ZÁPIS ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 12.10.2015
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Mgr. Petr Tojnar, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Ing. arch. Oldřich Bittner (příchod
17:03), Ing. Karel Brázdil, CSc., Josef Horák, Pavel Hůlek, Josef Jindra, Karel Joukl, Libuše
Kujalová, František Nagy, Pavel Štěpán, Jana Šťásková
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Omluven: Blanka Čiháčková, Petr Sadovský
Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška: Mgr. Vladimír Alexander, Bc. Dana Ehlová, Ing. Zdeňka
Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová, Ing. Petr Zima
Za organizační složky města Dobrušky: Bc. Táňa Klimešová, Michal Novotný
Dále bylo přítomno 10 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 12 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 17.08.2015, 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) Smlouva o dílo na realizaci stavby Městské rozlučkové síně v Dobrušce
3) Dotace z Programu regenerace městské památkové zóny Dobruška
4) Prodej pozemku parc. č. 1279/3 a dílu „a“ odděleného geometrickým plánem č. 1823126/2014 z pozemku parc. č. 1279/2, vše v obci a k. ú. Dobruška
5) Dodatek č. 15 ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany ve městě Dobruška a jeho
místních částech ze dne 30.08.2002
6) Udělení cen města Dobrušky
7) Diskuse
Starosta navrhl doplnit na program zasedání jeden bod, a to projednání žádosti o poskytnutí
dotace pro TJ Dobruška.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se
neozval, proto nechal o programu hlasovat.
Usnesení č. ZM 01/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 12.10.2015:
1) Úpravy rozpočtu 2015
2) Smlouva o dílo na realizaci stavby Městské rozlučkové síně v Dobrušce
3) Dotace z Programu regenerace městské památkové zóny Dobruška
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4) Prodej pozemku parc. č. 1279/3 a dílu „a“ odděleného geometrickým plánem
č. 1823-126/2014 z pozemku parc. č. 1279/2, vše v obci a k. ú. Dobruška
5) Dodatek č. 15 ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany ve městě Dobruška a
jeho místních částech ze dne 30.08.2002
6) Udělení cen města Dobrušky
7) Žádost o poskytnutí dotace
8) Diskuse
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise pro přípravu usnesení Josefa Horáka, Josefa
Jindru a Karla Joukla.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.10.2015 ve složení: Josef
Horák, Josef Jindra a Karel Joukl.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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.
Přišel zastupitel Bittner.
Starosta jmenoval zapisovatelkou Bc. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
Ing. arch. Oldřicha Bittnera a Libuši Kujalovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Ing. arch. Oldřicha Bittnera a
Libuše Kujalové ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 12.10.2015.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta konstatoval, že kontrolou dříve přijatých usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Všechny úkoly vyplývající z přijatých usnesení jsou průběžně plněny.

Zpráva o činnosti rady města od posledního veřejného zasedání
Zprávu přednesla tajemnice Bc. Lenka Matušková (dále jen „tajemnice“).
Schůze RM se uskutečnily od posledního zasedání ZM dne 17.08.2015 celkem 8 krát.
Rada města Dobrušky schvalovala:
- provedení rozpočtových opatření č. 15-17/2015
- objednání lokální opravy výtluků a uličních vpustí v ulici Křovická
- ošetření dřevin v Archlebových sadech
- realizaci ústředního vytápění a elektroinstalace v Rýdlově vile
- dodávku žaluzií do ZŠ Fr. Kupky
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- opravu městského bytu v ul. Na Příčnici
- opravu terasy a balkonu čp. 26
- terénní úpravy u domku F.L.Věka
- provedení opravy části střešní konstrukce na sokolovně
- opravu chodníku v ul. Zd. Nejedlého
- změnu Tržního řádu
- zapůjčení městského mobiliáře na kulturní a sportovní akce
- další veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
Rada města Dobrušky:
- řešila opravu hrobu F.A. Šuberta na Olšanských hřbitovech
Rada města Dobrušky z pohledu majetku schvalovala:
- zveřejňování záměru prodeje pozemků
- vyvěšení záměrů pronájmů, nájemní smlouvy na pozemky
- vyvěšení záměru výpůjček a jejich schválení
- nájemní smlouvy na městské byty a jejich dodatky
Na úseku organizačním a personalistiky řešila:
- dohody s Úřadem práce o vyhrazení společensky účelného místa
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za
období od 17.08.2015 do 12.10.2015.
