ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 09.03.2015
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA-KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Mgr. Petr Tojnar, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Ing. Karel Brázdil, CSc., Blanka
Čiháčková, Josef Horák (odchod 18:10), Pavel Hůlek, Josef Jindra, Karel Joukl (odchod 19:30),
Libuše Kujalová, František Nagy, Petr Sadovský, Jana Šťásková, Pavel Štěpán
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Omluven: Ing. arch. Oldřich Bittner
Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška: Bc. Dana Ehlová, Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová
Za organizační složky města Dobrušky: Bc. Táňa Klimešová, Josef Málek, Mgr. Petr Poláček
Hosté: PaedDr. Josef Lukášek (radní Královéhradeckého kraje)
Dále bylo přítomno 29 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00.
Zasedání zahájil a řídil starosta Ing. 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 14 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 10.12.2014, proto se zápis považuje za schválený.
Informoval, že se ze zasedání pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu, který bude také
vyvěšen na webových stránkách města Dobrušky.
Starosta přednesl program zasedání:
1. Úpravy rozpočtu 2014
2. Rozpočet na rok 2015
3. Rozpočtový výhled pro rok 2016 – 2018
4. Převzetí ručitelského závazku města za úvěr CZT
5. Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
6. Tvorba a použití Sociálního fondu města Dobrušky na rok 2015
7. Směna pozemku parc. č. 2120/39 odděleného geometrickým plánem č. 1815-106/2014 z
pozemku parc. č. 2120/17 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za
pozemky parc. č. 301/2 oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 301/1
v obci a k. ú. Dobruška a parc. č. 302/2 oddělený stejným geometrickým plánem z
pozemku parc. č. 302/1 v obci a k. ú. Dobruška
8. Směna pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to dílu „a“ odděleného geometrickým plánem
č. 1791-59/2014 z pozemku 2817/1 a dílu „b“ odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku 2827/4 ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc. č. 626/13 oddělený
stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 626/3 v obci a k. ú. Dobruška
9. Výkup pozemků parc. č. 2243/3, 2251/3 a 2901/4 v obci a k. ú. Dobruška
10. Vyvěšení záměru prodeje pozemků 642/69, 642/72, 642/76, 642/77 a 642/78 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice
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11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na všech
katastrálních územích města Dobrušky včetně biologicky rozložitelné složky a systému
nakládání se stavebním odpadem
12. Členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
13. Příslib poskytnutí investičního finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Dobruška
14. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní a sportovní zařízení města
Dobrušky
15. Diskuse
Starosta uvedl, že bod č. 7 se stahuje z programu dnešního jednání a bude projednán na
dalším zasedání zastupitelstva. Dále starosta navrhl jeden bod přidat, a to poskytnutí dotace a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Místní akční skupinou POHODA venkova, z.s.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se
neozval, proto nechal o programu hlasovat.
Návrh usnesení č. ZM 01/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 09.03.2015:
1. Úpravy rozpočtu 2014
2. Rozpočet na rok 2015
3. Rozpočtový výhled pro rok 2016 – 2018
4. Převzetí ručitelského závazku města za úvěr CZT
5. Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
6. Tvorba a použití Sociálního fondu města Dobrušky na rok 2015
7. Směna pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to dílu „a“ odděleného geometrickým
plánem č. 1791-59/2014 z pozemku 2817/1 a dílu „b“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku 2827/4 ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek
parc. č. 626/13 oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 626/3 v
obci a k. ú. Dobruška
8. Výkup pozemků parc. č. 2243/3, 2251/3 a 2901/4 v obci a k. ú. Dobruška
9. Vyvěšení záměru prodeje pozemků 642/69, 642/72, 642/76, 642/77 a 642/78 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
všech katastrálních územích města Dobrušky včetně biologicky rozložitelné složky a
systému nakládání se stavebním odpadem
11. Členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
12. Příslib poskytnutí investičního finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě
Dobruška
13. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní a sportovní zařízení
města Dobrušky
14. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
15. Diskuse
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise, pro přípravu usnesení, Ing. Karla Brázdila,
CSc., Františka Nagyho a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
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Návrh usnesení č. ZM 02/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 09.03.2015 ve složení: Ing. Karel
Brázdil, CSc., František Nagy a Pavel Štěpán.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednohlasně přijat.
Starosta požádal členy návrhové komise, aby se ujali své práce a pečlivě sledovali průběh
zasedání, aby mohli zpracovávat návrhy usnesení ze zasedání a předkládat je zastupitelstvu ke
schválení.
Starosta jmenoval zapisovatelkou Bc. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
Pavla Hůlka a Blanku Čiháčkovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Návrh usnesení č. ZM 03/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Pavla Hůlka a Blanky Čiháčkové
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 09.03.2015.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednohlasně přijat.
Starosta konstatoval, že kontrolou dříve přijatých usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Všechny úkoly vyplývající z přijatých usnesení jsou průběžně plněny.

Zpráva o činnosti rady města od posledního veřejného zasedání
Zprávu přednáší tajemnice Bc. Lenka Matušková (dále jen „tajemnice“).
Schůze RM se uskutečnily od posledního zasedání ZM dne 10.12.2014 celkem 9 krát. 17.12.
a 19.12.2014, 7.1., 13.1.,20.1., 5.2., 19.2., 24.2. a 4.3.2015.
