zastupitelstva města dne 15. 5. 2012 ve dnech: 17. 5., 22. 5., 31. 5., 8. 6., 13. 6., 20. 6. a 27. 6.
2012.
Rada města schválila
- výši nabídkové ceny 881 000 Kč do Výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a
vybrání vhodného kupce nepotřebného nemovitého majetku státu vyhlášeného Českou
republikou – Ministerstvem obrany na prodej pozemku parc. č. 2150/48. V závěru VŘ
vyhrál jiný zájemce, město podalo nižší nabídku,
- provedení rozpočtového opatření č. 15 – 33/2012,
- jmenování ředitelů/ředitelek škol a školského zařízení zřizovaných městem Dobruška od
1. 8. 2012 na období 6 let, kteří se umístili v konkursních řízeních na 1. místech (stávající
ředitelé potvrzeni na svých místech),
-

-

-

-

výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby „Zprostředkování nákupu silové elektřiny na burze“, v souvislosti s ní dále
schválila i dodavatele, kterým bude výzva zaslána a jmenovala hodnotící komisi,
u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Fr. Kupky, Dobruška, čp. 433 –
stavební úpravy sociálního zařízení, rekonstrukce tepelného hospodářství, stavba
vodovodní přípojky, zateplení severozápadní stěny“, schvalovala dodavatele (1. část
zakázky firma ENERGIS 92, s.r.o., Hradec Králové, nabídková cena 3 062 802 Kč bez DPH;
2. část zakázky firma KERSON spol. s.r.o., Dobré, nabídková cena činí 3 944 466,40 Kč bez
DPH,
návrh na rozdělení hospodářských výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok
2011,
jako nejvhodnější nabídku pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce“ nabídku společnosti MATEX HK s.r.o.,
Hradec Králové, nabídková cena 491 739,83 Kč bez DPH,
zabývala se vyhodnocením informací k rozlučkové síni,
souhlasila s opravou části městské ohradní zdi v severovýchodní části městského hřbitova
za Laichterovou hrobkou,
řešila ukončení stávajícího projektu úpravny vody, s tím související ukončení mandátní
smlouvy s firmou Dabona a také další možný postup nového projektu rekonstrukce
stávající úpravny,

schválila
- provedení opravy obrubníků u čp. 4 a u čp. 5 v Křovicích v Dobrušce firmě
STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Celková cena za provedené práce
bude 357 192,90 Kč s DPH,
- uzavření smlouvy o dílo na provedení akce „Oprava podlahy v Mateřské škole J. A.
Komenského, odloučeném pracovišti v ul. Za Univerzitou“ s firmou KERSON spol. s r.o.,
Dobré,
- dodavatele zakázky: „Herní prvky pro MŠ J. A. Komenského v Dobrušce“a uzavření
smlouvy o dílo s firmou Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 66601 Tišnov,
- přijetí investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt „Protipovodňová
opatření v Pulicích“ve výši 76 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s
Královéhradeckým krajem,
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-

přijetí účelové dotace na Svatováclavské slavnosti 2012 od KHK (20 tis. Kč),
uzavření smlouvy o dílo ve věci Restaurování nástěnných maleb a nápisů na Rýdlově vile
se společností Brandl spol. s r.o., smluvní částka činí 79 800 Kč vč. 14 % DPH,
na základě žádostí vyvěšení záměru výpůjček pozemků, případně jejich částí a následně
uzavření smluv o výpůjčce,
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu městských bytů a zároveň v některých případech i
ukončení nájemních smluv, řešila splátkové kalendáře,
vyvěšení záměru pronájmu pozemků ve vlastnictví města a následně nájemní smlouvy,
věcná břemena,
objednání vypracování prováděcí projektové dokumentace,
uzavření smlouvy o umístění a spolupráci při provozování prodejních automatů na kávu
na vybraných odborech MÚ,
smlouvy s firmami na zpětný odběr elektrospotřebičů, domácích spotřebičů, světelných
zdrojů a svítidel,
uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 kusu termokamery pro JPO Dobruška,
řešila nákup mulčovacího stroje pro technické služby,
schvalovala poskytnutí finančních příspěvků jednak dobrušským neziskovým
organizacím, dále na do konce roku připravované kulturní akce,
personalistika – schvalovala snížení počtu zaměstnanců zařazených v odboru obecní
živnostenský úřad,
řešila návrh nového Jednacího řádu ZM,
schvalovala text kroniky města za rok 2011,
řešila zřizovací listiny OS DZMD, Krytý bazén a TS, které budou na programu dnešního
jednání,
řešila jako valná hromada společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška organizační věci:
volba člena dozorčí rady, odvolání předsedy a člena představenstva a volila nového,
schvalovala rozpočet na výrobu stříbrného řetězu pro město Dobruška v celkové výši
119 000 Kč,
v souvislosti se změnami (rušení organizačních složek města JPO 5, které už ZM
schvalovalo), řešila následné věci, jako jsou dohody o členství v Jednotce sboru
dobrovolných hasičů města Dobrušky, příprava pro darování majetku stávajícím SDH,
schvalovala nájemní smlouvu na automobilovou cisternu s SDH Domašín,
projednala návrh závěrečného účtu města za rok 2011 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Dobrušky za rok 2011,
připravovala program pro jednání dnešního zastupitelstva.

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.

2) Závěrečný účet města za rok 2011 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Dobrušky za rok 2011
Starosta uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi v předstihu celý návrh závěrečného účtu
(včetně příloh) elektronicky. Dále sdělil, že závěrečný účet města byl v zákonném termínu
zveřejněn dne 13. června 2012 na úřední desce Městského úřadu Dobruška, a to včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města Dobrušky. Dále uvedl, že občané neuplatnili
žádné připomínky k tomuto závěrečnému účtu. Informoval, že přezkoumání hospodaření
města za rok 2011 provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Závěr, který vyplývá ze Zprávy o výsledků přezkoumání hospodaření města:

Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 28. 6. 2012

5
Při přezkoumání hospodaření města Dobrušky za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, neuvádí se žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Dle §10
odst. 4 písm. b) byly zjištěny následující ukazatele:
-

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,23 %
podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,27 %
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,97 %

Na závěr sdělil, že rada města doporučuje schválit Závěrečný účet města Dobrušky za rok
2011 včetně zprávy o výsledku hospodaření města za rok 2011.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají nějaký dotaz či připomínku.
Přihlásil se zastupitel Karel Brázdil a uvedl, že finanční výbor se zabýval Závěrečným účtem
za rok 2011 i zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Dobrušky za rok 2011 a
doporučuje je schválit.
Nikdo další se již ani ze strany veřejnosti nepřihlásil, starosta požádal návrhovou komisi, aby
přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 04/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Závěrečný účet města Dobrušky za rok 2011
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 a souhlasí
s celoročním hospodařením v roce 2011 bez výhrad. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Dále přednesl starosta další bod jednání.