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 3.621.547 Kč. V částce
jsou zahrnuty tyto dotace:
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 455.864 Kč,
- dotace na vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 53.794 Kč,
- dotace na poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek ve výši 75.000 Kč,
- dotace na výkon sociální práce ve výši 373.000 Kč,
- dotace na projekt Máme stále oči dokořán pro ZUŠ Dobruška ve výši 22.000 Kč,
- dotace na projekt Dřevořezby – umělecké zpracování dřeva pro DDM Dobruška ve výši
12.000 Kč a
- dotace na projekt Průzkumný vrt Dobruška 2.629.889 Kč.
V těchto rozpočtových opatřeních je také zahrnuta úprava rozpočtu týkající se navýšení
příspěvku na činnost pro Základní školu Františka Kupky v Dobrušce ve výši 262.000 Kč,
navýšení výdajů odboru rozvoje města na opravy čp. 26 ve výši 350.000 Kč, na pořízení
vytápění a nové elektroinstalace v Rýdlově vile ve výši 700.000 Kč, na další výdaje na
zateplení MŠ v ul. Komenského ve výši 1.000.000 Kč, na zateplení budovy ZŠ Fr. Kupky
čp. 433 ve výši 150.000 Kč a na další drobné úpravy.
Přijaté dotace na akce předfinancované z vlastních zdrojů byly částečně přesunuty do
rozpočtové rezervy a částečně použity na uvedené změny.
Zastupitel Jindra se dotázal na rozpočtové opatření schválené radou 29.09.2015, které navyšuje
částku u mateřské školy o milion korun a u Základní školy Fr. Kupky o 150.000 Kč.
Ing. Zima odpověděl, že důvodem jsou vícepráce. U mateřské školy to byla změna technického
řešení celého opláštění střechy, u Základní školy Fr. Kupky se jednalo o vícepráce na
vodorovné izolaci zdiva.
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Usnesení č. ZM 04/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 15-17/2015
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Smlouva o dílo na realizaci stavby Městské rozlučkové síně v Dobrušce
Zprávu přednesl Ing. Zima.
Na základě rozhodnutí Rady města Dobrušky ze dne 10.06.2015 bylo dne 11.06.2015 zahájeno
zadávací řízení dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Městská
rozlučková síň v Dobrušce“, jejímž předmětem je výstavba městské rozlučkové síně u
městského hřbitova včetně související dopravní a technické infrastruktury. Tohoto zadávacího
řízení se zúčastnilo celkem devět uchazečů.
Na základě doporučení Radou města Dobrušky jmenované hodnotící komise Rada města
Dobrušky dne 01.10.2015 svým usnesením č. RM 02/43/2015 rozhodla v souladu s ust. § 76
odst. 6 ZVZ o vyloučení uchazečů KERSON, spol. s r. o., a STYLBAU, s. r. o., ze zadávacího
řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a
zároveň v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) ZVZ o výběru nejvhodnější nabídky. Jako
nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka společnosti TREPART, s. r. o. Nabídková cena
tohoto uchazeče činí 12.937.789,13 Kč bez DPH, doba dokončení a předání díla pak 39 týdnů.
Jelikož v rámci plnění veřejné zakázky mají být kromě vlastní budovy rozlučkové síně
zhotoveny i stavby, které mohou mít dle převažujících právních názorů charakter nemovitých
věcí (kanalizační přípojka pro rozlučkovou síň, parkoviště) a jejich nabytí výstavbou na
základě smlouvy o dílo je tak nutno považovat za nabytí nemovitých věcí ve smyslu ust. § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je
nutné, aby o uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem, kterého vybrala Rada města Dobrušky na
základě otevřeného řízení dle ZVZ, rozhodlo Zastupitelstvo města Dobrušky.
Uzavření předkládané smlouvy o dílo bylo usnesením Rady města Dobrušky č. RM 02/43/2015
ze dne 01.10.2015 doporučeno Zastupitelstvu města Dobrušky schválit, když uzavření smlouvy
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je povinností města Dobrušky
plynoucí z ust. § 82 ZVZ. Nesplnění této povinnosti, tj. neuzavření smlouvy ze strany města,
by bylo sankcionováno dle ZVZ a dále by mohlo založit nárok příslušného uchazeče na
náhradu škody.