Rada města Dobrušky:
- byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu města za rok 2014 rozpočtové hospodaření
města skončilo schodkem hospodaření ve výši 2.401.713,21 Kč uhrazeným finančními
prostředky z minulých let
- projednala návrh rozpočtu na rok 2015
- projednala návrh rozpočtového výhledu města Dobrušky
Rada města Dobrušky schvalovala:
- provedení rozpočtových opatření č. 30-33/2014
- objednání dodávky a montáže vzduchotechniky v prostoru stávající elektro-rozvodny ve
Společenském centru
- uzavření smlouvy o dílo, na dodávku a montáž zařízení k měření a regulaci systému
vzduchotechniky objektu školní jídelny a kuchyně ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce
- u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy
MŠ J. A. Komenského – Dobruška, Komenského čp. 577“ (dále také jen „zakázka“)
schvalovala uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka jako nejnižší byla
2.990.000 Kč
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objednání služeb koordinátora bezpečnosti práce pro stavby „Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ J. A. Komenského“ a „Stavební úpravy – zateplení ZŠ Fr. Kupky
čp. 433“ a výkon činností technického dozoru investora pro obě tyto stavby
výběr dodavatele na služby „Zpracování lesních hospodářských osnov“ a uzavření
smlouvy o dílo, a to za cenu 898.000 Kč
objednání provedení opravy nového chodníku do Křovic po dopravní nehodě za cenu
133.000 Kč
objednání vypracování změny projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci
Cyklostezka Dobruška-Opočno a objednání vypracování dokumentace k územnímu řízení,
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace k provedení
stavby zemědělské účelové komunikace Dobruška – Opočno
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu
sportovní haly v Pulické ulici v Dobrušce, Původní cena byla 850.000 Kč, cena dle
dodatku č. 2 bude 990.000 Kč
zahájení řízení na dodavatele pro podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice
1. máje v Dobrušce“
dodávku a montáž zařízení k měření a regulaci systému vzduchotechniky objektu školní
jídelny a kuchyně ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce za cenu 127.655 Kč vč. DPH
objednání projektových prací vč. inženýrské činnosti na rekonstrukci jímacího území vrtu
Semechnice za celkovou cenu 133.100 Kč
objednání dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a k provádění stavby
včetně zajištění příslušné inženýrské činnosti pro stavební úpravy ulice Poddomí II. etapa,
za celkovou cenu 142.780 Kč
objednání zpracování studie vodovodu a kanalizace v lokalitě Belveder, dále zpracování
kompletní projektové dokumentace ve všech stupních vč. inženýrské činnosti pro stavbu
vodovodu a kanalizace zde za celkovou cenu 161.437 Kč vč. DPH.
podání žádosti na poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje na podporu a rozvoj
profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit na Dobrušské letní muzicírování
2015 ve výši 42.000 Kč
úhradu členského příspěvku na rok 2015 ve výši 27.584 Kč Euroregionu Glacensis
realizaci projektu „Modernizace CAS 32 pro JSDH Dobruška“ a podání žádosti o dotaci
z dotačního programu Královéhradeckého kraje. Předpokládané náklady projektu jsou
1.815.000 Kč
zřízení povodňové komise města Dobrušky
uzavření Smlouvy č. 14196233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na akci „Zateplení ZŠ Fr. Kupky č.p. 433“ a na akci „Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ J.A.Komenského – Dobruška, Komenského čp. 577
zadání zpracování žádosti o dotaci, výkonu dotačního managementu a organizace
zadávacího řízení pro projekt „Průzkumný vrt Dobruška“, konečná cena je 142.780 Kč

RM schvalovala z pohledu majetku:
- zveřejňování prodeje pozemků, směn pozemků
- vyvěšení záměrů pronájmů, nájemní smlouvy na pozemky
- vyvěšení záměru výpůjček a smlouvy o výpůjčkách
- smlouvy na věcná břemena
- nájemní smlouvy na městské byty a jejich dodatky, dohody o splátkách dluhů na
nájemném i nebytové prostory
- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
- zpracování nového lesního hospodářského plánu na období 2016-2025
- nové ceníky služeb Kulturních a sportovních zařízení města Dobrušky
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Na úseku organizačním a personalistiky:
- schválila organizační směrnici o výši stravného při pracovní cestě zaměstnanců města,
dále Organizační řád městského úřadu
- schválila počty zaměstnanců zařazených do městského úřadu a organizačních složek
města
- schválila ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“
- projednala organizační směrnici Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města
Dobrušky
- vydala „Pravidla pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se
státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření“
- pověřila vedením Technických služeb Josefa Málka
- seznámila se s pokyny zpracovateli na zapracování změn do návrhu nového Územního
plánu Dobruška k dalšímu veřejnému projednání
- schválila zaslat Úřadu práce ČR žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo
vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání v rámci Odborné praxe pro mladé do 30 let
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za
období od 10.12.2014 do 09.03.2014.
Dále se pokračuje dle navrženého programu.

1) Úpravy rozpočtu 2014
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva města celkem 4 rozpočtová
opatření, dle kterých byl rozpočet města navýšen o částku 7.752.287 Kč.
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 113.894 Kč
- dotace na vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 58.845 Kč
- dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 21.000 Kč
- dotace na výdaje JSDH Dobruška ve výši 18.800 Kč
- finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 18.810 Kč
- přijaté vyšší daňové příjmy v celkové výši 7.520.938 Kč.
Návrh usnesení č. ZM 04/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 30-33/2014 provedená
Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

2) Rozpočet na rok 2015
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn 20.02.2015 na úřední desce, písemné připomínky občanů
nebyly doručeny. Rozpočet byl tvořen na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a je sestaven v souladu s vyhláškou o daňové skladbě.
Starosta doplnil, že největší položku v daňových příjmech tvoří daně sdílené, tedy vybírané
státem a následně přerozdělované v poměru kolem 21 % obce, kolem 9 % kraje a zbytek stát.
Konkrétně se jedná o částku 30.000.000 Kč z DPH, 14.000.000 Kč z daně z příjmů
právnických osob a 17.900.000 Kč z daně z příjmů fyzických osob. Dalším velkým příjmem
pro město jsou poplatky z uložení odpadů, které tvoří částku 25.000.000 Kč. Další poplatky
tvoří částky podstatně nižší. V rozpočtu nejsou zahrnuty dotace, které zatím nemáme
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přiznané. Ve výdajích starosta zdůraznil příspěvky na školy a školku, kde město platí veškerý
provoz těchto zařízení.
Zastupitelka Šťásková se dotázala, jaká částka z výdajové položky Komunální služby a
územní rozvoj je určena na rozlučkovou síň a kolik bude město provoz rozlučkové síně stát
ročně.