3) Úpravy rozpočtu
Starosta uvedl, že rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení rozpočtová opatření č. 15
– 29, dále také rozpočtová opatření č. 30 – 33/2012, která byla zařazena jako jeden
z mimořádných bodů programu tohoto zasedání a stručně popsal každé rozpočtové opatření:
Rozpočtové opatření č. 15/2012 upravuje rozpočet běžných výdajů města – zvyšuje výdaje na
komunální služby ostatní ve výši 30 000 Kč (jedná se o nákup dvou venkovních cvičebních
prvků „fitness“ pro seniory, na které dostalo město dotaci ve výši 50%) a kapitálových výdajů
města - na výkup nemovitostí ve výši 900 000 Kč se současným snížením rozpočtové rezervy.
Rozpočtové opatření č. 16/2012 – navyšuje rozpočet o státní dotaci na činnost odborného
lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2011 ve výši 229 203 Kč.
Rozpočtové opatření č. 17/2012 – navyšuje rozpočet o dotaci na veřejně prospěšné práce za
měsíc duben 2012 ve výši 14 995 Kč.
Rozpočtové opatření č. 18/2012 - navyšuje rozpočet o dotaci z rozpočtu kraje na projekt
„Zvýšení kvality výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů Základní školy Františka
Kupky, Dobruška“ ve výši 291 253, 53 Kč.
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Rozpočtové opatření č. 19/2012 – navyšuje rozpočet o dotaci z rozpočtu kraje na projekt
Zvýšení úrovně služeb v Informačním centru v Dobrušce“ ve výši 31 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 20/2012 – upravuje rozpočet běžných výdajů převodem rozpočtové
rezervy na příspěvek Základní škole Františka Kupky, Dobruška na malování a na pořízení 5
ks počítačových stolů v celkové výši 34 644 Kč.
Rozpočtové opatření č. 21/2012 – navyšuje rozpočet o dotaci na projekt „Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ Františka Kupky“ ve výši 34 644 Kč.
Rozpočtové opatření č. 22/2012 – navyšuje rozpočet o státní dotaci na doplatek sociální
dávky za rok 2011 ve výši 1 291 Kč.
Rozpočtové opatření č. 23/2012 - navyšuje rozpočet o státní dotaci na dokončený projekt
„Zřízení TC ORP Dobruška a zpřístupnění ESSL obcím v jejím správním obvodu – I. A II.
část výzvy“ ve výši 4 002 578 Kč.
Rozpočtové opatření č. 24/2012 – navyšuje rozpočet o dotaci z rozpočtu kraje na projekt
„Protipovodňová opatření v Pulicích“ ve výši 76 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 25/2012 – navyšuje rozpočet o dotaci z rozpočtu kraje na projekt
„Tradiční Svatováclavské slavnosti v Dobrušce“ ve výši 20 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 26/2012 – navyšuje rozpočet o dotaci ze státního rozpočtu na částečné
pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocných analytických
přehledů (PAP) ve výši 70 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 27/2012 – upravuje rozpočet běžných výdajů převodem rozpočtové
rezervy na opravu podlahy v budově mateřské školy v ulici Za Univerzitou ve výši 225 000
Kč, na navýšení výdajů na elektrickou energii na radnici ve výši 76 760 Kč, na navýšení
výdajů nebytového hospodářství na nákup plynu do Domašína ve výši 70 000 Kč. Dále
upravuje číslo paragrafu u mikroprojektu přeshraniční spolupráce se současným snížením
běžných výdajů na projekt. Část těchto výdajů se převádí do kapitálových výdajů ve výši
124 000 Kč. Kapitálové výdaje se navyšují také o 160 000 Kč na úpravy ve výměníkové
stanici v ul. Fr. Kupky se současnou úpravou rozpočtové rezervy.
Rozpočtové opatření č. 28/2012 – navyšuje rozpočet města o přijatou dotaci na činnost
odborného lesního hospodáře na I. čtvrtletí 2012 ve výši 213 922 Kč.
Rozpočtové opatření č. 29/2012 – upravuje rozpočet běžných výdajů - přesunem z rozpočtové
rezervy se navyšují běžné výdaje na transfery tělovýchově ve výši 150 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 30/2012 – navyšuje rozpočet o přijatou dotaci ze státního rozpočtu na
úhradu části nákladů na výpočetní techniku určenou pro koncová pracoviště nového
Centrálního registru vozidel ve výši 38 714 Kč.
Rozpočtové opatření č. 31/2012 – navyšuje rozpočet o přijatou dotaci ze státního rozpočtu na
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2012
ve výši 323 417 Kč na III. čtvrtletí 2012.
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Rozpočtové opatření č. 32/2012 – navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na veřejně prospěšné
práce za měsíc květen 2012 ve výši 44 995 Kč.
Rozpočtové opatření č. 33/2012 – navyšuje rozpočet běžných výdajů správy o 428 000 Kč,
příspěvek na činnost příspěvkové organizaci ZŠ Fr. Kupky o 48 210 Kč na malování a
rozpočet kapitálových výdajů na stavební úpravy muzea čp. 45 ve výši 400 000 Kč –
přesunem z rozpočtové rezervy ve výši 876 210 Kč.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají nějaký dotaz či připomínku.
Přihlásil se zastupitel Josef Jindra, požádal o informaci k převodu částky 428 000 Kč u
správy, a zda souvisí s příspěvkem do sociálního fondu.
Odpověděla paní tajemnice, že se skutečně jedná přesun finančních prostředků v souvislosti s
příspěvkem vypláceným ze sociálního fondu zaměstnancům města na dovolenou tak, jak jej
schválilo zastupitelstvo na předchozím zasedání.
Pan Josef Jindra se dotázal, na co je určena částka 400 000 Kč u stavebních úprav v muzeu.
Starosta požádal vedoucí odboru rozvoje MÚ Ing. arch. Lánskou o vysvětlení. Ing. arch.
Lánská uvedla, že se musel rozpočet navýšit z důvodu provedení archeologického průzkumu.
V těchto případech totiž nelze určit, jak rozsáhlý průzkum bude, ale pro město je povinný. A
skutečnost je taková, že zde byly učiněny nové nálezy. Dále uvedla, že bylo rozhodnuto oproti
původnímu návrhu i o instalaci nových oken místo opravy stávajících a nabídla možnost
podrobnější písemné odpovědi. Odpověď byla považována za dostačující.
Dále se přihlásil občan města pan A. K. a upozornil, že nestíhá studovat návrhy, které jsou
promítány na plátno a ptal se, zda lze jednotlivá rozpočtová opatření najít někde např. na
webu města.
Odpověděla paní tajemnice, že tyto podklady se nezveřejňují, na webu jsou pouze k dispozici
výpisy z usnesení rady města a zastupitelstva města. Ale každý občan Dobrušky má právo
podle zákona o obcích o takovéto informace město požádat a budou mu poskytnuty.
Nikdo další se již nepřihlásil, starosta tedy požádal návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 05/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 15 – 29/2012 provedená
radou města v přiloženém znění. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Návrhová komise přednesla další návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 06/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 30 – 33/2012 provedená
radou města v přiloženém znění. (Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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Starosta požádal paní tajemnici, aby přednesla další bod programu.

4) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Dobrušky
Paní tajemnice uvedla, z jakého důvodu je třeba schválit tuto vyhlášku. Uvedla, že rada
předkládá k projednání návrh nové vyhlášky č. 1/2012, která je v souladu s novelou zákona o
místních poplatcích. Současně byl proveden přepočet skutečných nákladů na sběr a svoz
komunálních odpadů, protože byl ukončen kalendářní rok 2011. Důležité pro občany města je,
že návrh výše poplatku zůstává ve stejné výši, tj. 440 Kč za poplatníka. Do nové vyhlášky
byla zahrnuta především tato nová ustanovení:
- poplatek budou také platit cizinci a osoby vlastnící byty a rodinné domy, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
- za nezletilé poplatníky budou muset nezaplacený poplatek uhradit zákonní zástupci,
- nárok na osvobození musí být uplatněn každoročně nejpozději do konce příslušného
kalendářního roku, za nějž má být poplatek hrazen.
Starosta se dotázal přítomných, zda mají nějaké dotazy či připomínky. Nikdo se nepřihlásil.
Vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 07/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Dobrušky. (Příloha č. 4)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Starosta přednesl další bod jednání.

5) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině KZMD
Starosta uvedl, že dodatkem této zřizovací listiny se mění vymezení základního účelu a
předmětu činnosti střediska KZMD, a to informačního centra, kde se doplní dva následující
texty, protože tuto činnost bude povinno zajišťovat:
- vedení evidence předplatitelů a zajištění distribuce Dobrušského zpravodaje, zajištění
vybírání úhrad v hotovosti za Dobrušský zpravodaj, předkládání předpisů předplatného
finančnímu a školskému odboru
- zajištění organizace stánkového prodeje včetně vybírání příjmů za stánky při pořádání
Dobrušské pouti.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají nějaké dotazy či připomínky.
Přihlásil se místostarosta Petr Lžíčař a navrhl, aby druhý text byl doplněn o dovětek „
...Dobrušské pouti a jiných akcí“
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Přihlásila se zastupitelka Vladimíra Svobodová a uvedla návrh doplnit tento text o:
„...Dobrušské pouti a jiných kulturně-společenských akcí“
Dále reagovala vedoucí KZMD Mgr. Lenka Bendzová a uvedla, že souhlasí s Bc.
Svobodovou, aby se takto text upravil.
Přihlásil se místostarosta Petr Lžíčař a uvedl, že se vzdává svého protinávrhu.
Starosta přečetl konečný návrh úpravy vymezení zřizovací listiny KZMD, tj.:
- vedení evidence předplatitelů a zajištění distribuce Dobrušského zpravodaje, zajištění
vybírání úhrad v hotovosti za Dobrušský zpravodaj, předkládání předpisů předplatného
finančnímu a školskému odboru
- zajištění organizace stánkového prodeje včetně vybírání příjmů za stánky při pořádání
Dobrušské pouti a jiných kulturně-společenských akcí“,
a požádal návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 08/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Kulturního
zařízení města Dobrušky. (Příloha č. 5)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Starosta požádal paní tajemnici, aby přednesla další bod jednání.