Ke schválení předkládaný návrh smlouvy odpovídá návrhu smlouvy předloženému vybraným
uchazečem v jeho nabídce, který je v souladu s obchodními podmínkami zakázky stanovenými
Radou města Dobrušky v rámci schválení zadávacích podmínek vyjma termínu zahájení prací,
který byl s ohledem na časový posun zadání zakázky posunut v souladu s podmínkami
zadávací dokumentace. Uzavření smlouvy je přitom potřeba podmínit v návrhu usnesení
uvedeným způsobem s ohledem na možný postup vyloučených uchazečů.
Zastupitelka Šťásková se dotázala, zda hlavním hodnotícím kritériem byla cena a dále kdo
bude moci využívat záchody v Rozlučkové síni.
Ing. Zima odpověděl, že cena měla při hodnocení nabídek váhu 95 % a doba výstavby měla
váhu 5 %. Záchody budou veřejně přístupné pro návštěvníky hřbitova tak, aby nahradily ty na
stávajícím hřbitově. Doplnil, že do rozpočtu zpracovaného projektantem, na základě zadaných
technických parametrů, město už nezasahovalo.
Zastupitel Bittner se dotázal, zda se při výběru dodavatele posuzovaly reference.
Ing. Zima odpověděl, že reference byly požadovány, ale podle zákona o zadávání veřejných
zakázek nelze reference určit za hodnotící kritérium.
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Paní Š. zajímalo, zda město obdrželo od občanů názory a připomínky ke stavbě Rozlučkové
síně a zda by bylo možné se s nimi seznámit.
Starosta odpověděl, že přišel jeden e-mail, vztahující se k tomuto tématu. Z osobních jednání
vyplynulo, že okolo 75 % lidí stavbu Rozlučkové síně podporuje.
Paní Š. zdůraznila, že se stavbou Rozlučkové síně nesouhlasí.
Místostarosta Poláček seznámil přítomné se statistikou vytvořenou na základě údajů získaných
z Českého statistického úřadu a církevních zdrojů. Dle této statistiky lze očekávat 70 %
občanských, 17 % církevních a 13 % bezobřadových pohřbů. Na základě údajů poskytnutých
pohřební službou Dobruška za rok 2014 dojdeme k číslům 143 občanských, 36 církevních a 25
bezobřadových pohřbů. Dále místostarosta uvedl, že smuteční síně jsou v Rychnově nad
Kněžnou, Týništi nad Orlicí, Novém Městě nad Metují, Náchodě, Hronově, Jaroměři, Jasenné
a Bačetíně. Z větších měst v okolí nemá smuteční síň Česká Skalice, Třebechovice pod
Orebem, Kostelec nad Orlicí a Vamberk.
Starosta uvedl, že Rozlučkovou síň budou moci využívat i jiné pohřební služby, nejen pohřební
služba v Dobrušce.
Pan V. se zeptal, zda bude stavba Rozlučkové síně hrazena pouze z prostředků městského
rozpočtu nebo bude možné získat nějakou dotaci.
Starosta odpověděl, že na tuto stavbu nelze žádat o dotaci, bude hrazena pouze z městského
rozpočtu.
Paní Š. se zeptala, zda funguje odkaz na stránkách města určený pro příspěvky a diskusi
občanů.
Místostarosta odpověděl, že odkaz funguje a na žádost zastupitelky Šťáskové bylo přihlašování
do diskusního fóra zjednodušeno, je třeba jen vyplnit jednoduchý registrační formulář.
Usnesení č. ZM 05/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné
zakázky „Městská rozlučková síň v Dobrušce“ s uchazečem, jehož nabídka byla
usnesením Rady města Dobrušky č. RM 02/43/2015 vybrána jako nejvhodnější pro plnění
zakázky, obchodní společností TREPART, s. r. o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4,
IČ 25917838, v přiloženém znění. Uzavření smlouvy je podmíněno tím, že v zákonné lhůtě
nebudou podány námitky proti rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazečů či proti
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky schváleným usnesením Rady města
Dobrušky č. RM 02/43/2015, nebo pokud takové námitky podány budou, že zadavatel
rozhodne o tom, že podaným námitkám proti výše uvedeným rozhodnutím v zákonné
lhůtě nevyhoví a stěžovatel či stěžovatelé zároveň nepodají v zákonné lhůtě návrh na
zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 10 Proti 2 (Hůlek, Šťásková)
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Bittner)

3) Dotace z Programu regenerace městské památkové zóny Dobruška
Zprávu přednesl Ing. Zima.