Na rozlučkovou síň se počítá s částkou 15.000.000 Kč, ale částka se může snížit výběrovým
řízením. Dále starosta uvedl, že se informoval v různých městech, která mají rozlučkové síně.
Provoz rozlučkové síně v městě Hustopeče vyjde na 150.000 Kč ročně.
Zastupitel Jindra se dotázal na důvod navýšení částky u položky městská policie v běžných
výdajích, která činí skoro 3.500.000 Kč. V porovnání s rokem 2014 a 2013 byla tato částka
kolem 2.500.000 Kč.
Starosta uvedl, že se v letošním roce počítá s navýšením počtu strážníků. Částka nebude
vyčerpána celá, bude snížena v závislosti na datu nástupu nových strážníků. V polovině
letošního roku by mělo být u městské policie celkem 8 strážníků.
Zastupitelka Šťásková se dotázala, zda byla veřejnost informována o záměru stavby sportovní
haly za 22.000.000 Kč a jestli tato cena je konečná.
Zastupitel Lžíčař vysvětlil, že v částce je zahrnuto přestěhování trafo stanice a doplatky za
projekt. Územní řízení je v právní moci a probíhá stavební řízení. Následně bude vypsáno
výběrové řízení. Veřejnost byla průběžně informována na besedách, bylo i předvedení
projektů, z kterých se vybíralo i výstava a předvedení vítězného projektu. Dále bylo sezení se
sportovci, kde se domlouvalo vnitřní uspořádání apod. Dle zastupitele Lžíčaře byl projekt
dostatečně prezentován a stavbu haly podporuje.
Starosta doplnil, že o hale bylo psáno i několikrát v Dobrušském listu, byla zde uvedena i
cena. Cena není konečná, bude vypsáno výběrové řízení a chceme získat dotaci ve výši
minimálně 50 %, předpokládá se, že cena klesne. Neproinvestovaná částka bude převedena do
příštího roku.
Zastupitel Hůlek se dotázal, zda v částce kapitálových výdajů pozemních komunikací je
zahrnuta ulice 1. máje.
Starosta odpověděl, že již byla podána výzva firmám, v letošním roce by měla být
rekonstrukce dokončena.
Dále zastupitel Hůlek uvedl, že se zdrží hlasování při schvalování rozpočtu na letošní rok. Od
začátku nesouhlasí s projektem stavby rozlučkové síně a bude proti i dnes. Další námitky
k rozpočtu nemá.
Zastupitelka Šťásková doplnila, že bude proti, protože také nesouhlasí se stavbou rozlučkové
síně.
Starosta uvedl, že zastupitelka Čiháčková mu již dříve sdělila, že také nesouhlasí se stavbou
rozlučkové síně, proto se zdrží hlasování.
Pan V. se dotázal, zda je v rozpočtu počítáno s opravou chodníku v ulici Zd. Nejedlého a
v jaké částce.
Starosta odpověděl, že s opravou chodníku je počítáno, ale částka není specifikovaná.
Slečna S. se dotázala, v jaké části rozpočtu je zahrnuta cyklostezka Dobruška-Opočno a zda
jsou vyčíslené příjmy z provozu letního kina.
Ing. Hrnčířová odpověděla, že cyklostezka je začleněná v položce pozemní komunikace, a to
včetně účelové pozemní komunikace, která musí být vybudována.
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Zastupitel Lžíčař doplnil, že musí dojít ke změně oproti původnímu záměru, a to v první části
cyklostezky v délce asi 700 m, která bude zemědělskou účelovou komunikací s provozem kol.
Petr Poláček ml. odpověděl na druhou část dotazu. Sdělil, že letní kino navštívilo 460 diváků,
celkem na vstupném zaplatili 21.060 Kč, náklady na zapůjčení filmů byly 15.800 Kč. Letní
kino nebylo prodělečné. Nakoupená technika se nyní využívá při akcích pořádaných městem.
Starosta doplnil, že náklady se snížily i díky Mgr. Poláčkovi, který v letním kině promítal bez
nároku na honorář.
Pan B. se dotázal, zda je vyřešena otázka kvality vody pro Dobrušku.
Starosta odpověděl, že otázka kvality vody z vrtu Semechnice přes úpravnu vody Chlum je
vyřešena. V loňském roce byla opravena úpravna vody zhruba za 10.000.000 Kč, kterou
platilo město Dobruška. Připravuje se nový vrt v Semechnicích, který bude stát kolem
4.500.000 Kč. Požádali jsme o dotaci, která by mohla být ve výši 90 %. Starosta poděkoval
úředníkům města, že vše v termínu zařídili.
Paní Š. se dotázala, proč nebyla rozlučková síň uvedena v rozpočtu samostatně. Dále
tlumočila přání 3 starších dam, že by si opravdu místo rozlučkové síně přály dům po seniory.
Paní Š. uvedla, že stavba rozlučkové síně je zdůvodňována nutností opravy zařízení
pohřebnictví, která jsou na hřbitově. To je nutné, ovšem za třetinovou cenu by tato zařízení
mohla být opravena, ale není nutné kvůli tomu stavět rozlučkovou síň, protože možnosti
rozloučení v Dobrušce jsou.
Ing. Hrnčířová vysvětlila, že tahle akce byla sloučena pod jedno označení s dalšími
položkami, které do této kategorie spadají, protože ještě není dokončena ani projektová
dokumentace a není zaplacena.
Pan K. se dotázal, jaké pronájmy jsou plánovány v rozlučkové síni a kolik pohřbů za rok by
se zde asi dělalo.
Starosta odpověděl, že rozlučková síň by se nepronajímala jedné firmě, ale kterékoli pohřební
firmě. V současné době se dělá zhruba 50 pohřbů ročně, které se uskutečňují mimo Dobrušku.
Paní P. se dotázala, kolik hodin se bude rozlučková síň využívat.
Pan Josef Lukášek (radní Královéhradeckého kraje) upozorňuje, že je třeba si uvědomit, že
nejde jen o obřadní síň. Je důležité i to zázemí, které slouží jak pro církevní tak pro občanské
pohřby.