6) Jednací řád zastupitelstva města
Starosta navrhl další bod jednání, a to Jednací řád zastupitelstva města Dobrušky, a předal
slovo paní tajemnici.
Paní tajemnice upozornila na některé pozměněné odstavce, které obsahuje nový jednací řád
zastupitelstva:
1) Zastupitelstvo bude schvalovat ověřovatele správnosti zápisu ze zasedání.
2) Na závěr v zápise bude uveden seznam materiálů, které byly projednávány na zasedání,
ale nebylo k nim přijato usnesení.
3) K přípravě usnesení: „Pozměňovací návrhy musí být vždy předány návrhové komisi
písemnou formou“. „V případě, že návrhová komise do začátku hlasování o příslušném
bodu neobdrží písemné pozměňující návrhy, postupuje se dále tak, jako by žádné
pozměňující návrhy nebyly podány“.
4) K zápisu ze zasedání: „Pokud zastupitel požaduje podrobně zaprotokolovat část
rozpravy či vlastní příspěvek v závěrečné diskusi do zápisu ze zasedání, musí na tuto
skutečnost upozornit předsedajícího před projednáváním. V opačném případě bude
proveden stručný záznam průběhu projednávání bodů programu včetně diskuse“. Další
odstavec: „Podněty, návrhy a připomínky ze strany přítomné veřejnosti (§16-17 a §36
zákona o obcích), vyřešené přímo na zasedání jsou stručně v zápise popsány. Ty, které
nelze vyřídit přímo, jsou zaznamenány v zápise a předány orgánům města k vyřízení“.
5) K zabezpečení a kontrole usnesení: „Kontrolní zpráva o plnění přijatých usnesení je
předkládána na každém řádném zasedání zastupitelstva“. Důležitá informace: „Osoby
pověřené plněním usnesení jsou povinny včas odůvodnit prostřednictvím sekretariátu
starosty případné nedodržení termínu plnění přijatého usnesení“.
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6) Ke společným ustanovením:„Dotazy, připomínky a podněty, které nemohly být
uplatněny v průběhu tohoto bodu programu, předloží předsedajícímu člen zastupitelstva
písemně“.
Starosta uvedl, že body týkající se zápisu jsou navrženy především proto, že minulý zápis ze
zasedání byl doslovně přepsán a měl 26 stran. Město si prověřilo, jakým způsobem se tvoří
zápis na kraji, případně v okolních městech a všude se do zápisu stručně popisuje průběh
rozpravy, ne doslovný přepis. Důvodem ke změně byla snaha vyhnout se tomu, aby se
následně řešilo, zda zápis obsahoval doslovně vše, o čem bylo hovořeno a jak to bylo řečeno.
Zastupitelka Vladimíra Svobodová konstatovala, že když podávala námitku proti zápisu
z předchozího zasedání z 1. března 2012, jednalo se jí o změnu obsahu její výpovědi. Dále se
Vladimíra Svobodová ptala, proč je v článku 4 v bodu 3 uvedeno, že materiály se předkládají
písemně a v elektronické podobě, ale není tam již uvedeno „v ústní podobě“.
Paní tajemnice uvedla, že tento bod se jmenuje „příprava zasedání zastupitelstva“ a týká se
pracovníků města, kteří materiály připravují, aby byly včas a úplně zpracovány pro
zastupitele.
Vladimíra Svobodová uvedla, že doporučuje kolegům zastupitelům, aby tento návrh nového
jednacího řádu neschválili, neboť má řadu nedostatků. Uvedla, že např. článek 4, bod č. 3 je
v neprospěch práce zastupitelů, pokud budou nuceni předkládat návrhy jen písemně a
elektronicky a ne „ústně“.
Starosta uvedl, že podávat návrhy ústně má právo každý zastupitel podle zákona o obcích.
Tento bod se týká především zaměstnanců, aby řádně připravili podklady pro projednání.
Dále paní tajemnice uvedla, že v článku 11, body č. 2 a 3 jsou v novém návrhu z toho
důvodu, aby se zápis nemusel celý doslovně přepisovat, zaznamenají se jen pro další posun a
vývoj důležitá fakta.
Přihlásil se zastupitel Pavel Hůlek a uvedl, že v článku 4, v bodě 2 nejsou uvedeni
zaměstnanci jako předkladatelé.
Paní tajemnice odpověděla, že návrh k projednání v zastupitelstvu samozřejmě předkládá rada
města.
Přihlásil se zastupitel Josef Jindra a souhlasil s předkládáním bodů v písemné podobě,
pokládá to za lépe srozumitelné. Pokud však mají zastupitelé něco proti, mají plné právo to
neschválit.
Starosta k tomu uvedl, že běžně je před plánovaným konáním zastupitelstva schůze rady
města, poté se vyvěšuje program na úřední desku a ten je povinně zveřejňovaný minimálně 7
dní před konáním zasedání. Pokud mezitím ještě rada projedná nějaké další návrhy, lze je už
jen navrhnout jako mimořádný bod přímo na zasedání.
Zastupitelka Vladimíra Svobodová upozornila, že tedy může před začátkem každého zasedání
požadovat „podrobně zaprotokolovat“ tak, jak je uvedeno v článku 11 v bodě 2. Dále
upozornila, že v minulém zápise jsou gramatické chyby, je proto třeba, aby si na to
zapisovatelka příště dala pozor. Znovu zopakovala, že bude proti schválení tohoto nového
jednacího řádu.
Přihlásil se zastupitel Karel Brázdil a uvedl, že je pro zapisovatelku problematické, pokud
někdo požaduje precizní zapsání svých slov. Proto je třeba na to upozornit předem.
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Reagoval zastupitel Pavel Hůlek a uvedl, že nesouhlasí. Nevidí důvod, proč nezaprotokolovat
vše, co je na zasedání řečeno, a proto navrhuje bod č. 2 v článku 11 vypustit.
Dále se přihlásila zastupitelka Vladimíra Svobodová a uvedla, že žijeme v době, kdy snad
není problém využít nějakého záznamového zařízení. Proto je velmi nespokojená s tímto
bodem v jednacím řádu.
Přihlásil se zastupitel Josef Horák a uvedl, že například při podávání návrhu na projednávání
v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je termín 5 dnů před a pokud to člověk nestihne,
jelikož vše je ošetřeno elektronicky, portál je už uzavřený a dotyčný si musí počkat na příští
zasedání.
Starosta zopakoval, že zastupitelé mohou předkládat návrhy kdykoliv a kdekoliv, omezení 5
dnů předem je pro zaměstnance města, aby je včas připravili tak, jak je rada doporučila a aby
měli zastupitelé dostatek času si je prostudovat.
Dále se přihlásila občanka města paní J. Š. a chtěla znát podobu zápisů. Dále upozornila, že
na webu města je poslední zápis z 1. 3. 2012 a není stále opravený, tak jak požadovala
zastupitelka Vladimíra Svobodová, a proč tedy 6 týdnů po konání zasedání není další zápis na
webu města. Například v některých městech je možné sledovat zasedání on-line.
Odpověděla paní tajemnice, že jediným záměrem bylo zápis zestručnit. Protože na minulém
zasedání se citovalo doslova všechno, co kdo pronesl, a zápis měl pak ve výsledku 26 stran.
Zastupitel Oldřich Bittner uvedl, zda by například nebylo jednodušší mít dvě formy zápisu,
jednu v písemné formě a druhou komplet audio nahrávku.
Starosta odpověděl, že se uvažovalo o nákupu zařízení s možností umístění průběhu jednání
zastupitelstva na webových stránkách města Dobrušky, ale pořizovací náklady by byly kolem
200 tis. Kč a pokud by se vysílalo on-line, tak by každý jednotlivý přenos zasedání stál ještě
8 tis. Kč navíc. Tuto možnost vedení města zvažovalo, pokud by byla cena přenosu do
1 tis. Kč, ale tato částka je příliš vysoká. V případě, že se pořizuje zvukový záznam, tak je
často nekvalitní, někteří řečníci jsou špatně slyšet. Je lepší pouze zaznamenávat stručně, co
bylo projednáváno.
Znovu se přihlásila paní J. Š. a uvedla, že potom nebude obrana proti tomu, co je uvedeno
v zápise, nebude zpětně možno se bránit, když nebude přesně zaznamenáno, co kdo pronesl.
Zastupitel Josef Jindra požádal kolegy zastupitele, aby se rozhodli, zda budou hlasovat o
předloženém návrhu nového jednacího řádu tak, jak byl předložen.
K tomu zastupitel Pavel Hůlek uvedl, že navrhuje vypustit bod č. 2 v článku 11, jelikož je
spokojený s doslovným zápisem a pokud tento bod zůstane v jednacím řádu, je připraven před
každým zasedáním upozornit předsedajícího, že požaduje vše zaprotokolovat.
Jeho protinávrh tedy zní:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva města
Dobrušky v přiloženém znění (Příloha č. 6). Z návrhu se vypouští bod č. 2, čl. 11.
Pavel Hůlek se ještě dotázal, zda příště, až bude platný nový jednací řád, bude muset veškeré
návrhy usnesení předat napsané.
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Starosta odpověděl že ano, že se udělá přestávka, aby byl dostatek času připravit řádný návrh
usnesení.
Nikdo další se již nepřihlásil, starosta dal hlasovat o tomto protinávrhu.
Hlasování:
Pro 5 (Ing. arch. Oldřich Bittner, Bc. Vladimíra Svobodová, Pavel Hůlek, Ivan Koláčný,
Mgr. Jana Melicharová)
Hlasování dále nepokračovalo, navrhované usnesení nebylo schváleno.