Zastupitelstvu města Dobrušky je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 90.000 Kč, uzavírané mezi městem Dobruška a XXXXX. Předmětem je poskytnutí
dotace v Programu regenerace MPZ Dobruška na rok 2015 na Obnovu a nátěr zděné brány
včetně opravy zastřešení objektu čp. 14 a další související práce. Dotace je tvořena povinným
podílem města Dobrušky, stanoveným zásadami dotačního programu Ministerstva kultury ČR
Programu regenerace městské památkové zóny (dále jen MPZ) Dobruška na rok 2015, ve výši
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15.000 Kč (10% z celk. nákladů) – schváleno vyčlenění částky Zastupitelstvem města dne
22.06.2015 - a dále státním příspěvkem v Programu regenerace MPZ Dobruška na rok 2015 ve
výši 75.000 Kč (50 % z celk. nákladů).
Zásadami programu stanovený povinný podíl města Dobrušky: 15.000 Kč (10%)
Dotace bude vlastníkovi nemovitosti čp. 14 v Dobrušce poskytnuta ve formě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva obsahuje státní finanční příspěvek
ve výši 75.000 Kč a podíl města ve výši 15.000 Kč. Státní finanční příspěvek a podíl města
jsou zařazeny v rozpočtu města Dobrušky.
Zastupitelka Kujalová se zdržela hlasování s odkazem na Čl. 6 odst. 18 Jednacího řádu
Zastupitelstva města Dobrušky.
Usnesení č. ZM 06/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí dotace na obnovu a nátěr zděné
brány včetně opravy zastřešení objektu čp. 14 a další související práce ve výši 90.000 Kč
pro vlastníka nemovitosti měšťanského domu čp. 14 v Dobrušce paní XXXXX, bytem
XXXXX a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v Programu regenerace
městské památkové zóny Dobruška na rok 2015 s tímto subjektem, v přiloženém znění.
(Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 12 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Kujalová)

4) Prodej pozemku parc. č. 1279/3 a dílu „a“ odděleného geometrickým
plánem č. 1823-126/2014 z pozemku parc. č. 1279/2, vše v obci a k. ú.
Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Spoluvlastníci bytových jednotek v domě čp. 810–811 v Dobrušce žádají o prodej pozemku
pod tímto bytovým domem a o prodej nezbytného manipulačního prostoru kolem domu v šíři
cca 50 cm. Pozemek pod bytovým domem má parc. č. 1279/3 a výměru 354 m2. Pozemek
kolem bytového domu je oddělen geometrickým plánem č. 1823-126/2014, jedná se o díl „a“
pozemku parc. č. 1279/2 o výměře 58 m2, který je přisloučen do pozemku 1279/3, celková
výměra pozemku 1279/3 je tímto geometrickým plánem zaokrouhlena na 413 m2.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.02.1995 schválilo pod bodem B odst. b) převod
pozemků ve vlastnictví města, na kterých jsou postaveny budovy SBD Dobruška, stavebnímu
bytovému družstvu na základě kupní smlouvy v ceně 1 Kč/m2 s podmínkou, že SBD uhradí
veškeré náklady a poplatky spojené s převodem pozemků včetně daně z převodu. Na základě
tohoto usnesení byly v letech 1996–1999 prodávány budovami zastavěné pozemky a
manipulační prostor v šíři cca 50 cm kolem obvodu budovy, nutný GP a správní poplatek
katastrálnímu úřadu hradilo SBD. Při prodejích pozemků pod bytovými domy nebyl prodán
pouze pozemek pod domem čp. 810–811, protože město vlastnilo pouze část pozemku. Část
bytovým domem zastavěného pozemku patřilo Zemědělskému družstvu Dobruška, k převodu
vlastnického práva i k této části pozemku na město došlo až po digitalizaci Dobrušky, a to na
základě směnné smlouvy uzavřené dne 04.10.2002 mezi městem a zemědělským družstvem.
Pozemek pod bytovým domem je nyní stále vlastnictvím města. V současné době pozemek pod
bytovým domem mohou koupit pouze spoluvlastníci bytového domu čp. 810–811 v Dobrušce
(tj. vlastníci jednotlivých bytových jednotek v tomto domě), a to v poměru podle velikosti
jejich podílů na společných částech budovy tak, jak je uvedeno v evidenci katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 2609 pro katastrální území Dobruška. To znamená, že pozemek pod
budovou bytového domu nemůže koupit společenství vlastníků toho domu.
