ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 17.08.2015
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Mgr. Petr Tojnar, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. Karel
Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková, Pavel Hůlek, Josef Jindra, Libuše Kujalová, František Nagy,
Petr Sadovský, Pavel Štěpán, Jana Šťásková
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Omluven: Josef Horák, Karel Joukl
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová
Za organizační složky města Dobrušky: Mgr. Petr Poláček
Dále bylo přítomno 7 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 13 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 22.06.2015, 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 2015
2) Prodej pozemku parc. č. 642/77 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
3) Zrušení prodeje pozemku parc. č. 642/76 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
4) Dohoda mezi městy Dobruška a Hnúšťa o navázání vzájemné mezinárodní spolupráce a
partnerství
5) Dohoda mezi městy Dobruška a Veľký Meder o partnerské spolupráci
6) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
7) Diskuse
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se
neozval, proto nechal o programu hlasovat.
Usnesení č. ZM 01/06/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 17.08.2015:
1) Úpravy rozpočtu 2015
2) Prodej pozemku parc. č. 642/77 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
3) Zrušení prodeje pozemku parc. č. 642/76 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
4) Dohoda mezi městy Dobruška a Hnúšťa o navázání vzájemné mezinárodní
spolupráce a partnerství
5) Dohoda mezi městy Dobruška a Veľký Meder o partnerské spolupráci
6) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
7) Diskuse
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Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise, pro přípravu usnesení Ing. Karla Brázdila,
CSc., Pavla Hůlka a Janu Šťáskovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/06/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.08.2015 ve složení: Ing. Karel
Brázdil, CSc., Pavel Hůlek, Jana Šťásková.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
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
Františka Nagyho a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/06/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Františka Nagyho a Pavla Štěpána
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 17.08.2015.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Starosta konstatoval, že kontrolou dříve přijatých usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Všechny úkoly vyplývající z přijatých usnesení jsou průběžně plněny.

Zpráva o činnosti rady města od posledního veřejného zasedání
Zprávu přednesl starosta.
Schůze RM se uskutečnily od posledního zasedání ZM dne 22.06.2015 celkem 6krát.
Rada města Dobrušky:
- schvalovala provedení rozpočtových opatření č. 12-14/2015
- byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu za I. pololetí 2015
- rozhodla o výběru dodavatele na realizaci "Průzkumného vrtu Semechnice"
Rada města Dobrušky schvalovala:
- výběr dodavatele na akci „Stavba chodníku v Pulicích“
- uzavření smluv o dodávce tepla pro objekty města Dobrušky
- objednání autorského dozoru na stavbu chodníku v Pulicích a při realizaci průzkumného vrtu
Dobruška v Semechnicích
- objednání ukazatelů okamžité rychlosti
- podání žádostí o dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a grantového programu
Nadace ČEZ
- projektový záměr Cykloregion Vlastimila Moravce
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Rada města Dobrušky z pohledu majetku schvalovala:
- nájemní smlouvy na městské byty a jejich dodatky
- vyvěšení záměru výpůjček a pronájmu
Na úseku organizačním a personalistiky schvalovala:
- uzavření nových dohod s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce a s tím související
sezónní navýšení počtu pracovníků na TS
- pracovní cestu do maďarského města Ábrahámhegy, slovenského města Veľký Meder a
polského Miejska Górka
- a připravovala program dnešního veřejného zasedání ZM
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za
období od 22.06.2015 do 17.08.2015.
Dále se pokračovalo dle navrženého programu.

1)