Nyní starosta požádal návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení tak, jak byl původně
předložen.
Návrh usnesení č. ZM 09/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva města
Dobrušky v přiloženém znění. (Příloha č. 6)
Hlasování:
Pro 10 (Mgr. Petr Tojnar, Blanka Čiháčková, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Karel Brázdil, CSc., Karel
Joukl, Josef Jindra, Josef Horák, Libuše Kujalová, Bc. Petr Moravec, Pavel Štěpán)
Proti 5 (Ing. arch. Oldřich Bittner, Bc. Vladimíra Svobodová, Pavel Hůlek, Ivan Koláčný,
Mgr. Jana Melicharová)
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta požádal Ing. arch. Ivu Lánskou, aby přednesla další bod jednání.

7) Záměr výstavby rozlučkové síně v Dobrušce
Ing. arch. Lánská stručně zopakovala, o čem hovořila již na minulém zasedání. Uvedla, že
odbor rozvoje byl pověřen zajištěním zpracování objemové architektonické studie a
následnou přípravou realizace městské rozlučkové síně v lokalitě před městským hřbitovem,
kterou navrhuje stávající i v současnosti zpracovávaný nový územní plán města. Obřadní
rozlučková síň je plánována jižně od městského hřbitova. S ohledem na náročnost zadávání
veřejné zakázky, koordinaci přípravy a samotné realizace stavby bylo nanejvýš žádoucí poptat
zpracovatele v nejkratším možném termínu.
Osloveno bylo pět architektů - Akad. arch. David Vávra, Ing. arch. Miroslav Horský a Ing.
arch. Petr Šuda, Ing. arch. Miroslav Gebas, Ing. arch. Oldřich Hysek a Ing. arch. Tomáš
Vymetálek. Všichni ve stanoveném termínu podali své návrhy, jejichž součástí byl i
požadovaný odborný odhad nákladů stavby a ceny za zpracování dokumentace stavby.
Náročnost architektury stavby a její soulad s krajinou, prostředím a blízkou sakrální
architekturou posuzovala komise pro vyhodnocení obdržených studií – návrhů městské
rozlučkové síně (dále jen „komise“), která byla sestavena nejen s ohledem na nutnost
vyhodnocení předložených návrhů z hlediska odborného, ale i se zřetelem na praktickou
stránku realizace stavby. Komise pracovala ve složení - Bc. Petr Tojnar, Ing. Petr Lžíčař, Petr
Slavík, Ing. Radomír Rais, zástupce královéhradecké diecéze Ľubomír Samko (omluvil se),
Ing. arch. Milan Košař, Ing. arch. Zdeněk Hanuš, Ing. arch. Oldřich Bittner, Mgr. Jiří Mach,
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Ivo Hagara a Ing. arch. Iva Lánská. Autoři jednotlivých návrhů měli dne 14. 5. 2012 prostor
své návrhy předvést, zdůvodnit navržené řešení a zodpovědět případné dotazy komisařů.
Hodnotící komise konstatovala, že všechny posuzované návrhy jsou kvalitní s odlišnými
přístupy ke koncepci veřejných prostor, řešení provozního zázemí i k architektonickému
ztvárnění stavby. Nyní stručně představila jednotlivé návrhy. Popisy těchto návrhů jsou
přílohou tohoto zápisu. (Příloha č. 7) Na závěr uvedla, že komise většinou hlasů přítomných
členů vybrala jako nejvhodnější návrh společnosti ATELIER ARCHITEKTURY Šuda –
Horský a.s., Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové (autoři: Ing. arch. Miroslav Horský,
Bc. A. Jan Hamet). Pro tento návrh se vyslovilo 7 z 10 členů komise.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají nějaký dotaz či připomínku.
Přihlásila se zastupitelka Jana Melicharová a ptala se, kdy je předpoklad, že se bude stavba
realizovat.
Odpověděl starosta, že žádný termín zatím není, nejprve by muselo zastupitelstvo schválit
částku v rozpočtu.
Ing. arch. Lánská uvedla, že nejprve by se mělo zastupitelstvo vyjádřit, zda vůbec tuto stavbu
chce realizovat.
Zastupitel Oldřich Bittner uvedl, že byl členem hodnotící komise a také se mu líbil návrh
architektonického studia Šuda – Horský a.s. Chtěl by se ale zeptat, zda se již bude jednat
s nimi. Pokud ano, tak je třeba specifikovat více požadavky ze strany investora, např. počet
personálu, zda tam bude stálé pracovní místo, četnost a délka obřadů, zda se budou obřady
konat také ve večerních hodinách, jak se bude prostor vytápět. Uvedl, že toto a další faktory
poté, taktéž rozhodují o ceně projektu a samotné stavby, ale to už si musí investor sám
specifikovat.
Starosta uvedl, že pokud tento záměr zastupitelé schválí, požádal by Oldřicha Bittnera, zda by
se nestal členem pracovní skupiny, která by měla na starosti koordinaci realizace tohoto
projektu.
Ing. arch. Lánská uvedla, že vše se ještě bude projednávat, cena projektu je naddimenzovaná.
Zastupitel Oldřich Bittner uvedl, že samozřejmě ano, ale vše záleží na precizních požadavcích
investora.
Dále se přihlásil zastupitel Josef Horák a ptal se, zda se v rámci této stavby počítá s výstavbou
veřejných WC sloužících odděleně pro návštěvníky hřbitova.
Odpověděla Ing. arch. Lánská, že WC pro veřejnost oddělené od provozu rozlučkové síně,
bylo jedním z požadavků investora.
K tomu dále uvedla, že při přípravě podmínek objednávky architektonické studie si prohlédla
několik obřadních síní v okolí. Konstatovala, že městu chybí na hřbitově zázemí pro technické
služby, tzn. například není kam umístit sekačku na trávu a nářadí na úklid, stávající márnici si
také prohlédla a musí bohužel říct, že je naprosto hygienicky nevyhovující, dokonce
nedůstojná. I parkoviště u hřbitova by zasloužilo pozornost. Z toho zjištění vyplynul i
požadavek investora, aby jako součást stavby bylo i chybějící zázemí, kterým je chladírna,
vodárna, ohřev vody a další, ale také parkovací plochy pro hřbitov.
Dále se ptal zastupitel Josef Jindra, zda se po schválení na dnešním zasedání bude jednat již
s architektonickým studiem, které vybrala odborná komise.
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Starosta odpověděl, že ano, komise byla složena ze samých odborníků a myslí si, že by se
mělo dát na odborný úsudek.
Zastupitel Pavel Hůlek uvedl, že se o rozlučkové síni jedná již na třetím zasedání, že
architektonické návrhy jsou sice krásné, ale ptal se, zda mají zastupitelé dostatek informací,
aby mohli na dnešním zasedání schválit záměr realizace rozlučkové síně. Jsou k dispozici
návrhy, jako odborný odhad nákladů – cca 15,67 mil. Kč a že projektová dokumentace bude
stát necelé dva miliony korun. Ptal se, zda jsou toto dostatečné informace pro tak závažné
rozhodnutí, zda nechybí studie využitelnosti stavby, provozní náklady. I když Ing. arch.
Lánská uvedla, že spádově by Dobruška poskytovala servis pro 20 tis. občanů, přesto by rád
zopakoval čísla, která tu na posledním zasedání již říkal. V obřadní síni v Bačetíně proběhlo
v roce 2011 36 obřadů, z toho 10 občanů bylo z Dobrušky a 3 byli z obce Bačetín, zbytek byl
z okolních obcí. Uvedl, že si nechal zaslat vyjádření z rozlučkové síně v Týništi nad Orlicí a
zde bylo mimo jiné uvedeno, že v tomto roce došlo k nebývalému nárůstu církevních obřadů,
ale hlavně pohřbů bez obřadů. V Týništi jsou v této síni dva stálí zaměstnanci. V závěru je
uvedeno, že pro nerentabilnost obce upouštějí od záměru výstavby rozlučkových síní. Uvedl,
že jsou jiné projekty, které by si zasloužily pozornost. Například úpravna vody, kanalizace
v ulici Komenského a Zd. Nejedlého, oprava Kulturního domu, tělocvična u ZŠ v Pulické
ulici, park. Vyzval zastupitele, aby se rozhodli racionálně.
Na to reagoval zastupitel Josef Horák a ptal se, co měli zastupitelé v „ruce“, když se chystala
výstavba bazénu nebo kina.
Pavel Hůlek odpověděl, že bazén ani kino není možné srovnávat s výstavbou rozlučkové síně,
která není pro všechny a nelze tam realizovat jiné akce. Její využitelnost je velice úzká.
Přihlásila se zastupitelka Vladimíra Svobodová a uvedla, že si myslí, že rozlučková síň „ano“,