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S ohledem na časový odstup od prodejů pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví SBD bylo
navrženo postupovat stejně jako u majetkoprávních narovnání, která provádí město
v posledních několika letech např. v ulici Belveder, Křovická apod., tj. prodej pozemků za
cenu 20 Kč/m2. Geometrický plán k oddělení pozemků a správní poplatek katastrálnímu úřadu
hradí kupující.
Záměr prodeje byl zveřejněn na Úřední desce MÚ Dobruška od 9. do 25. září 2015.
Usnesení č. ZM 07/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej pozemků v obci a k. ú. Dobruška
o celkové výměře 413 m2, a to pozemku parc. č. 1279/3 a dílu „a“ odděleného
geometrickým plánem č. 1823-126/2014 ze dne 27.11.2014, vyhotoveným Ing. Milošem
Tůmou, CSc., Opočno, z pozemku parc. č. 1279/2, spoluvlastníkům bytového domu
čp. 810, 811 v Dobrušce (tj. vlastníkům jednotlivých bytových jednotek v tomto domě), a
to v poměru podle velikosti jejich podílů na společných částech budovy tak, jak je
uvedeno v evidenci katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2609 pro katastrální území
Dobruška, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 8.260 Kč. (Příloha č. 4)
Kupujícími jsou:
– XXXXX, trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 66/792
celku, za kupní cenu ve výši 688 Kč,
– manželé XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši id. 66/792
celku - SJM, za kupní cenu ve výši 688 Kč,
– XXXXX, trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 66/792
celku, za kupní cenu ve výši 688 Kč,
– XXXXX, trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 66/792
celku, za kupní cenu ve výši 688 Kč,
– manželé XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši
id. 132/792 celku - SJM, za kupní cenu ve výši 1377 Kč,
– XXXXX, trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 66/792
celku, za kupní cenu ve výši 688 Kč,
– manželé XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši
id. 66/792 celku - SJM, za kupní cenu ve výši 688 Kč,
– XXXXX, trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 66/792
celku, za kupní cenu ve výši 688 Kč,
– XXXXX, trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 66/792
celku, za kupní cenu ve výši 688 Kč,
– XXXXX, trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 66/792
celku, za kupní cenu ve výši 688 Kč,
– manželé XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši
id. 66/1584 celku - SJM, za kupní cenu ve výši 345 Kč,
– XXXXX, trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/1584
celku, za kupní cenu ve výši 173 Kč,
– XXXXX, trvale bytem XXXXX, prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/1584
celku, za kupní cenu ve výši 173 Kč.
Kupní cena je splatná před podpisem smlouvy. Poplatek za návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu nutného
k oddělení pozemků hradí společně a nerozdílně kupující.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) Dodatek č. 15 ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany ve městě
Dobruška a jeho místních částech ze dne 30.08.2002
Zprávu přednesl starosta.
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ČR - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje požádal o změnu účelu čerpání
investičního finančního příspěvku poskytnutého z rozpočtu města v roce 2014. Finanční
prostředky byly určeny na investiční výdaje související s rozšířením garážového stání pro
jednotku SDH v Dobrušce. Termín pro čerpání a vyúčtování byl stanoven na 30. listopad 2015.
Částku 9.916 Kč, která nebude využita na stanovený účel, žádají převést na částečné pokrytí
výdajů souvisejících s pořízením motorového člunu.
Usnesení č. ZM 08/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke Smlouvě
o zabezpečení požární ochrany ve městě Dobruška a jeho místních částech ze dne
30.08.2002 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého
kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3, IČ 70882525, v přiloženém znění.
(Příloha č. 5)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

6) Udělení cen města Dobrušky
Zprávu přednesl starosta.
Rada města Dobrušky projednala návrhy na udělení cen města Dobrušky - stříbrných medailí
Vlastě Ulrychové a Ing. Igoru Šimonovi a bronzových medailí Daně Friedové, Karlu
Baláčkovi, Josefu Frýdovi a Janu Dvořákovi. Ocenění by byla předána při Slavnostním večeru
20.10.2015 ve Společenském centru – Kino 70.
Vlasta Ulrychová je dlouholetou členkou dobrušského divadelního ochotnického souboru.
Vytvořila na desítky rolí a mnoho divadelních představení také režírovala. Dlouhá léta
spolupracovala se souborem Svět loutek. Angažovala se výrazně i občansky; veřejně
vystupovala proti okupaci naší země v roce 1968. V letošním roce oslaví devadesáté
narozeniny a ocenění dostává za svůj celoživotní přínos dobrušskému kulturnímu životu.
