ZÁPIS ZE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 14.12.2015
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Mgr. Petr Tojnar, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Ing. arch. Oldřich Bittner, Blanka
Čiháčková, Josef Horák, Josef Jindra, Karel Joukl (příchod 17:05), Libuše Kujalová, František
Nagy, Petr Sadovský, Pavel Štěpán, Jana Šťásková
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Omluven: Ing. Karel Brázdil, CSc., Pavel Hůlek
Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška: Mgr. Vladimír Alexander, Bc. Dana Ehlová, Ing. Zdeňka
Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová, Ing. Naděžda Lžíčařová, Ing. Petr Zima
Za organizační složky města Dobrušky: Bc. Táňa Klimešová, Josef Málek
Dále bylo přítomno 15 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 12.10.2015, 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.
Přišel zastupitel Joukl.
Starosta přednesl program zasedání:
1. Úpravy rozpočtu 2015
2. Rozpočtové provizorium na rok 2016
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Dobrušky
4. Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky na rok 2016
5. Vydání nového územního plánu
6. Prodej pozemku parc. č. 1279/33 v obci a k. ú. Dobruška
7. Prodej pozemku parc. č. 642/76 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
8. Výkup pozemku parc. č. 3044/1 v obci a k. ú. Dobruška
9. Odložení prodeje bytů v bytových domech čp. 974 – 975 a 976 – 978 v Orlické ulici
v Dobrušce ve vlastnictví města
10. Změna budoucího kupujícího bytu č. 965/15 v čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce
11. Změna budoucího kupujícího bytu č. 965/6 v čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce
12. Schválení nového názvu ulice
13. Členské příspěvky poskytované zájmovému sdružení právnických osob Orlické hory a
Podorlicko
14. Diskuse
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Starosta navrhl doplnit na program zasedání dva body, a to příslib poskytnutí investičního
finančního příspěvku SK Dobruška z.s. a podání žádosti o příspěvek na cyklostezku Dobruška
– Opočno. Dále uvedl, že bod č. 7 se z důvodu odstoupení zájemců o koupi pozemku stahuje
z programu jednání.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se
neozval, proto nechal o programu hlasovat.
Usnesení č. ZM 01/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 14.12.2015:
1) Úpravy rozpočtu 2015
2) Rozpočtové provizorium na rok 2016
3) Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Dobrušky
4) Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky na rok 2016
5) Vydání nového územního plánu
6) Prodej pozemku parc. č. 1279/33 v obci a k. ú. Dobruška
7) Výkup pozemku parc. č. 3044/1 v obci a k. ú. Dobruška
8) Odložení prodeje bytů v bytových domech čp. 974 – 975 a 976 – 978 v Orlické ulici
v Dobrušce ve vlastnictví města
9) Změna budoucího kupujícího bytu č. 965/15 v čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce
10) Změna budoucího kupujícího bytu č. 965/6 v čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce
11) Schválení nového názvu ulice
12) Členské příspěvky poskytované zájmovému sdružení právnických osob Orlické
hory a Podorlicko
13) Příslib poskytnutí investičního finančního příspěvku SK Dobruška z.s.
14) Podání žádosti o příspěvek na cyklostezku Dobruška – Opočno
15) Diskuse
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise pro přípravu usnesení Ing. arch. Oldřicha
Bittnera, Josefa Horáka a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2015 ve složení: Ing. arch.
Oldřich Bittner, Josef Horák a Pavel Štěpán.
Hlasování: Pro 13 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.
Starosta jmenoval zapisovatelkou Bc. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
Blanku Čiháčkovou a Petra Sadovského.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
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Usnesení č. ZM 03/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Blanky Čiháčkové a Petra
Sadovského ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2015.
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 12.10.2015 celkem 9 krát, poslední
byla 11.12.2015.
Rada města Dobrušky schvalovala:
- provedení rozpočtových opatření č. 18-22/2015
- objednání opravy místních komunikací v Mělčanech a na Cháborách
- úpravu dvou železobetonových opěrných stěn pro potřeby kompostárny
- dodatek ke smlouvě na rekonstrukci ulic Poddomí a Novoměstská
- dodatek ke smlouvě na rekonstrukci ul. 1. máje
- dodatek č. 2 a 3 ke smlouvě na průzkumný vrt v Semechnicích
- dodatky na rekonstrukci (ústřední topení a elektroinstalace) Rýdlovy vily
- realizaci plotu u zahrady a dvora domku F.L.Věka
- opravu komínového pláště na krytém bazénu
- rekonstrukci čerpacího zařízení na stadionu
- opravu části chodníku v ul. Kupkova
- podání žádosti o dotaci z grantového programu Nadace partnerství na revitalizaci zeleně
v okolí sochy F.L.Věka na náměstí
- plán zimní údržby města
- neinvestiční dotace na činnost spolků
- smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na úhradu nákladů na výsadbu zeleně na
stadionu
- žádost o příspěvek pro PS od KHK
- nový spisový a skartační řád
- uzavření smlouvy na svoz směsného odpadu se společností Marius Pedersen
Rada města Dobrušky z pohledu majetku schvalovala:
- zveřejňování záměru prodeje pozemků
- zveřejňování záměrů pronájmů, nájemní smlouvy na pozemky,
- uzavření smluv o zřízení věcného břemene
- zveřejňování záměrů výpůjček, uzavření smluv o výpůjčkách
- výpůjčku movitých a nemovitých věcí na městském stadionu
- nájemní smlouvy na městské byty a jejich dodatky
- nákup vozidla pro údržbu stadionu, dále sněhové radlice pro údržbu umělého hřiště,
čistícího stroje na toto hřiště
Na úseku organizačním a personalistiky schvalovala:
- prodloužení dohod s pracovníky na VPP
- změny v redakční radě dobrušských periodik
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za
období od 12.10.2015 do 14.12.2015.