ale ne nyní v této době. Je třeba si stanovit priority tak, aby se v Dobrušce lidem dobře žilo.
Dobruška potřebuje novou kanalizaci, úpravnu vody, tělocvičnu atd.
Zastupitel Ivan Koláčný uvedl, že vzhledem k této diskuzi se přiklání ke konání referenda
k tomuto záměru.
Přihlásil se zastupitel Josef Horák a uvedl, že pokud se dnes zpracuje projekt a poté se přesto
ihned stavět nebude, město ho tak stále v budoucnu bude moci využít, i když by v té době
mohly být náklady mnohem vyšší.
Zastupitelka Vladimíra Svobodová uvedla, že je jistě účelnější využití pro dva miliony korun.
Starosta sdělil, že je v plánu jednat o snížení ceny za projektovou dokumentaci.
Zastupitel Pavel Hůlek upozornil, že je to velké rozhodnutí, ať to všichni zváží.
Přihlásila se občanka města I. D. a ptala se, že kdysi byly do schránek rozdávány žluté anketní
lístky, na které měli občané psát, co by chtěli mít postaveno v Dobrušce a zda se tam objevil
požadavek na rozlučkovou síň.
Odpověděla místostarostka Blanka Čiháčková, která vyhodnocovala výsledky této ankety, že
rozlučková síň se tam také objevila.
Dále se přihlásil občan města pan V. a ptal se, zda byly dány rozměry rozlučkové síně a
parkoviště, že na vizualizaci to vypadá velmi velké.
Ing. arch. Lánská uvedla, že byl v zadání dán program stavby, který musely objemové studie
dodržet a kapacita, resp.počet míst v rozlučkové síni.
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Pan P. P. z přítomných občanů města se zeptal, kolik lidí umírá v Dobrušce.
Místostarostka Blanka Čiháčková uvedla čísla za rok 2011, které jí dal k dispozici majitel
pohřební služby pan Ungrád: celkem vypravili 173 pohřbů, z toho bylo v kostele 77,
v obřadní síni v Bačetíně 40 a ostatní 58 (bez obřadu, jiné obřadní síně, převážně na přání
pozůstalých, např. rodinná hrobka, zpopelnění v Pardubicích atd.)
Pokud se jedná o úmrtí na horách, je z 90% rozloučení v kostele. Z měst jako jsou Opočno
nebo České Meziříčí atd. jezdí do Týniště nad Orlicí (z této oblasti minimum zajišťuje
Dobruška). V Bačetíně v obřadní síni bylo rozloučení se 14 občany přímo z Dobrušky. Letos
za první pololetí zrealizovali 117 pohřbů, z toho bylo 35 bez obřadu (nebývalý nárůst, každý
třetí má pohřeb bez obřadu, v roce 2011 bylo bez rozloučení minimum).
Zastupitel Pavel Hůlek uvedl, že celkový počet není důležitý, co je důležité, je počet pohřbů
bez obřadu.
Přihlásila se paní J.Š. z řad občanů a ptala se, jak město ví, že občané si takovouto stavbu
přejí. Uvedla, že ODS toto ve volebním programu neměla.
Starosta odpověděl, že to možná bude tím, že již ODS splnila všechny body předvolebního
programu a nyní se hledají další věci, které by se daly vylepšit.
Přihlásil se občan města pan A. K. a ptal se, když se mluví o ceně stavby 10 – 15 mil. Kč,
kolik tam potom bude stát obřad a kdy se to městu navrátí.
Starosta odpověděl, že takováto stavba se dělá pro lidi, ne za účelem vydělávat na občanech.
Přihlásil se zastupitel Pavel Hůlek a uvedl, že rozlučková síň je již dlouho v územním plánu,
ale je třeba přemýšlet na využitelností, protože se doba změnila.
Přihlásil se zastupitel Josef Horák a uvedl, že předchozí starosta pan Klobas nebyl této stavbě
nakloněn.
Přihlásil se občan města pan J. Š. a uvedl, že v Dobrušském zpravodaji se všichni zastupitelé
vyjadřovali, co chtějí pro Dobrušku udělat, ale ani jeden nezmínil rozlučkovou síň. Uvedl, že
si myslí, že rozlučková síň není v Dobrušce potřeba, že důležitější je řešit, aby na sídlišti
netekla hnědá voda. Apeloval na zastupitele, aby hospodárně a účelně využívali prostředky
města.
Pan P. P. jako občan města konstatoval, že on jako praktikující katolík bude mít pohřeb
v kostele, čili on má poslední cestu vyřešenou a s nadsázkou uvedl, zda by nestálo za to,
zakomponovat do této stavby krematorium, aby se více vyplatila.
Přihlásil se zastupitel Pavel Hůlek a uvedl, že se nad tím dlouho zamýšlel, že je patriot a je
rád dobrušským občanem. Dobruška je obec III. typu a pokud se postaví v Dobrušce
rozlučková síň, Bačetín ji bude muset zavřít. Tak proč Dobruška nemůže spolupracovat?
Zastupitel Oldřich Bittner navrhl, zda by nebylo dobré posečkat a předložit zastupitelstvu
dobře zpracované zadání.
Ing. arch. Lánská doplnila, že autoři objemových studií dostali takové zadání, kde byl uveden
program stavby, kapacitní a technické požadavky.
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Přihlásil se místostarosta Petr Lžíčař a uvedl, že na schůzi rady byla vedena dlouhá diskuze,
jak má znít návrh usnesení pro zastupitelstvo, proto je předkládán ke schválení pouze záměr,
neschvalují se žádné peníze a připravuje se jednání pouze o snížení ceny za projektovou
dokumentaci. Tedy i v tomto momentě by se dal celý projekt zastavit. Až po všech těchto
procedurách by zastupitelstvo schvalovalo peníze na realizaci stavby. Proto uvedl, že
doporučuje záměr schválit a teprve poté se rozhodnout, zda tuto akci definitivně ukončit a
nebo pokračovat.
Přihlásil se zastupitel Josef Horák a uvedl, že se touto stavbou ušetří za stavbu nových
veřejných WC na hřbitově.
Starosta ještě reagoval na slova Ing. arch. Lánské, že souhlasí se slovy, že chladící boxy, kde
jsou zemřelí umísťováni, jsou nyní v naprosto nevyhovujícím stavu a tímto by byly vyřešeny.
Pokud se záměr této stavby neschválí, tyto dvě věci (WC, márnice) se stejně budou muset
řešit.
Dále konstatovala paní J. Š., že za první republiky se postavilo mnoho veřejně prospěšných
budov (sokolovna, průmyslová škola, banka) a je smutné, že v posledních 20 letech to bude
pouze rozlučková síň.
Starosta reagoval větou, že asi v poslední době nechodí po městě.
Paní J. P. z řad občanů města uvedla, že nerozumí argumentům, které tu byly uvedeny. Ptala
se, zda to bylo v seznamu priorit jednotlivých volebních programů. Kde vznikl záměr stavět
rozlučkovou síň?
Přihlásil se místostarosta Petr Lžíčař a uvedl, že jediný pan P. P. se veřejně přiznal k tomu, že
on rozlučkovou síň nepotřebuje, jelikož bude mít pohřeb v kostele, stejně tak všichni odpůrci
tohoto záměru.
Starosta uvedl, že se domnívá, že výstavbu rozlučkové síně měly v programu dvě politické
strany.
Přihlásil se zastupitel Pavel Hůlek a ohradil se, že nikde není řečeno, kam povede jeho
poslední cesta, jak s ním jeho děti naloží. Spíše chtěl uvést čísla, aby se zastupitelé nad tím
řádně zamysleli.
Přihlásil se zastupitel Oldřich Bittner s dotazem, jak je nutné rozhodnout dnes.
Odpověděl místostarosta Petr Lžíčař, že rada města chce od zastupitelstva souhlas, aby mohla
jednat o ceně za projektovou dokumentaci, o úvodním projektu, o detailnějším rozpočtu atd.,
ale pokud dnes zastupitelstvo nerozhodne, není možné pokračovat v ničem.
Zastupitel Pavel Hůlek navrhl, aby se diskuze ukončila a aby zastupitelé hlasovali.
Starosta tedy požádal návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje záměr výstavby rozlučkové síně v Dobrušce
b) Zastupitelstvo města Dobrušky ukládá Ing. arch. Ivě Lánské, vedoucí odboru rozvoje
města, zahájit přípravu realizace stavby.
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Hlasování:
Pro 7 ( Josef Horák, Libuše Kujalová, Mgr. Petr Tojnar, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Karel Brázdil,
Karel Joukl, Pavel Štěpán)
Hlasování dále nepokračovalo, navrhované usnesení nebylo schváleno.
V 19:20 hod odešel zastupitel Bc. Petr Moravec, nyní bylo přítomno 14 členů
zastupitelstva.
Starosta vyzval Ing. arch. Lánskou, aby přednesla další bod programu.