Ing. Igor Šimon spoluzakládal v roce 1971 Veřejnou lyžařskou školu, jednu z prvních
v republice. Zasloužil se o zřízení Akreditačního střediska pro výuku profesionálních
instruktorů lyžování. V 70. a 80. letech pracoval s mládeží, organizoval letní dětské tábory
v Mělčanech, Hlavňově, Orlickém Záhoří, i tábory putovní a mezinárodní. Letos oslavil
osmdesáté narozeniny.
Dana Friedová je výraznou osobností dobrušského kulturního života. Zpívá v ženském
pěveckém sboru Vlasta, jehož je sbormistryní. Sbor pod jejím vedením úspěšně pokračuje ve
více jak stotřicetileté tradici.
Karel Baláček byl spoluzakladatelem skibobového oddílu v Dobrušce, který byl oficiálně
založen jako třetí v republice. Již několik let před tímto rokem se věnoval skibobovému sportu
a šířil jeho popularitu. Je dlouholetým trenérem jak dobrušských skibobistů, tak mládežnické
reprezentace, se kterou se účastní domácích i zahraničních závodů. Na mistrovství světa
v letošním roce získal se svými svěřenci ve čtyřech disciplínách celkem 39 medailí včetně
sedmnácti titulů mistrů světa. Tímto výsledkem se dobrušská výprava zařadila na první místo
v úspěšnosti získaných medailí na tomto mistrovství. V roce 2014 byl vyhlášen nejlepším
trenérem v Královéhradeckém kraji. Letos oslaví sedmdesáté narozeniny.
Jan Dvořák dlouhá léta pracoval jako správce závodního klubu v Dobrušce. K jeho
charakteristickým rysům patří především obětavost a nezměrná píle. Byl „dobrým duchem“
všech akcí, které se v klubu, tehdy hlavním kulturním zařízením ve městě, odehrávaly. Platně
pomáhal ochotníkům, muzikantům a vůbec všem, kteří se v dobrušském kulturním životě
aktivně angažovali. Ocenění dostává za celoživotní přínos dobrušskému kulturnímu životu.
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Josef Frýda působí dlouhá desetiletí jako učitel základní školy v Pulické ulici. Je dlouholetým
členem redakční rady Dobrušského zpravodaje, v němž, stejně jako v Dobrušském listu,
provádí velmi pečlivou korektorskou práci, a spoluautorem publikací Dobrušská privilegia a
Dobrušsko – stopami minulosti. Dlouhodobě spolupracuje s dobrušským vlastivědným
muzeem při zpracovávání dějin našeho města a výsledků poznání regionálních dějin využívá i
ve své pedagogické práci. Zasloužil se zejména o rozvoj dobrušského badmintonu a působil i
ve vysokých funkcích ústředního svazu tohoto sportu.
Zastupitelka Šťásková se dotázala, zda je toto ocenění spojené s finanční odměnou.
Starosta odpověděl, že by bylo možné dát i finanční odměnu, ale nikdy se k těmto oceněním
nedávala.
Usnesení č. ZM 09/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - stříbrné medaile
za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za celoživotní přínos dobrušskému kulturnímu
životu paní Vlastě Ulrychové.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 10/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - stříbrné medaile
za zásluhy o rozvoj města Dobrušky ve sportovní oblasti panu Ing. Igoru Šimonovi.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 11/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - bronzové
medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za přínos dobrušskému kulturnímu životu,
především v oblasti hudby, paní Daně Friedové.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 12/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - bronzové
medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky ve sportovní oblasti panu Karlu Baláčkovi.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 13/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - bronzové
medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za celoživotní přínos dobrušskému
kulturnímu životu panu Janu Dvořákovi.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 14/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - bronzové
medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za literární činnost a mapování historie
města panu Josefu Frýdovi.
Hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0
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Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta doplnil, že při slavnostním večeru ve Společenském centru budou předána poděkování
reprezentantům základních a středních škol v Dobrušce a také třem dárcům krve za
mnohonásobné odběry.

7) Žádost o poskytnutí dotace
Zprávu přednesl starosta.