Úpravy rozpočtu 2015

Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 3 rozpočtová opatření, podle
kterých byl navýšen rozpočet města na rok 2015 o celkovou částku 5.213.991 Kč. V částce
jsou zahrnuty tyto dotace:
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 279.010 Kč
- dotace na vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 69.788 Kč
- dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2.532.457 Kč
- dotace na projekt Anglie 2015 pro ZŠ Pulická ve výši 415.290 Kč
- dotace na projekt Revitalizace Archlebových sadů ve výši 210.210 Kč
- dotace na projekt Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
pomocí pořízení digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS ve výši
1.553.236 Kč,
- dotace na Dobrušské letní muzicírování od kraje ve výši 20.000 Kč,
- dotace na projekt Zkvalitnění poskytování služeb TIC Dobruška v roce 2015 od kraje ve výši
37.000 Kč a
- dotace z rozpočtu obcí za vyřizování přestupků dle veřejnoprávních smluv za I. pololetí 2015
ve výši 27.000 Kč.
Dále je v navýšení rozpočtu zahrnut přijatý dar ve výši 70.000 Kč na pořízení radarových
měřičů.
V těchto rozpočtových opatřeních je také zahrnuta úprava rozpočtu na přesun komunitní
kompostárny a navýšení příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ Pulická z rozpočtové rezervy.
Přijaté dotace na akce předfinancované z vlastních zdrojů byly přesunuty do rozpočtové
rezervy.
Zastupitel Jindra se dotázal, kde budou umístěny měřiče rychlosti. Místostarosta Poláček sdělil,
že jeden radarový měřič bude umístěn v části Doly ve směru od obce Val a druhý měřič bude
u gymnázia.
Usnesení č. ZM 04/06/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 12-14/2015 provedená
Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
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2)

Prodej pozemku parc. č. 642/77 v obci Dobruška a k. ú. Pulice

Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Město připravilo v lokalitě Za Vodou v Dobrušce stavební pozemky pro výstavbu rodinných
domů, zároveň jsou k jednotlivým parcelám vybudovány vodovodní a kanalizační přípojky.
Tyto přípojky od jednotlivých parcel jsou zaústěny do vodovodního a kanalizačního řadu
v městských pozemcích parc. č. 642/3 a 642/66 v obci Dobruška a k. ú. Pulice.
Dne 09.03.2015 schválilo zastupitelstvo města záměr prodeje těchto pozemků (jejichž součástí
jsou na nich vybudované přístřešky HUP) včetně příslušenství – vodovodních a kanalizačních
přípojek za cenu
– u pozemků parc. č. 642/69, 642/72
690 Kč/ m2
– u pozemků parc. č. 642/76, 642/77, 642/78
625 Kč/ m2.
Schválený záměr obsahuje další podmínky prodeje těchto pozemků.
Zastupitelstvo města Dobrušky na svém zasedání dne 22.06.2015 schválilo prodej pozemků
parc. č. 642/69, 642,72, 642/76 a 642/78, v současné době se realizuje uzavírání příslušných
smluv.
O prodej posledního pozemku parc. č. 642/77 požádali manželé XXXXX, oba trvale bytem
XXXXX.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření příslušných smluv s těmito
zájemci, a to uzavření kupní smlouvy se smluvními podmínkami stanovenými v souladu se
zveřejněným záměrem prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou v Dobrušce
schváleným zastupitelstvem města dne 09.03.2015 a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě, kterou bude pro kupovaný pozemek zřízeno věcné
břemeno – služebnost inženýrské sítě spočívající v právu vedení, provozování, udržování a
provádění modernizací a zlepšení výkonností vodovodní přípojky a kanalizační přípojky na
pozemku města Dobrušky parc. č. 642/3 v obci Dobruška a k. ú. Pulice. Rozsah věcného
břemene je určen geometrickým plánem vyhotoveným společností Geospol, s.r.o., Pulická 104,
Dobruška, č. pl. 312-524/2011, ze dne 21.12.2011. Ostatní podmínky služebnosti budou
stanoveny shodně s podmínkami věcných břemen zřízených městem Dobruškou ve prospěch
již prodaných stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou. Správní poplatek za vklad služebnosti
do katastru nemovitostí a náklady na zhotovení geometrického plánu hradí město Dobruška.
Usnesení č. ZM 05/06/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje:
a) uzavření kupní smlouvy s manžely XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, na prodej
pozemku parc. č. 642/77 o výměře 981 m2 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
s příslušenstvím (vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace) za kupní cenu ve
výši 613.125 Kč. Podmínky kupní smlouvy budou stanoveny v souladu se zveřejněným
Záměrem prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou v Dobrušce schváleným
zastupitelstvem města dne 09.03.2015,
b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s manžely
XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, kterou se bezúplatně zřizuje ve prospěch
pozemku parc. č. 642/77 v obci Dobruška a k. ú. Pulice věcné břemeno – služebnost
inženýrské sítě spočívající v právu vedení, provozování, udržování a provádění
modernizací a zlepšení výkonností vodovodní přípojky a přípojky splaškové
kanalizace na pozemku města Dobrušky parc. č. 642/3 v obci Dobruška a k. ú. Pulice.
Rozsah služebnosti je vyznačen v geometrickém plánu č. 312-524/2011 ze dne
21.12.2011 vyhotoveným společností Geospol, s.r.o., Pulická 104, Dobruška, pod
písmeny „C“ a „D“. Ostatní podmínky služebnosti budou stanoveny shodně
s podmínkami věcných břemen dosud zřízených městem Dobruškou ve prospěch již
prodaných stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou. Správní poplatek za vklad
služebnosti do katastru nemovitostí hradí město Dobruška.
Hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0
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Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