8) Přijetí daru od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, a to pozemků parc. č. 2289/2, 2289/8, 3018/105, 3018/106 a
2150/71 v obci a k. ú. Dobruška
Ing. arch. Lánská uvedla, že Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město,
IČ 69797111, (ÚZSVM) je vlastníkem těchto pozemků v obci a k. ú. Dobruška:
parc. č.
2289/2
2289/8
3018/105
3018/106

druh
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

2150/71

zast. plocha a
nádvoří

Výměra
m2
účetní cena
345
16960
22
2097
182
1309
22
154

306

30631
51151

Na pozemcích parc. č. 2289/8, 3018/105 a 3018/106 je přístupová komunikace k zahrádkářské
kolonii, na pozemku parc. č. 2298/2 je komunikace mezi zahrádkářskými koloniemi a přístup
k polím. Na pozemku parc. č. 2150/71 je asfaltová komunikace k bazénu – část ulice Mírová.
Město podalo žádost o bezúplatný převod těchto pozemků do vlastnictví města. ÚZSVM
předložil ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. Rada města Dobrušky
doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit přijetí daru.
Starosta se dotázal přítomných, zda mají nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se nepřihlásil,
požádal tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 10/13/2012:
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 pozemků parc. č. 2289/2, 2289/8, 3018/105, 3018/106 a 2150/71
v obci a k. ú. Dobruška, do vlastnictví města Dobrušky. Pozemek parc. č. 2289/2 je
přijímán v účetní hodnotě 16 960 Kč, pozemek parc. č. 2289/8 v účetní hodnotě 2 097 Kč,
pozemek parc. č. 3018/105 v účetní hodnotě 1 309 Kč, pozemek parc. č. 3018/106 v účetní
hodnotě 154 Kč a pozemek parc. č. 2150/71 v účetní hodnotě 30 631 Kč.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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Ing. arch. Lánská přednesla další bod jednání.

9) Nepotvrzení zájmu o převod pozemku parc. č. 1219 v obci a k. ú.
Dobruška od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ing. arch. Lánská uvedla, že město Dobruška podalo naposledy dne 16. 8. 2004 ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o bezúplatný převod mimo jiných i
pozemku parc. č. 1219 v obci a k. ú. Dobruška. Jedná se o pozemek po zbourané trafostanici
naproti gymnáziu. O pozemek požádal i pan Kujal, vlastník sousední zahrady.ÚZSVM nyní
zaslal žádost o písemné sdělení, zda má město Dobruška zájem o převod tohoto pozemku.
Přes malou část pozemku vede vyšlapaný chodník, ale protože není pozemek celý zastavěn
komunikací a v územním plánu není počítáno s výstavbou komunikace, nemůže ÚZSVM
pozemek převést bezúplatně. Rada města Dobrušky doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky nepotvrdit zájem o převod tohoto pozemku.
Starosta se dotázal zastupitelů a veřejnosti, zda má někdo dotaz či připomínku.
Přihlásil se zastupitel Ivan Koláčný a ptal se, zda pokud tento pozemek koupí někdo jiný a
oplotí ho, bude možné posunout chodník, který tam vede.
Odpověděla Ing. arch. Lánská, že sousední pozemek je v majetku města a neměl by to tedy
být problém.
Nikdo další se již nepřihlásil.
Starosta tedy požádal návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 11/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje nepotvrdit zájem o převod pozemku parc. č.
1219 v obci a k. ú. Dobruška od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Ing. arch. Lánská přednesla další bod jednání.

10)