Město Dobruška obdrželo žádost TJ Dobruška, se sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška,
IČ 42885060, zastoupené předsedou Ivanem Koláčným, ze dne 30.09.2015 o poskytnutí dotace
na celoroční činnost fotbalového oddílu žadatele v roce 2015 ve výši 50.000 Kč. Jedná se
o příspěvek na veřejně prospěšnou činnost žadatele zahrnující především výchovu a kvalitní
práci s dětmi a mládeží a dále zajištění fungování mužstva mužů, které působí v krajském
přeboru. (Příloha č. 6)
Schválení poskytnutí dotace je v pravomoci zastupitelstva města, žadateli již byla dne
28.05.2015 poskytnuta dotace z rozpočtu města Dobrušky ve výši 100.000 Kč na stejný účel.
Tělovýchovná jednota si letos podala už několik žádostí o poskytnutí dotace. Žádala 50.000 Kč
na lehkou atletiku, 5.000 Kč na tenis, 100.000 Kč na fotbal a 8.000 Kč na dětský den. Letos
dostala už 163.000 Kč.
V loňském roce dostala celkem 175.000 Kč a dále jí město poskytlo částku 3.300.000 Kč na
úpravu umělého trávníku. V roce 2013 dostala 150.000 Kč, v roce 2012 dostala 167.000 Kč,
v roce 2011 dostala 150.000 Kč.
Žadatel již dostal dotaci na stejný účel, jako žádá nyní. Navíc od září nebude platit elektřinu na
stadioně, proto starosta navrhl poskytnout dotaci ve výši 25.000 Kč.
Místostarosta Lžíčař doplnil, že dle návrhu nového ceníku, který má být schvalován příští
týden radou města, má TJ platit každý měsíc 10.000 Kč. Proto navrhl toto zohlednit při
rozhodování o poskytnutí dotace a navrhl poskytnout dotaci ve výši 40.000 Kč.
Pan V. se dotázal, kolik platila TJ za elektřinu na stadioně.
Starosta odpověděl, že zhruba 60.000 Kč ročně. Nyní se z důvodu vyšších nákladů na topení
platí částka podstatně vyšší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost
fotbalového oddílu ve výši 40.000 Kč příjemci TJ Dobruška, se sídlem Mělčanská 118, 518 01
Dobruška, IČ 42885060, zastoupené předsedou Ivanem Koláčným, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s tímto subjektem dle vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 3 (Bittner, Lžíčař, Štěpán) Proti 7 (Brázdil, Hůlek, Jindra, Kujalová, Nagy,
Poláček, Šťásková) Zdržel se 3 (Horák, Joukl, Tojnar)
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. ZM 15/07/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční
činnost fotbalového oddílu ve výši 25.000 Kč příjemci TJ Dobruška, se sídlem Mělčanská
118, 518 01 Dobruška, IČ 42885060, zastoupené předsedou Ivanem Koláčným, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto subjektem dle vzorové smlouvy
schválené Radou města Dobrušky dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 10 (Bittner, Brázdil, Horák, Jindra, Joukl, Kujalová, Lžíčař, Nagy, Poláček,
Tojnar) Proti 2 (Hůlek, Šťásková) Zdržel se 1 (Štěpán)
Usnesení bylo přijato.
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8) Diskuse
Svatováclavské slavnosti
Zastupitel Nagy kladně hodnotil opravu cesty na Trojici a cesty u teplárny.
Dále jménem delegací z Maďarska a Slovenska, které se zúčastnily Svatováclavských
slavností, poděkoval vedení města a všem co se na organizaci slavností podíleli.
Starosta doplnil, že Svatováclavských slavností se zúčastnily zahraniční delegace ze 4 měst. Se
slovenskými městy Hnúšťa a Veľký Meder se při této příležitosti uzavírala dohoda o
spolupráci, především kvůli možnosti čerpání finančních prostředků z Visegrádských fondů.
Starosta poděkoval tajemnici a její asistentce za přípravu a organizaci slavností.
Cesta na Trojici
Vedoucí technických služeb na žádost místostarosty Poláčka informoval o opravě cesty.
Vysvětlil, že štěrk na cestě nelze uklidit, protože je součástí technologického postupu
zvoleného pro opravu cesty.
Pozemky pod stadionem
Zastupitel Jindra se dotázal na postup jednání týkající se pozemků pod stadionem.
Starosta odpověděl, že další postup bude konzultován s JUDr. Štěpánovou a zastupitelé budou
o výsledku jednání informováni.
V souvislosti se suchem, které bylo v letošním létě se zastupitel Jindra dotázal, zda by bylo
možné pozvat Martina Hanouska na zasedání zastupitelstva.