3)

Zrušení prodeje pozemku parc. č. 642/76 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice

Zprávu přednesla Ing. Hanousková
Zastupitelstvo města Dobrušky na svém zasedání dne 22.06.2015 přijalo usnesení
č. ZM 15/05/2015, kterým schválilo uzavření kupní smlouvy s XXXXX, trvale bytem
XXXXX, na prodej pozemku parc. č. 642/76 o výměře 837 m2 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
s příslušenstvím (vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace) za kupní cenu ve výši
523.125 Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve
prospěch výše uvedeného pozemku.
Dne 23.07.2015 doručil XXXXX odstoupení od nabídky kupní smlouvy na stavební pozemek.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení výše uvedeného usnesení.
Usnesení č. ZM 06/06/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky ruší své usnesení č. ZM 15/05/2015 ze dne 22.06.2015
v tomto znění:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje:
a) uzavření kupní smlouvy s XXXXX, trvale bytem XXXXX, na prodej pozemku parc.
č. 642/76 o výměře 837 m2 v obci Dobruška a k. ú. Pulice s příslušenstvím (vodovodní
přípojka, přípojka splaškové kanalizace) za kupní cenu ve výši 523.125 Kč. Podmínky
kupní smlouvy budou stanoveny v souladu se zveřejněným Záměrem prodeje stavebních
pozemků v lokalitě Za Vodou v Dobrušce schváleným zastupitelstvem města dne
09.03.2015,
b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s XXXXX,
trvale bytem XXXXX, kterou se bezúplatně zřizuje ve prospěch pozemku parc. č. 642/76
v obci Dobruška a k. ú. Pulice věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě spočívající v
právu vedení, provozování, udržování a provádění modernizací a zlepšení výkonností
vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemku města Dobrušky parc. č.
642/3 v obci Dobruška a k. ú. Pulice. Rozsah služebnosti je vyznačen v geometrickém
plánu č. 312-524/2011 ze dne 21.12.2011 vyhotoveným společností Geospol, s.r.o., Pulická
104, Dobruška, pod písmenem „A“. Ostatní podmínky služebnosti budou stanoveny
shodně s podmínkami věcných břemen dosud zřízených městem Dobruškou ve prospěch
již prodaných stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou. Správní poplatek za vklad
služebnosti do katastru nemovitostí hradí město Dobruška.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

4)

Dohoda mezi městy Dobruška a Hnúšťa o navázání vzájemné
mezinárodní spolupráce a partnerství

Místostarosta Poláček seznámil zastupitele s průběhem jednání o podmínkách spolupráce se
slovenským městem Hnúšťa, které leží ve Slovenském rudohoří.
Usnesení č. ZM 07/06/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření Dohody mezi městy Dobruška a
Hnúšťa ze Slovenské republiky o navázání vzájemné mezinárodní spolupráce a
partnerství v přiloženém znění. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
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5)

Dohoda mezi městy Dobruška a Veľký Meder o partnerské
spolupráci

Místostarosta Poláček seznámil zastupitele s průběhem jednání o podmínkách spolupráce se
slovenským městem Veľký Meder, které leží na Žitném ostrově. Spolupráce by měla být
přínosná i při získávání grantů z Visegrádského fondu.
Usnesení č. ZM 08/06/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření Dohody o partnerské spolupráci mezi
městy Dobruška a Veľký Meder ze Slovenské republiky v přiloženém znění. (Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