Darování majetku sborům dobrovolných hasičů

Ing. arch. Lánská uvedla, že svým usnesením ze dne 19. 12. 2011 zrušilo Zastupitelstvo města
Dobrušky ke dni 31. 3. 2012 tyto organizační složky města:
- Město Dobruška Zásahová jednotka hasičů Běstviny
- Město Dobruška Zásahová jednotka hasičů Domašín
- Město Dobruška Zásahová jednotka hasičů Chábory
- Město Dobruška Zásahová jednotka hasičů Křovice
- Město Dobruška Zásahová jednotka hasičů Mělčany
- Město Dobruška Zásahová jednotka hasičů Pulice
- Město Dobruška Zásahová jednotka hasičů Spáleniště
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Rada města projednala a předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh na darování movitého
majetku, který byl užíván zrušenými zásahovými jednotkami hasičů pro výkon jejich činnosti,
do vlastnictví jednotlivých sborů dobrovolných hasičů (občanských sdružení) v příslušných
místních částech města Dobrušky. Takto však nebude předáván majetek zrušené jednotky
Domašín, když tento majetek byl usnesením zastupitelstva města ze dne 1. 3. 2012 převeden
do správy nezrušené a rozšířené organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Dobrušky, v níž vykonávají svou činnost právě i hasiči ze zrušené domašínské
jednotky. Majetek navrhovaný k darování jednotlivým sborům dobrovolných hasičů je včetně
jeho účetní hodnoty uveden v přiložených soupisech. Nejedná se o veškerý majetek užívaný
příslušnými organizačními složkami, k darování není navržen majetek tvořící vybavení
hasičských zbrojnic. Vzhledem k tomu, že se v jednotlivých případech jedná o majetek
v hodnotě nad 20 000 Kč, musí poskytnutí darů schválit zastupitelstvo města.
Starosta se dotázal zastupitelů a veřejnosti, zda má někdo dotaz či připomínku.
Přihlásil se zastupitel Pavel Hůlek a ptal se, zda do vlastnictví jednotlivých SDH bude předán
veškerý majetek.
Odpověděl starosta, že bude převeden všechen majetek, který nemá historickou hodnotu a
také se nebude předávat majetek tvořící vybavení hasičských zbrojnic.
K tomu se Pavel Hůlek dotázal, proč právě historické stříkačky nebudou SDH darovány,
protože právě o ně se SDH především starají.
Starosta uvedl, že tyto historické stříkačky byly převedeny za minulého vedení města do
majetku města, aby město mohlo hradit opravy těchto stříkaček.
Pavel Hůlek se dále ptal, zda by tedy město nemohlo hradit opravy, když by byly stříkačky
darovány SDH.
Starosta odpověděl, že pokud by byly tyto historické stříkačky darovány SDH, nemohlo by se
již potom město podílet na financování oprav.
Přihlásila se zastupitelka Vladimíra Svobodová a uvedla, že tyto SDH vždy tyto historické
stříkačky vlastnily a pečovaly o ně. Bylo by dobré hledat cestu, jak zajistit, aby členové SDH
neztratili motivaci k zachování stejného přístupu k tomuto majetku tím, že jim nebude
převeden do vlastnictví. Měla by se hledat cesta, jak jim stříkačky ponechat a zároveň, aby
město mohlo hradit jejich opravy.
Odpověděl starosta, že nikdo SDH tyto stříkačky nebere, zůstanou nadále u nich. Pracuje se
na smlouvě o jejich výpůjčce.
Vladimíra Svobodová uvedla, že jí není jasné, proč by se měly vyjmout právě tyto historické
stříkačky ze soupisu darovaného majetku.
Starosta uvedl, že se město tak chce pojistit pro případ, že např. některé SDH skončí svoji
činnost. Aby město mělo možnost ovlivnit, jak se bude se stříkačkami nakládat.
Přihlásil se zastupitel Pavel Hůlek a uvedl, že město by mělo činnost SDH podporovat. A dále
uvedl, že mají na tyto historické stříkačky morální právo.
Přihlásil se zastupitel Josef Jindra a ptal se, zda se s SDH Mělčany jednalo a zda jim tyto
důvody pro ponechání stříkaček v majetku města byly dostatečně vysvětleny. A dále uvedl, že
v tom co tu bylo uvedeno, nevidí problém. Stříkačky byly doteď v majetku města, tedy
nedojde k žádné změně.
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Přihlásil se zastupitel Josef Horák a uvedl, že se jedná o velmi choulostivou věc. Pokud přijde
jiné zastupitelstvo, může mít jiný názor a se stříkačkami naložit jinak, než je zde uváděno.
Uvedl, že by bylo dobré osobně toto projednat s SDH.
Starosta navrhl, aby se schválil návrh usnesení tak, jak je nyní předložen, a poté by se dál
jednalo ohledně historických stříkaček.
Přihlásil se pan občan města a zároveň velitel SDH Mělčany pan J. D. a uvedl, že zaslal radě
města a starostovi dopis, kde je uvedeno, jak obec Mělčany historickou stříkačku získala.
Dále uvedl, že stříkačka byla převedena do majetku města a SDH o tom neobdržel žádný
dokument. Dále, že chtějí za stříkačku bojovat a jsou ochotní se složit a peníze, které město
vynaložilo na opravy, vrátit. A nikdo s nimi o smlouvě o výpůjčce nejednal.
Odpověděl starosta, že město nikdy nebude zasahovat do činnosti občanského sdružení SDH. Dále pokud se v dopise uvádí, že město daruje starý a nepotřebný majetek, proč SDH
při inventurách nepožádalo o vyřazení takového majetku. Není pravda, že s SDH nebylo
jednáno. Není také pravda, že starosta není k zastižení, ale vždy je možné přes sekretářky si
s ním domluvit schůzku.
Přihlásil se občan města pan J. Š. a řekl, že si myslí, že pokud nebude stříkačka ponechána
v majetku SDH Mělčany, vznikne nechuť nadále se o ni starat. Tito dobrovolní hasiči na ní
odpracovali tisíce hodin, je jako jejich dítě. Myslí, že pokud jim nebude ponechána, vznikne
velká apatie ke společné činnosti a bude to pro ně velká rána.
Zastupitel Josef Jindra navrhl, aby se nyní odsouhlasil návrh tak, jak byl předložen, a poté by
se dále jednalo ohledně historických stříkaček.
Opět se přihlásil občan města pan J. Š. a žádal informaci, proč SDH Běstviny byla historická
stříkačka ponechána.
Odpověděl zastupitel Josef Horák, že tato stříkačka byla vždy v majetku SDH Běstviny. Byla
to stříkačka, která byla náhodou objevena při vyklízení jedné kůlny v Běstvinách. Dobrovolní
hasiči vyzkoušeli její funkčnost a poté ji postupně opravovali.
Pan J. Š. na to reagoval tak, že SDH Mělčany také opravilo starý „vrak“.
Zastupitel Josef Horák uvedl, že oni nikdy nepožadovali po městu peníze na opravu jejich
stříkačky. A nediví se tomu, že pokud město hradí opravy historické stříkačky, tak je
v majetku města.
Přihlásila se zastupitelka Vladimíra Svobodová a uvedla, že SDH Mělčany má morální právo
na to, ponechat si stříkačku ve svém majetku a pokud dnes bude schválen návrh tak, jak byl
předložen, mělo by zastupitelstvo dát starostovi úkol, aby znovu jednal se zástupci SDH o
převodu historického majetku města.
Přihlásil se místostarosta Petr Lžíčař a navrhl schválit původní návrh a do zápisu uvést, že se
bude jednat dál o historickém majetku.
Přihlásila se zastupitelka Jana Melicharová a navrhla, že by se mělo dát do zápisu, aby byli
zastupitelé povinně informováni, v jakém stavu je jednání ohledně tohoto historického
majetku.
Starosta uvedl, že lze toto uvést jako úkol, který zadalo zastupitelstvo.

Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 28. 6. 2012

21

Přihlásil se občan města pan A. K. a dotázal se, jestli toto není zásah do občanského sdružení,
protože oni mají doklad o pořízení stříkačky z roku 1935. Ale neví, na základě čeho si město
převedlo stříkačku do majetku.
Starosta uvedl, že informace do příštího zasedání nechá vyhledat.
Pan A. K. doplnil, zda by se nemohlo jednat o protiprávní převod.
Starosta požádal tuto připomínku zaprotokolovat.
Zastupitelka Vladimíra Svobodová připomněla, že se zasedání
řádem.

již řídí novým jednacím

Přihlásil se zastupitel Josef Jindra a uvedl, že je evidentní problém se soupisem převáděného
majetku SDH Mělčany. Navrhl tedy schválit darování majetku ostatním SDH a SDH Mělčany
ponechat na příští zasedání.
Přihlásil se opět pan J. Š. a navrhl dopsat do soupisu darovaného majetku historický majetek
na místě.
Starosta uvedl, že to není možné, neboť zde na jednání nejsou k dispozici inventární čísla
stříkaček a další informace.
Nikdo další se již nepřihlásil.
Starosta požádal návrhovou komisi o návrhy usnesení k jednotlivým SDH a dále návrh
usnesení na úkol k převodu historického majetku.
Návrh usnesení č. ZM 12/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování majetku dle přílohy tohoto usnesení
v celkové účetní hodnotě 179 614,50 Kč Sboru dobrovolných hasičů Běstviny, se sídlem
518 01 Dobruška, Běstviny, IČ 64225364, a uzavření darovací smlouvy. (Příloha č. 8)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 13/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování majetku dle přílohy tohoto usnesení
v celkové účetní hodnotě 185 308,20 Kč Sboru dobrovolných hasičů Chábory, se sídlem
518 01 Dobruška – Chábory, IČ 60884401, a uzavření darovací smlouvy. (Příloha č. 9)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Návrh usnesení č ZM 14/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování majetku dle přílohy tohoto usnesení
v celkové účetní hodnotě 309 208,44 Kč Sboru dobrovolných hasičů Křovice, se sídlem
Křovice 17, 518 01 Dobruška, IČ 67438857, a uzavření darovací smlouvy. (Příloha č. 10)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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Návrh usnesení č.ZM 15/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování majetku dle přílohy tohoto usnesení
v celkové účetní hodnotě 159 943,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Mělčany, se sídlem
518 01 Dobruška – Mělčany, IČ 67438938, a uzavření darovací smlouvy. (Příloha č. 11)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 16/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování majetku dle přílohy tohoto usnesení
v celkové účetní hodnotě 134 301,22 Kč Sboru dobrovolných hasičů Pulice, se sídlem 518
01 Dobruška – Pulice, Dobruška 1, IČ 67439071, a uzavření darovací smlouvy. (Příloha
č. 12)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 17/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje darování majetku dle přílohy tohoto usnesení
v celkové účetní hodnotě 108 568,20 Kč Sboru dobrovolných hasičů Spáleniště,
registrovanému jako organizační jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pod
číslem 3607083, se sídlem 518 01 Dobruška, a uzavření darovací smlouvy. (Příloha č. 13 )
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Návrh usnesení č. ZM 18/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky ukládá starostovi Mgr. Petru Tojnarovi znovu jednat se
zástupci SDH o převodu historického majetku města Dobrušky ve vztahu k SDH.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Dále přednesla paní tajemnice další bod jednání.

11) Změna názvu organizační složky Město Dobruška Krytý bazén na
Město Dobruška Sportovní zařízení města Dobrušky, nová Zřizovací
listina této organizační složky
Paní tajemnice uvedla, že organizační složka města Dobrušky Krytý bazén změní název na
Sportovní zařízení města Dobrušky a tím také přejde pravomoc zabezpečovat chod městského
stadionu z technických služeb města na nynějšího vedoucího Krytého bazénu pana Miroslava
Sixtu, tzn. včetně převodu dvou zaměstnanců, kteří na stadionu pracují. Dále je třeba schválit
novou zřizovací listinu této organizační složky.
Starosta se dotázal zastupitelů a přítomných občanů města, zda mají nějaký dotaz či
připomínku. Nikdo se nepřihlásil, požádal tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
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Návrh usnesení č. ZM 19/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje změnu názvu stávající organizační složky
Město Dobruška Krytý bazén na Sportovní zařízení města Dobrušky a zároveň
schvaluje novou Zřizovací listinu této organizační složky v přiloženém znění.
(Příloha č. 14)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Paní tajemnice přednesla poslední bod jednání.