Pan Jiří Mach konstatoval, že rozlučková síň patří k určité základní vybavenosti města takové
velikosti a takového typu jako je Dobruška. Konzultoval tuto záležitost i s představiteli
nekatolických církví, kteří nemají vlastní prostory nebo jejich prostory nejsou adekvátní
k tomuto účelu a všichni se vyjádřili, že by takové zařízení uvítali a že by svoje církevní
rozloučení v něm moc rádi provozovali.
Návrh usnesení č. ZM 05/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočet města na rok 2015, v přiloženém
znění. (Příloha č. 2)
Rozpočet města se schvaluje jako schodkový. Schodek ve výši 57.712.000 Kč je hrazen
finančními prostředky z minulých let.
Hlasování: Pro 11 (Brázdil, Horák, Jindra, Joukl, Kujalová, Lžíčař, Nagy, Poláček,
Sadovský, Štěpán, Tojnar) Proti 1 (Šťásková) Zdržel se 2 (Čiháčková, Hůlek)
Usnesení bylo schváleno.
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3) Rozpočtový výhled pro rok 2016 – 2018
Starosta upozornil na drobnou úpravu v rozpočtovém výhledu, kvůli modernizaci hasičské
cisterny pro Domašín. Původně uvedená částka 1.800.000 Kč byla upravena na 3.800.000 Kč.
Letos požádáme o větší grant hlavní ředitelství HZS. V příštím roce požádáme o původně
zamýšlený grant Královéhradecký kraj, který přislíbil žádosti vyhovět. Z tohoto důvodu je
předkládána ta drobná úpravu v rozpočtovém výhledu na rok 2016-2018.
Ing. Hrnčířová doplnila, že dle zákona č. 250/2000 Sb., se rozpočtový výhled sestavuje
povinně na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Při žádosti o
dotaci považuje poskytovatel za dostačující, když jsou tyto akce jmenovitě uvedeny
v rozpočtovém výhledu a předpokládá se, že jsou kryty budoucím rozpočtem.
Rozpočtový výhled je dokument, který lze měnit na jakémkoli zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. ZM 06/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtový výhled města Dobrušky pro rok
2016 – 2018, v přiloženém znění. (Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

4) Převzetí ručitelského závazku města za úvěr CZT
Zprávu přednesl starosta.
Teplárna neboli Centrální zdroj tepla požádal o grant, aby bylo možné vystavět nový kotel na
štěpku, který přijde asi na 32.000.000 Kč. Musí si vzít úvěr ve výši 15.000.000 Kč. Teplárna
má uzavřenou leasingovou smlouvu, zastavila veškeré svoje strojní zařízení a budovy, takže
nemůže dát nic do zástavy, aby si mohla vzít úvěr. Poptávka bude zaslána minimálně 3
bankám, vybrána bude ta s nejnižším úrokem. Cena tepla rapidně klesne, není to ještě
dopočítáno, ale bude to ve stokorunách, ne v desetikorunách. Na 25. března je plánovaná
schůzka ředitele teplárny se zástupci SBD a SVJ, kde bude projekt představen.
Návrh usnesení č. ZM 07/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje převzetí ručitelského závazku města Dobrušky
vůči příslušné bance za splacení úvěru ve výši maximálně 15.000.000 Kč, který přijme
společnost Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., IČ 25282719, se sídlem Čs. odboje 50,
518 01 Dobruška na financování akce „Výstavba kotelny na spalování biomasy včetně
čištění spalin – Město Dobruška“ od banky vybrané touto společností ve výběrovém
řízení.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Pozn.: Odešel zastupitel Horák.

5) Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
Tvorba a použití Sociálního fondu města Dobrušky na rok 2015
Zprávu přednesla tajemnice.
Sociální fond je účelovým fondem města Dobrušky. Je zřizován v souladu se zákonem o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fond je tvořen jednotným přídělem ve výši 3 %
z celkového ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě zaměstnancům a
uvolněným členům zastupitelstva. Navrhovanými změnami jsou zvýšení příspěvku na
stravování pro zaměstnance na 17 Kč a pro uvolněné členy zastupitelstva na 46 Kč na jedno
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jídlo, doplatek na stravenku je stejný pro obě skupiny. Další skupinou je kulturní a sportovní
činnost, kde jsou zahrnuta 2 společenská posezení pro všechny zaměstnance a využití krytého
bazénu pro kondiční plavání a saunování všech zaměstnanců a uvolněných členů
zastupitelstva. Jsou tam samozřejmě nějaké výjimky. Další skupinou jsou dary při životních
výročích. U penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření,
dochází ke změně výše měsíčního příspěvku z 300 Kč na 500 Kč. Podmínkou je délka
pracovního poměru a zaměstnanec si musí přispívat minimálně 100 Kč měsíčně. Dalším
příspěvkem je příspěvek na dovolenou, který ročně činí pro zaměstnance a uvolněné
zastupitele 2.000 Kč. Příspěvek je vyplácen jednou za rok, za měsíc červen.
K 1. lednu je zůstatek 313.000 Kč. Jednotný příděl bude 1.140.000 Kč, jsou to 3 %
z odvedených platů zaměstnanců města. Celková částka je 1.453.000 Kč.
Tajemnice dále odpověděla na dotaz pana V., kolik zaměstnanců má městský úřad. Letos má
městský úřad 72 a organizační složky (technické služby, pečovatelská služba, Kulturní a
sportovní zařízení města Dobrušky a městská policie) 62 zaměstnanců. Nejsou zde zahrnuti
dotovaní zaměstnanci. V současné době je využívána ještě jedna forma, a to jsou
nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol, kteří jsou placeni z prostředků úřadu
práce.