6)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Zprávu přednesl starosta.
Město Dobruška obdrželo žádost Farní charity Dobruška, se sídlem Kostelní 259, 518 01
Dobruška, IČ 73635391, zastoupené ředitelkou XXXXX o poskytnutí dotace ve výši
100.000 Kč na celoroční činnost žadatele. (Příloha č. 4) Částka by byla použita na podporu
sociální služby osobní asistence.
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů byla zavedena povinnost poskytovatele dotace oznámit žadateli, že jeho
žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění. V těchto případech je nezbytné, aby rozhodnutí
příslušného orgánu obsahovalo důvod nevyhovění žádosti.
Rada města Dobrušky předkládá Zastupitelstvu města Dobrušky výše uvedenou žádost o
poskytnutí dotace k projednání. Rada žádost neprojednávala, zastupitelé rozhodnou, zda bude
dotace poskytnuta.
Zastupitel Sadovský upozornil, že Farní charita již v květnu letošního roku žádala o poskytnutí
dotace ve výši 159.000 Kč a dotázal se místostarosty Poláčka na výsledek jednání s ředitelkou
Farní charity.
Místostarosta Poláček konstatoval, že Farní charita obdržela dotaci ve výši 10.000 Kč, kterou
schvalovalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19.05.2015. Dále sdělil, že Ing. P.
s ním konzultovala možnost podání žádosti o dotaci, ale od ledna s Ing. P. o této problematice
nemluvil.
Starosta doplnil, že o dotace požádalo celkem 17 subjektů ze sociální oblasti. Kladně bylo
vyřízeno 10 žádostí a nejvyšší poskytnutá částka byla 10.000 Kč. Obdobné služby jako Farní
charita poskytuje i paní Luňáková, Domácí hospic v Rychnově nad Kněžnou a Oblastní charita
Červený Kostelec, kterým byla poskytnuta dotace ve stejné výši jako Farní charitě.
Zastupitel Sadovský se zeptal na zůstatek finančních prostředků určených na dotace.
Starosta odpověděl, že dle schváleného rozpočtu Zastupitelstvem města Dobrušky zbývá na
poskytování dotací pro sociální oblast 1.000 Kč.
Návrhová komise přečetla návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na
celoroční činnost příjemci Farní charitě Dobruška, se sídlem Kostelní 259, 518 01 Dobruška,
IČ 73635391, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
subjektem dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 1 (Bittner) Dále se nehlasovalo.
Usnesení nebylo schváleno.
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7)