Starosta odpověděl, že Martin Hanousek je krajským zastupitelem a asi by bylo možné ho
požádat, aby se zúčastnil zasedání zastupitelstva.
Sodexo
Zastupitel Horák poukázal na nutnost opravy, případně nákupu nových židlí do Sodexa.
Starosta už na toto téma jednal s vedením Sodexa.
Chodník v ul. Zdeňka Nejedlého
Pan V. se dotázal na postup prací na chodníku v ulici Zdeňka Nejedlého.
Ing. Zima odpověděl, že 06.10. byla podepsána smlouva o dílo, 08.10. bylo předáno staveniště.
Termín dokončení stavby byl stanoven na 16.11.2015. Dodavatelem je firma Stavitelství DS
z Rychnova nad Kněžnou.
Dále měl pan V. dotaz k úpravě pozemků za teplárnou.
Pozemky se kultivují a připravují na výstavbu areálu Klídek, který se bude realizovat po
etapách od příštího roku. V první etapě by se měla realizovat část pro scate a v druhé etapě
workoutové zaměření.
Ulice Křovická a Javorová
Pan K. poděkoval za opravu kanálů v Křovické a Javorové ulici. Dále se dotázal na možnost
opravy kanalizace v Javorové ulici.
Uskutečnilo se jednání se společností AQUA Servis. Nejdříve je třeba vyměnit kanalizaci i
vodovodní řad, poté se může opravovat povrch komunikace.
Chodník Pulice
Pan K. se dotázal, zda firma Kenvi platila nějaké sankční poplatky za nedodržení termínu
předání stavby chodníku v Pulicích. Dále se dotázal, zda bude pokračovat stavba chodníku od
pohostinství k čp. 121 a připomněl petici občanů za záchranu lip kolem komunikace. Navrhl
chodník umístit tak, aby se nemusely kácet lípy. Dále se negativně vyjádřil ke kvalitě a
způsobu práce dělníků firmy.
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Starosta při osobním jednání již dříve panu K. sdělil, že lípy se kácet nebudou a ve stavbě
chodníku se bude pokračovat v příštím roce, ale je třeba zadat vypracování nové projektové
dokumentace.
Ing. Zima doplnil, že se uzavíral dodatek ke smlouvě, kterým byly upraveny vícepráce a také
byl prodloužen termín dokončení prací do 15.09., stavba byla předána 10.09. Technický dozor
města zjistil nedostatky způsobené dělníky včas a firma musela tyto napravit. Město má
uzavřenou smlouvu na celé dílo a nemá právo vstupovat do organizačních věcí stavby.
Pan K. doporučil tuto firmu z dalších prací pro město vyloučit.
Územní plán
Paní Š. se zeptala, v jaké fázi je řešení územního plánu.
Místostarosta Lžíčař odpověděl, že územní plán byl řešen již na druhém veřejném projednání a
je připraveno vyhodnocení námitek, které bude zasláno zastupitelům. Následně bude odeslán
ke schválení na krajský úřad a měl by být na programu prosincového zastupitelstva města.
Požadavkům firmy Sunfood nebylo vyhověno a výroba by dle návrhu měla zůstat pouze ve
stávajících prostorách.
Park
Pan K. kladně hodnotil úpravu parku.
Starosta doplnil, že i odborníci s takto provedenou úpravou souhlasí.
Paní Š. vyjádřila svůj nesouhlas s úpravou zeleně a cest v parku a dále se dotázala, zda má
město k úpravě parku nějaké ohlasy od občanů.
Starosta konstatoval, že občané měli možnost se k úpravě parku vyjádřit na veřejném
projednání. Bylo více návrhů, na konečné podobě se shodli všichni, kteří se veřejného
projednání zúčastnili.
Paní Š. poděkovala za realizaci akce Letní kino. Pan K. poděkoval za přípravu setkání starosty
se seniory.
Zastupitelka Šťásková informovala o připravované schůzce s mladými architekty, která se
uskuteční 19.10.2015
Lávka v Pulicích
Pan K. požádal o opravu lávky v Pulicích.
Starosta odpověděl, že s opravou lávky se počítá, hledá se vhodný dodavatel.
Další zasedání zastupitelstva města bude svoláno pravděpodobně na 14.12.2015.
Starosta všem poděkoval za účast a ukončil zasedání.
Zasedání bylo ukončeno v 18:30.
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