Návrh usnesení č. ZM 08/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje organizační směrnici Zásady pro tvorbu a
použití Sociálního fondu města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 4)
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje návrh Tvorby a použití Sociálního fondu pro
rok 2015, v přiloženém znění. (Příloha č. 5)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

6) Směna pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to dílu „a“ odděleného
geometrickým plánem č. 1791-59/2014 z pozemku 2817/1 a dílu „b“
odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku 2827/4 ve
vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc. č. 626/13 oddělený stejným
geometrickým plánem z pozemku parc. č. 626/3 v obci a k. ú. Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Jedná se o majetková narovnání soukromými zahradami zabraných částí městských pozemků
parc. č. 2817/1 (v ulici Spojovací) a 2827/4 (v ulici Belveder) nebo umístění městských
komunikací na částech těchto zahrad. Majetková narovnání s majiteli domů čp. 943, 944, 945,
121, 446, 214 a 119 již byla vyřešena stejně jako u předešlých majetkoprávních narovnání
v Dobrušce, tj. prodej zabraného městského pozemku v ceně 20 Kč/m2, směny s finančním
dorovnáním rozdílné výměry v ceně 20 Kč/m2. Geometrický plán nutný k oddělení pozemků
a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradili majitelé připlocených pozemků.
Pan XXXXX, trvale bytem XXXXX, majitel pozemků parc. č. 626/3 a 626/4 – dům čp. 120 –
má plotem zabranou větší část městských pozemků parc. č. 2817/1 a 2827/4 než jeho sousedi,
hlavně v ulici Spojovací. Město má z jeho pozemku parc. č. 626/3 zabranou pouze malou
část. Po konzultaci s místostarostou města Ing. Lžíčařem a vedoucím ORM Ing. Zimou, byla
stanovena hranice, na kterou musí pan XXXXX posunout plot, aby došlo k rozšíření
Spojovací ulice. Ing. Rudolf Lánský – GEODÉZIE, Rychnov nad Kněžnou, vyhotovil dne
23.12.2014 geometrický plán č. 1791-59/2014, kterým byl určen rozsah pozemků pro toto
majetkové dorovnání. Tímto geometrickým plánem byl z městského pozemku parc. č. 2817/1
oddělen díl „a“ o výměře 123 m2 a z městského pozemku parc. č. 2827/4 oddělen díl „b“ o
výměře 47 m2, tyto díly spolu tvoří pozemek parc. č. 2817/35 o výměře 170 m2 – dle
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katastrální vyhlášky zaokrouhleno na 169 m2, od pozemku pana XXXXX parc. č. 626/3 byla
oddělena část o výměře 3 m2 – nově označena parc. č. 626/13.
Narovnání hranic pozemku s panem XXXXX je možné řešit směnou pozemků s doplatkem.
Rada města schválila vyvěšení záměru směny částí pozemků parc. č. 2817/1 a 2827/4 ve
vlastnictví města Dobrušky za část pozemku parc. č. 626/3 v obci a k. ú. Dobruška. Tento
záměr byl na Úřední desce MÚ Dobruška vyvěšen od 20.01.2015 do 05.02.2015.
Pan XXXXX s navrženým řešením souhlasí. Požádal, zda by celkovou částku doplatku ve
výši 70.420 Kč mohl uhradit ve dvou splátkách, a to první splátku ve výši 40.000 Kč do 30
dnů od podpisu smlouvy, druhou splátku ve výši 30.420 Kč nejpozději do 6 měsíců od
podpisu smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až
po úplném zaplacení kupní ceny. Správní poplatek katastrálnímu úřadu a vypracování
geometrického plánu nutného k oddělení pozemků uhradí pan XXXXX.
Návrh usnesení č. ZM 09/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje směnu pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to
dílu „a“ odděleného geometrickým plánem č. 1791-59/2014 ze dne 23.12.2014,
vyhotoveným Ing. Rudolfem Lánským – GEODÉZIE, Rychnov nad Kněžnou,
z pozemku 2817/1 ve vlastnictví města Dobrušky a dílu „b“ odděleného stejným
geometrickým plánem z pozemku 2827/4 ve vlastnictví města Dobrušky, tyto díly spolu
tvoří pozemek parc. č. 2817/35 o výměře 169 m2, za pozemek parc. č. 626/13 o výměře
3 m2 oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 626/3 v obci a k. ú.
Dobruška ve vlastnictví pana XXXXX, trvale bytem XXXXX. Směna bude realizována
ve smluvních cenách. Dohodnutá cena pozemku směňovaného městem Dobruškou činí
70.480 Kč, dohodnutá cena pozemku směňovaného panem XXXXX činí 60 Kč. Doplatek
ve výši 70.420 Kč bude uhrazen ve dvou splátkách. První splátka ve výši 40.000 Kč bude
uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy, druhá splátka ve výši 30.420 Kč bude
uhrazena nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny. Správní
poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a vypracování
geometrického plánu nutného k oddělení pozemků hradí pan XXXXX.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

7) Výkup pozemků parc. č. 2243/3, 2251/3 a 2901/4 v obci a k. ú. Dobruška
Jedná se o tři pozemky na Stadionu, které nejsou ve vlastnictví města. Vedení města
několikrát jednalo se zástupcem majitelů. Město Dobruška se snaží tyto pozemky získat do
svého vlastnictví, aby zde bylo možné uskutečňovat stavby, opravy, rekonstrukce, stavební
úpravy a žádat o dotace na jejich provedení.
Zastupitelům byl předložen obsáhlý materiál, ze kterého je zřejmý postup jednání s majiteli
předmětných pozemků. (Příloha č. 6)
Zastupitel Lžíčař celou situaci shrnul. Tento případ se řeší již mnoho let. Až v roce 2011 bylo
dořešeno dědictví. V roce 2012 majitelé pozemků dopisem oznámili částku, za kterou jsou
ochotni pozemky prodat, a to 1.200.444 Kč, to je 372 Kč/m2. Pan Šmída vypracoval znalecký
posudek, kterým byla tržní hodnota stanovena na 430.000 Kč. Vlastníci nesouhlasili a žádali
zaplatit částku za bezdůvodné obohacení (nájemné za 2 roky = 43.000 Kč). Vlastníci zaslali
znalecký posudek na 1.541.000 Kč, to je 463,18 Kč/m2 a požadovali doplatek nájemného
(obvyklé nájemné 61.640 Kč/rok).