Diskuse

Oprava silnic
Zastupitel Nagy poukázal na nutnost opravy silnice Na Trojici a silnice od teplárny ke garážím.
Dále se dotázal na možnost vybudování chodníku ke kadeřnictví u domku F.L.Věka, v místě,
kde si občané zkracují cestu přes trávník.
Starosta odpověděl, že požadavky na opravy budou předány technickým službám a
vybudování chodníku bude součástí projektu na opravu zbylé části Poddomí.
Pozemky na stadionu
Zastupitel Sadovský se zeptal na stav jednání týkajícího se pozemků na stadionu.
Starosta odpověděl, že zastupitelstvo schválilo text dopisu, který JUDr. Štěpánová již odeslala
majitelům a nyní se čeká na jejich reakci. Pokud ve stanovené lhůtě nepřijde odpověď, bude se
tato věc řešit soudní cestou.
Cesta u domku F.L.Věka
Zastupitelka Kujalová se dotázala na termín dokončení opravy cesty u domku F.L.Věka.
Starosta sdělil, že do 14 dnů by měla být dokončena cesta a do konce září veškeré další práce.
Koupaliště
Zastupitelka Čiháčková požádala o opravu dlaždic u bazénu.
Starosta odpověděl, že dlaždice jsou průběžně opravovány. Dále doplnil, že v rámci zkvalitnění
služeb by se měly na koupališti instalovat další šatny, schody a skluzavka pro děti.
Zastupitel Hůlek kladně hodnotil koupaliště v Dobrušce v porovnání s jinými v republice,
včetně příznivých cen.
Veřejné záchody
Zastupitelka Šťásková opět požádala o zjednodušení komunikace s občany přes ID na
stránkách města. Dále přednesla připomínky občanů k veřejným záchodům. (Nejsou
bezbariérové a teče tam pouze studená voda.)
Starosta odpověděl, že informace o studené vodě není pravdivá, technické služby nedávno
měnily průtokový bojler, a bezbariérový přístup v tomto místě nelze vybudovat, protože
pozemek není ve vlastnictví města.
Auta
Dále zastupitelka Šťásková poukázala na problém prázdných aut umístěných na parkovištích
v Dobrušce.
Město nemůže s těmito auty nic dělat, protože se dle znaleckého posudku nejedná o vraky.
Workshop architektů
Zastupitel Bittner informoval o akci „Workshop architektů“, která se uskutečnila v Dobrušce.
S výsledky práce mladých architektů bude možné se seznámit ve vestibulu kina i na stránkách
města.
Starosta poděkoval zastupitelce Šťáskové, zastupiteli Bittnerovi a místostarostovi Lžíčařovi za
organizační zajištění této akce.
Oprava mostu
Zastupitel Štěpán připomněl požadavek na nátěr mostu.
Most se zatím natírat nebude, dosud město neobdrželo odpovídající cenovou nabídku.
Plnění rozpočtu města za I. pololetí 2015
Starosta informoval o stavu plnění rozpočtu.
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Cyklostezka
Pan B. se dotázal na stav budování cyklostezky Dobruška – Opočno.
Místostarosta Lžíčař odpověděl, že je dokončena změna projektu. Co nejdříve bude podáno
sloučené stavební a územní řízení. Po nabytí právní moci bude možné realizovat další část,
poslední 700 m úsek by zatím byl tvořen upravenou polní cestou.
Místostarosta Poláček informoval o projektovém záměru Cykloregion Vlastimila Moravce.
Cílem zástupců obcí Nové Město nad Metují, Chlístov, Val, Dobruška, Podbřezí, Bílý Újezd a
Solnice je vybudování cyklotrasy mezi obcemi Nové Město nad Metují a Ještětice.
Část z Ještětic do Podbřezí by mohla být podporována ze strany Škoda Auto.
Dědina
Místostarosta Poláček informoval o jednání zástupců Českého rybářského svazu, Oddělení
životního prostředí MÚ Dobruška a Povodí Labe, na kterém se řešil problém úhynu ryb.
Řešením by bylo oddělení splaškové a dešťové kanalizace a vybudování retenčních zásobáren,
což by bylo velice nákladné. Byla doporučena drobná opatření a vypracování matematického
modelu kanalizace.
Chodník v ulici Zd. Nejedlého
Pan V. se dotázal, zda bude chodník v ulici Zd. Nejedlého dokončen v plánovaném termínu.
Starosta odpověděl, že výběrové řízení díky nejnižší cenové nabídce vyhrála firma, která už
dělá chodník v Pulicích i chodník v ulici 1. máje, ale kapacitně nestíhá. Do konce října
letošního roku má být chodník dokončen. Další chodníky se letos už opravovat nebudou.
Na Poříčí
Pan P. požádal o opravu silnice v ulici Na Poříčí – vyrovnání kanálů. Dále se dotázal, zda
stavba kanceláří u Servisbalu je trvalá nebo jen dočasná.
Starosta odpověděl, že v ulici Na Poříčí by byly možné pouze drobné opravy.
Ing. Hanousková dodala, že stavba je řádná a na pozemku, který je ve vlastnictví Servisbalu,
parkoviště mají jen pronajaté.
Místostarosta Lžíčař doplnil, že toto místo je řešeno i v územním plánu.
Železniční přejezd
Zastupitel Sadovský poukázal na nedostatečné rozhledové podmínky u železničního přejezdu u
stavebnin v Pulicích a v rámci zvýšení bezpečnosti tohoto místa navrhuje alespoň instalaci
dopravního zrcadla.
Informace z města
- Kulturní akce - 18.08.2015 – od 18:00 vystoupení folklórních souborů na náměstí (v případě
nepříznivého počasí v kině)
- Svatováclavské slavnosti - poslední víkend v září
Probíhá zateplení MŠ J.A.Komenského a oprava budovy ZŠ Fr. Kupky. Na stavbu sportovní
haly už bylo vydáno stavební povolení a probíhá hodnocení nabídek na stavbu rozlučkové síně.
Starosta uvedl, že příští zasedání zastupitelstva bude pravděpodobně na začátku října a další
v prosinci.
Starosta všem poděkoval za účast a ukončil zasedání.
Zasedání bylo ukončeno v 18:10.
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