12) Dodatek č. 3 Zřizovací listiny organizační složky Město Dobruška
Technické služby
Paní tajemnice uvedla, že v souvislosti se sloučením krytého bazénu a městského stadionu do
jedné organizační složky přechází většina kompetencí a povinností, které dříve měla
organizační složka Technické služby, na organizační složku Sportovní zařízení města
Dobrušky. Proto je třeba schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině organizační složky Město
Dobruška Technické služby, který tyto změny upravuje.
Dále ještě dodala, že nová zřizovací listina i dodatek č. 3 zřizovací listiny budou účinné od
1. 8. 2012. Dále je ještě třeba dodat inventurní soupis majetku k nové zřizovací listině.
Starosta se dotázal zastupitelů a veřejnosti, zda mají nějaký dotaz či připomínku. Nikdo se
nepřihlásil, požádal tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 20/13/2012:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací listiny organizační
složky Město Dobruška Technické služby v přiloženém znění. (Příloha č. 15)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Starosta uvedl, že tímto byly vyčerpány všechny body programu, a otevřel prostor pro
diskuzi.

13) Diskuze
Nejprve se přihlásil místostarosta Petr Lžíčař a připomenul panu J. D., že on jako starosta
SDH Dobruška - Doly pravidelně chodí na okrskové schůze SDH, kde se spolu mohou potkat,
byl i na výročních valných hromadách okrsku i okresního sdružení a pan D. měl určitě
možnost mluvit s ním o otázkách převodu majetku, pokud by to chtěl řešit.
Dále místostarosta Petr Lžíčař seznámil zastupitele a veřejnost se stavem projednávání
nového územního plánu města Dobrušky.
Návrh Územního plánu (ÚP) Dobruška vypracovalo v listopadu 2011 a po pěti seminářích pro
zastupitele upravilo v březnu 2012 Architektonické studio HYSEK, s.r.o., Plzeň. Hlavním
projektantem byla Ing. arch. Blanka Hysková a Ing. arch. Oldřich Hysek, oba jsou
autorizovanými architekty České komory architektů. Společné jednání o návrhu ÚP oznámil
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odbor rozvoje města Městského úřadu Dobruška, který územní plán pořizuje, oznámením ze
dne 16. 5. 2012 jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Dobruška a
sousedním obcím v souladu se stavebním zákonem. Návrh ÚP Dobruška je vystaven od
21. 5. 2012 na odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška a na internetových stránkách
města Dobrušky. Společné jednání o návrhu Územního plánu Dobruška se konalo dne 15. 6.
2012 od 10:00 hodin v tomto sále. Jednání zahájila a vedla Ing. arch. Iva Lánská, vedoucí
odboru rozvoje. Ing. arch. Blanka Hysková v krátkosti charakterizovala obsah návrhu ÚP.
Ke dni společného jednání uplatnily následující dotčené orgány a ostatní obeslané organizace
svá stanoviska a vyjádření:
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, pracoviště Hradec Králové
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Praha
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové
- ČR - Státní energetická inspekce, pracoviště Hradec Králové
- Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice
- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou
K návrhu ÚP ke dni společného jednání neuplatnila žádná sousední obec své připomínky.
Místostarosta Petr Lžíčař uvedl, že následně byl předán prostor všem zúčastněným k uplatnění
dotazů, které byly např.:
- v regulativech funkčních ploch uvedené včelíny budou zahrnuty do podmíněně přípustného
využití
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje – ochrana přírody a krajiny požadoval v textové části
vypustit větu o možnosti realizace vodní plochy v Mělčanech (rozpor se ZÚR)
Protože Krajský úřad – ochrana ZPF požádal o prodloužení lhůty pro vyjádření o měsíc, tak
tato lhůta končí v polovině srpna 2012. Poté budou stanoviska dotčených orgánů
vyhodnocena. Nakonec uvedl, že předpokládá, že v září s tímto vyhodnocením zastupitele
seznámí. V průběhu podzimu pak bude následovat veřejné projednání územního plánu.
Přihlásil se zastupitel Josef Jindra a ptal se, proč jsou na webu města výpisy z usnesení rady
města jako poslední ze dne 4. 5. 2012 a zápis ze zastupitelstva, které se konalo 15. 5. 2012,
tam také není.
Odpověděl starosta, že to osobně následující den prověří a zajistí okamžitou nápravu.
Dále se přihlásil zastupitel Pavel Hůlek a ptal se, kdo má na starosti úpravu vysázené zeleně
na nově (v rámci revitalizace sídliště) upravených plochách.
Odpověděl starosta, že nedostatečné zatravnění, růst plevelů a další chyby z poslední etapy
revitalizace sídliště se řeší formou reklamace u firmy, která tyto parkové úpravy prováděla.
Dále se přihlásil občan města pan J. K. a uvedl, že na ostrůvcích v křižovatce u „benziny“ je
velice vysoká tráva, která brání při vjíždění aut do křižovatky v rozhledu .
Ve 20:18 hod odešla zastupitelka Bc. Vladimíra Svobodová, nyní bylo přítomno 13 členů
zastupitelstva.
Pan K. pokračoval a dotázal se, jak je možné, že firma Kerson znovu pracuje pro město
(konkrétně v MŠ), když odstoupila od realizace zateplení ZŠ Fr. Kupky a tím se jeho realizace
zpozdila. Dále poděkoval jménem své dcery paní M. za pomoc při realizaci soutěže vodících
psů a uvedl, že všichni nevidomí byli nadšení, že se jim moc v Dobrušce líbí a rádi by
hlasovali pro Dobrušku v anketě o nejhezčí město.
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Starosta požádal paní místostarostku Blanku Čiháčkovou, aby dodala paní Moravcové
přesnou adresu stránek, kde hlasování probíhá.
Dále se přihlásil místostarosta Petr Lžíčař a doplnil k řešené problematice (křižovatka na
komunikaci č. I/14), že tento pozemek není v majetku města, protože patří Ředitelství silnic a
dálnic ČR. Bohužel po několika urgencích trávu neposekali, město tam tedy poslalo technické
služby. Stejné to je s dvěma výtluky, na hlavní silnici I/14, které neopravili. Při předchozí
opravě jim město napsalo dopis se žádostí o další opravu, ale odpověď byla záporná. Takže
opět „zapracovaly“ naše technické služby.
Dále starosta odpověděl ohledně výběru společnosti Kerson s.r.o., Dobré. Město musí
dodržovat zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., jediným kritériem byla cena, každé
takové výběrové řízení se musí vyvěšovat na úřední desce a město nemůže ovlivnit
přihlašování zájemců. A ohledně konkrétního příkladu se ZŠ, kde společnost Kerson
odstoupila z výběrového řízení (vítěz) – odstoupila z důvodu, že by rekonstrukci nestihla
zrealizovat v požadovaném termínu (z různých vážných důvodů se oddalovalo zahájení
rekonstrukce budovy).
Pan J. Š. z řad občanů se zeptal na další osud skládky v Křovicích.
Odpověděl místostarosta Petr Lžíčař, že v současném územním plánu a ani v návrhu nového
není rozšíření skládky. Pokud by o rozšíření skládky Marius Pedersen požádal, muselo by
zastupitelstvo schválit změnu územního plánu.
Paní J. Š. z řad občanů se ptala, jakou budou mít možnost občané se dozvědět, co se přesně
projednávalo na zasedání zastupitelstva, když se bude pořizovat pouze „výcuc“.
Odpověděla paní tajemnice, že zestručněním se myslí například, že pokud řečník vysloví 10
vět k jednomu tématu, bude to v zápise shrnuto do 3 vět.
Paní J. Š. se ohradila, že to je „tvrdá cenzura“. Mělo by se používat záznamové zařízení.
A v neposlední řadě si ještě stěžovala na to, že na internetu není do dnešní doby opravený
zápis z 1. března 2012 tak, jak požadovala Vladimíra Svobodová.
Nikdo další se již do diskuze nepřihlásil. Starosta tedy ukončil zasedání a uvedl, že další
zasedání zastupitelstva se bude konat v polovině září 2012.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.
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