Byl objednán znalecký posudek u znaleckého ústavu – Českého vysokého učení technického
v Praze, Fakulty stavební – institutu soudního znalectví, k posouzení správnosti obou výše
uvedených posudků (pana Šmídy a pana Havlíka) a odhadu aktuální obvyklé ceny pozemků.
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ČVUT posudkem č. 231-14 ze dne 17.02.2014 určil obvyklou cenu předmětných pozemků na
581.520 Kč, to je 180,20 Kč/m2 a současně určil hodnotu obvyklého ročního nájemného za
tyto pozemky ve výši 23.261 Kč ročně. Vlastníci s posudkem ČVUT nesouhlasili, proto byl i
s námitkami odeslán na revizi a následně byla potvrzena správnost posudku.
V dopise z ledna letošního roku vlastníci navrhli cenu 310 Kč/m2.
Obec nemůže zakoupit nemovitosti za cenu, která převyšuje jejich hodnotu v místě a čase
obvyklou. Obec jako veřejnoprávní subjekt je vázána povinnostmi vyplývajícími z ustanovení
§ 38 a § 39 (zejména odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Starosta doplnil, že by zastupitelé neměli přistupovat na návrh vlastníků, měli by navrhnout
částku ne příliš odlišnou od částky v znaleckém posudku ČVUT. Navrhuje 250 Kč/m2, pokud
by na to vlastníci nepřistoupili, nezbývalo by nic jiného než rozhodnutí nechat na soudu. Na
částce 180 Kč/m2 se netrvá proto, že by bylo lepší dohodnout se mimosoudní cestou.
Zastupitel Lžíčař navrhuje nepožadovat další plnění (daň z nabytí nemovitostí, uhrazení
poloviny ceny posudků, správní poplatek).
Zastupitel Jindra uvedl, že nesouhlasí s cenou, kterou navrhují vlastníci, i 250 Kč/m2 se mu
zdá mnoho.
Zastupitel Sadovský uvedl, že navrhovaná částka 250 Kč/m2 je dle něj moc vysoká.
Zastupitel Brázdil uvedl, že navrhovaná částka 250 Kč/m2 má být kompromisem, na který
vlastníci ovšem nemusí přistoupit a spor bude rozhodovat soud. Znalec by pravděpodobně
přihlédl k posudku ČVUT. Také navrhl nepožadovat další plnění.
Návrh usnesení č. ZM 10/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje výkup pozemků parc. č. 2243/3, 2251/3 a
2901/4 v obci a k. ú. Dobruška od jeho stávajících podílových spoluvlastníků XXXXX –
podíl 12/15, XXXXX – podíl 1/15, XXXXX – podíl 1/15, a XXXXX – podíl 1/15, za
dohodnutou kupní cenu 250 Kč za m2. Kupní cena bude uhrazena převodem na účty
prodávajících bezprostředně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
hradí město Dobruška. V případě, že se výkup pozemků za výše uvedených podmínek
neuskuteční, bude podána žaloba k soudu na vypořádání stavby na cizím pozemku.
Hlasování: Pro 11 (Brázdil, Čiháčková, Horák, Jindra, Joukl, Kujalová, Lžíčař, Nagy,
Poláček, Štěpán, Tojnar) Proti 0 Zdržel se 2 (Sadovský, Šťásková)
Usnesení bylo schváleno.

8) Vyvěšení záměru prodeje pozemků 642/69, 642/72, 642/76, 642/77 a
642/78 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Město získalo pro výstavbu technické infrastruktury pro následnou výstavbu rodinných domů
od Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2009 dotaci ve výši 600.000 Kč.
Kolaudační souhlas byl vydán dne 26.05.2010, následná bytová výstavba musí být dokončena
do 26.05.2020, jinak by město muselo dotaci v plné výši vrátit i s penále.
V červnu 2009 schválilo Zastupitelstvo města Dobrušky první záměr prodeje a výběrové
řízení na prodej 12 stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou v Dobrušce. Minimální
akceptovatelná kupní cena za pozemek a jeho příslušenství (přípojky, přístřešek HUP) byla
stanovena na 850 Kč/m2. Dne 09.09.2009 zastupitelstvo schválilo prodej 5 pozemků, nový
záměr prodeje a výběrové řízení na prodej zbylých 7 pozemků. Minimální akceptovatelná
kupní cena za pozemek a jeho příslušenství (přípojky, přístřešek HUP) zůstala stejná, ve výši
850 Kč/m2.
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V prosinci 2009 schválilo zastupitelstvo města záměr prodeje pozemků bez výběrového
řízení. Cena byla stanovena ve výši 850 Kč/m2. V lednu 2010 schválilo zastupitelstvo prodej
jednoho pozemku.
24.11.2011 byl zastupitelstvu města předložen návrh na snížení ceny na 750 Kč/m2. Náklady
na výkup pozemků a vybudování infrastruktury byly dopočítány a vyčísleny na 876,65 Kč na
1 m2 pozemku.
Zastupitelstvo města schválilo 17.12.2012 prodej jednoho pozemku za 750 Kč/m2.
Pozemky jsou prodávány zasíťované, v kupní ceně je zahrnuto i příslušenství (vodovodní
přípojka zakončená ve vodoměrné šachtě, přípojka splaškové kanalizace zakončená v revizní
kanalizační šachtě, přístřešek pro umístění hlavního uzávěru plynu a rozvodné skříně). Na
pozemcích parc. č. 642/76, 642/77 a 642/78 je umístěno meliorační zařízení ve správě
Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Labe – pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, sloužící k odvodnění okolních polí, a váže se k nim tak povinnost vlastníka
pozemku strpět jeho umístění a další omezení dle § 56 zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona,
v platném znění.
Dle platného zákona o DPH lze letos prodat pozemky s DPH i bez DPH. V příštím roce bude
možný prodej pozemků pravděpodobně jen s DPH, nelze o tuto částku navýšit cenu pozemků,
protože by se staly neprodejné. Jedná se i s realitními kancelářemi.
Návrh usnesení č. ZM 11/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě
Za Vodou v Dobrušce – pozemků parc. č. 642/69, 642/72, 642/76, 642/77, 642/78 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice, v přiloženém znění. (Příloha č. 7)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na všech katastrálních územích města Dobrušky včetně
biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním
odpadem
Zprávu přednesl starosta.
Na základě novely zákona č. 229/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je obec povinna zajistit
místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Obec toto stanoví
obecně závaznou vyhláškou obce. Jedná se o biologicky rozložitelný odpad, kovy a stavební
suť, které nebyly řešeny v poslední obecně závazné vyhlášce.
Návrh usnesení č. ZM 12/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje vydání OZV č. 1/2015 „O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na všech katastrálních územích města Dobrušky včetně biologicky
rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem“, v přiloženém znění.
(Příloha č. 8)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
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10) Členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Zprávu přednesl Mgr. Jiří Mach.
Sdružení historický sídel Čech, Moravy a Slezska funguje od roku 1990. Sdružuje místa, na
kterých jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Jeho činnost
je zaměřena především na propagaci těchto památek, organizaci akcí, které mají přispět
k návštěvnosti těchto památek. Výhodou členství v této organizaci je, že jsou k dispozici
všechny jejich tiskoviny a elektronická média. S touto organizací je konzultována příprava
vyhlášek a zákonů, které se týkají oblasti památkové péče. Vstupní příspěvek je 1 Kč za
obyvatele + 1.000 Kč a roční příspěvek je 1 Kč za obyvatele. Toto členství je pro každé
město, které je členem prestižní záležitostí. Z okolí jsou členy Opočno a Nové Město nad
Metují.
Návrh usnesení č. ZM 13/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje podání přihlášky do Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska, se sídlem Opletalova 29, 110 00 Praha 1, IČ 65992466.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

11) Příslib poskytnutí investičního finančního příspěvku Tělovýchovné
jednotě Dobruška
Zprávu přednesl starosta.
Tělovýchovná jednota Dobruška v lednu 2015 podala žádost o dotaci od MŠMT na stroje a
zařízení k údržbě travnatých ploch. Jedná se o univerzální rotační žací stroj s čelním žacím
ústrojím pro sečení hřišť, hloubkový hrotový provzdušňovač nesený v závěsu traktoru,
pískovací stroj pro zapískování travnatých hřišť po aerifikaci a doplňování granulátu do UMT
(umělá tráva), aerifikační jednotku a tažený stroj pro údržbu UMT. Cena všech strojů činí
2.000.000 Kč. Tělovýchovná jednota Dobruška žádá o dofinancování záměru, na který bude
žádat o dotaci MŠMT z programu 133510. Dofinancování tohoto záměru městem by činilo asi
500.000 Kč. Po 5 letech by byly tyto stroje a zařízení převedeny na město Dobrušku.
Návrh usnesení č. ZM 14/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje příslib poskytnutí investičního finančního
příspěvku v roce 2015 ve výši do 500.000 Kč Tělovýchovné jednotě Dobruška, se sídlem
Mělčanská 118, 518 01 Dobruška, IČ 42885060, na realizaci investičního záměru „Stroje
na údržbu trávníku“ za podmínky, že na uvedenou akci bude přidělena Tělovýchovné
jednotě Dobruška dotace od MŠMT z programu 133510.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

12) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní a
sportovní zařízení města Dobrušky
Zprávu přednesl starosta.
Od 01.04.2015 dojde k rozšíření poskytovaných služeb organizační složkou Kulturní a
sportovní zařízení města Dobrušky, a to vylepování plakátů v Dobrušce. Cena za výlepové
službu bude nižší než dosud. Výlep plakátů bude realizován jednou, v případě zájmu
maximálně dvakrát za týden.
Zároveň byla při kontrole obsahu této zřizovací listiny zjištěna duplicita jedné činnosti, a to
poskytování reprografických služeb, proto se navrhuje tuto duplicitu odstranit.
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Návrh usnesení č. ZM 15/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační
složky Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky, v přiloženém znění s účinností od
01.04.2015. (Příloha č. 9)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

13) Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zprávu přednesl starosta.
Dne 26.02.2015 obdrželo město od Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s., se sídlem
Val 26, 518 01 Dobruška žádost o poskytnutí dotace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MAS žádá
o dotaci z rozpočtu města ve výši 100.000 Kč na pokrytí části neinvestičních nákladů
spojených s uspořádáním 5. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F.L.Věka 2015. Rada
města tuto žádost projednala na své řádné schůzi dne 04.03.2015. Vzhledem k tomu, že
nebylo možné zařadit tento bod do programu zastupitelstva města, předkládá jej rada jako bod
mimořádný a doporučuje schválit.
Návrh usnesení č. ZM 16/03/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v souladu s § 85
písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí
dotace ve výši 100.000 Kč Místní akční skupině POHODA venkova, z.s., se sídlem Val
26, 518 01 Dobruška, IČ 27005577, na pokrytí části neinvestičních nákladů spojených
s uspořádáním 5. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F.L.Věka 2015, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, v přiloženém znění.
(Příloha č. 10)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

14) Diskuse
Dotace
Zastupitelka Šťásková se zeptala zastupitelů, jestli někdo bude reagovat na apel paní P.
z minulého zasedání, o vytvoření pravidel pro poskytování dotací nebo vytvoření grantové
komise. Předloží zastupitelům k seznámení podklady k systému udělování dotací, které by
byly projednány na dalším zasedání zastupitelstva.
Bazén
Zastupitel Nagy se dotázal na možnost slevy pro seniory na vstupném do Krytého bazénu
v Dobrušce.
Starosta odpověděl, že o této možnosti budou jednat na radě.
Stojan na kola a pítko
Zastupitel Štěpán se jménem spoluobčanů dotázal na možnost umístění stojanu s pitnou vodu
na náměstí a stojanu na kola na Šubertově náměstí. Dále poukázal na špatný stav mostu
v Jiráskově čtvrti.
Starosta odpověděl, že s opravou mostu se počítá, technické služby mají tuto opravu v plánu
na letošní rok. O umístění stojanu na kola na Šubertově náměstí a pítka na náměstí se bude
jednat.
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Zápis
Zastupitelka Šťásková se zeptala, zda přenos ze zasedání bude na webových stránkách a jak
bude vypadat zápis.
Starosta odpověděl, že záznam bude na webových stránkách, pokud to bude technicky možné.
Zápis bude vytvořen dle jednacího řádu, to znamená, že bude proveden stručný záznam
průběhu projednávání bodů programu a diskuse. Doslovně bude zaprotokolován příspěvek
zastupitele, pokud o to požádá. Připomínky občanů budou stručně popsány.
Ulice 1. máje
Paní M. se zeptala, kdy budou zahájeny opravy v ulici 1. máje a zda bude možné v době
oprav parkovat auta u domů.
Starosta odpověděl, že v polovině měsíce proběhne otevírání obálek s nabídkami oslovených
firem. Po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání bude uzavřena smlouva s vítěznou firmou,
pokud se nikdo neodvolá. Letos by měla být oprava hotová. V určité fázi oprav nebude
možný vjezd aut. Občané ulice 1. máje budou včas informováni.
Jízdní řády a zápis
Paní Š. kladně ohodnotila nápad poskytnout občanům souhrnné jízdní řády prostřednictvím
Dobrušského listu. Navrhla umístit jízdní řády na zastávkách do zasklených vitrín a poukázala
na špatný stav zastávek. Dále si stěžovala na zkrácení diskuse v zápisu z minulého zasedání
zastupitelstva.
Starosta odpověděl, že v Jednacím řádu zastupitelstva města Dobrušky, který zastupitelé
schválili 10.12.2014 je jasně uvedeno: Podněty, návrhy a připomínky ze strany přítomné
veřejnosti, vyřešené přímo na zasedání jsou v zápise stručně popsány. Ty, které nelze vyřídit
přímo, jsou zaznamenány v zápise a předány příslušným orgánům města k vyřízení. Nikde se
nehovoří o tom, že musí být uvedeny doslovně.
Starosta i ověřovatelé zápis podepsali, nevznesli žádné připomínky, to znamená, že zápis byl
dle jejich názoru v souladu s jednacím řádem.
Zastupitel Poláček sdělil, že jízdní řády byly vylepeny zatím v provizorní formě. Dále uvedl,
že jednal s firmou Oredo, která v rámci grantového programu umístí na autobusovém nádraží
v Dobrušce informační digitální panel, kde budou uváděny informace o zpoždění, návaznosti
spojů apod. Vedoucí technických služeb doplnil, že jízdní řády budou v osvětlených
zasklených vitrínách.
Sunfood
Paní Š. se dotázala, zda jsou nějaké novinky týkající se rozšiřování firmy Sunfood.
Konstatovala, že na schůzce s představiteli firmy nebyla v podstatě možná žádná diskuse,
jednalo se spíše o představení firmy.
Zastupitel Lžíčař souhlasil, že diskuse byla minimální. Připravuje se nové veřejné projednání
územního plánu, které proběhne do prázdnin. Tam bude možné vyjádřit se ke změnám, které
byly provedeny od předchozího veřejného projednání, tedy rozšíření firmy Sunfood. Bude
možné podat námitky a připomínky, které budou dle zákona vyhodnoceny.
Bezpečnost
Pan K. navrhuje umístění dopravní značky zákaz vjezdu cyklistů do průchodu z náměstí a
snížení rychlosti v Javorové ulici.
Varhany
Paní Dana Ehlová jménem dramaturga mezinárodního hudebního festivalu F.L.Věka,
poděkovala za schválení dotace.
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Dále uvedla, že pan S. je také iniciátorem záchrany varhan v Husově sboru. Na město byla
podána žádost o dotaci ve výši 50.000 Kč. O dotaci byla požádána také církev a
Královéhradecký kraj. S žádostí o pomoc při shánění grantů byli osloveni i někteří ze
zastupitelů. Žádost bude také směřovat na Škoda auto a další subjekty. Zastupitelé a veřejnost
byli požádáni o podporu tohoto projektu. Je připraven projekt koncerty pro varhany, kde
vystoupí mimořádné osobnosti hudebního světa jako Lubomír Brabec (kytarista), Václav
Hudeček (houslista), Josef Somr (herec). Ke koncertům se připojila i ZUŠ v Dobrušce.
Organizátoři připravili tzv. adopci píšťal. Varhany mají 999 píšťal. V případě zájmu o adopci
píšťal, jsou tyto v hodnotě 300, 500, 700 a 1.000 Kč. Celková cena na opravu varhan je
700.000 Kč.
Sociální byty
Radní Královéhradeckého kraje, Josef Lukášek, informoval o připravované metodice
ministerstva o sociálním bydlení, která by zajišťovala města. Byly by tři typy bytů – krizový,
sociální (malometrážní byty pro lidi, kteří využívají sociální služby) a dostupný (pro seniory a
mladé rodiny). Ministerstvo by na to mělo po dohodě s panem Babišem vytvořit program
s částkou 7,5 miliardy Kč.
Etický kodex
Zastupitelka Šťásková chce, abychom se připojili k etickému kodexu úředníků a zaměstnanců
veřejné správy, který našla na stránkách Královéhradeckého kraje.
Starosta toto označil za zbytečné a konstatoval, že město Dobruška takový kodex nepotřebuje,
neboť ve všech soutěžích je vyhlašována pracovitost úředníků na předních místech v rámci
České republiky.
Partnerské město na Slovensku
Starosta informoval, že přes Svaz měst a obcí byla podána žádost o sehnání partnerského
města na Slovensku. O možnosti spolupráce se již jedná s městem Hnúšťa. V případě, že by
byla spolupráce schválena, bylo by možné čerpat granty z programů, které jsou vyhlašovány
pro členy Visegrádské čtyřky. Nyní je vyhlášen projekt týkající se výměnných pobytů
mládeže.
Starosta všem poděkoval za účast a ukončil zasedání.
Zasedání bylo ukončeno v 19:45.

V Dobrušce 13.03.2015
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