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Dále se pokračovalo dle navrženého programu.

1) Úpravy rozpočtu 2015
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 4 rozpočtová opatření číslo
18/2015 – 22/2015, podle kterých byl navýšen rozpočet města na rok 2015 o celkovou částku
1.484.037 Kč. V částce jsou zahrnuty tyto dotace a dary:
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 455.347 Kč
- dotace na vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 51.425 Kč
- dotace na výkon lesního odborného hospodáře ve výši 441.309 Kč
- dotace na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 6.600 Kč
- dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 179.000 Kč
- dotace na projekt Výzva č. 57 – technické vzdělávání pro ZŠ Fr. Kupky Dobruška ve výši
212.481 Kč
- dar od města Opočna ve výši 5.000 Kč
- nadační příspěvek na projekt „Dosadba aleje – 15 stromů…“ v areálu stadionu ve výši
142.875 Kč.
V těchto rozpočtových opatřeních je také zahrnuta úprava rozpočtu týkající se navýšení
příspěvku na činnost pro Základní školu Fr. Kupky v Dobrušce ve výši 145.000 Kč, navýšení
výdajů odboru rozvoje města na dokončení stavby na kompostárně ve výši 400.000 Kč, na
nákup techniky na stadion ve výši 550.000 Kč a na další menší úpravy rozpočtu.
Přijaté dotace na poskytování sociálních služeb předfinancované z vlastních zdrojů byly
přesunuty do rozpočtové rezervy.
Zastupitel Jindra se dotázal na důvod navýšení kapitálových výdajů na úpravu Rýdlovy vily
(elektroinstalace a topení) o 200.000 Kč.
Navýšení ceny vzniklo v důsledku víceprací, které se vyskytly v rámci realizace těchto
zakázek. Konkrétně se jednalo o dodání jiného kotle, v nabídce uvedený se již nevyrábí. Byly
opraveny odpady, jejichž nevyhovující stav byl zjištěn až při realizaci.
Zastupitel Bittner se dotázal na průzkumný vrt.
Ing. Zima uvedl, že se jedná o průzkumný vrt v Semechnicích, který je realizován za účelem
zvýšení kapacity jímacích zařízení pitné vody. Původně použitá technologie musela být
nahrazena novou a výkonnější, a to z důvodu jiného složení hornin než byl předpoklad
uvedený v projektu. Vícepráce vznikly v důsledku změny technologie vrtání.
Usnesení č. ZM 04/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními
č. 18 - 22/2015 schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Rozpočtové provizorium na rok 2016
Zprávu přednesl starosta.
Město Dobruška již několik let schvaluje na konci roku rozpočtové provizorium. Rozpočet
bude schvalován na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční koncem února, nejpozději
začátkem března. V předloženém rozpočtovém provizoriu je navrženo schválit 700.000 Kč na
podporu veřejně prospěšné činnosti, 8.000.000 Kč na nové kapitálové výdaje a nedokončené
investiční akce z roku 2015. V rozpočtovém provizoriu se počítá s výdaji na cyklostezku ve
výši 4.000.000 Kč, na rekonstrukci ulice Pulické ve výši 3.500.000 Kč, na projektové
dokumentace ve výši 2.000.000 Kč, zřízení spisovny a další akce.
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Zastupitelka Čiháčková doplnila, že se finanční výbor s rozpočtovým provizoriem seznámil,
nemá námitky a doporučuje zastupitelstvu rozpočtové provizorium schválit.
Zastupitelka Šťásková se dotázala, zda by nebylo lepší schvalovat rozpočet, ne rozpočtové
provizorium.
Starosta odpověděl, že navrhovaná varianta vychází z několikaletých zkušeností, během nichž
se dobře osvědčila.
Usnesení č. ZM 05/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016.
Běžné výdaje rozpočtu budou čerpány do výše jedné dvanáctiny upraveného rozpočtu
celkových běžných výdajů na rok 2015 v každém měsíci po dobu trvání rozpočtového
provizoria s výjimkou výdajů:
- na které budou přijaty účelové dotace z rozpočtů krajů a státu a jiné transfery a
- výdajů sociálního fondu,
které budou čerpány v plné výši podle stanovených pravidel,
- na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti (oblast kultury,
tělovýchovy, zájmové činnosti a sociálních služeb), které budou čerpány max. do výše
700.000 Kč v době trvání rozpočtového provizoria.
Po dobu trvání rozpočtového provizoria se stanovuje limit na nové kapitálové výdaje
v celkové výši 8.000.000 Kč a výdaje na nedokončené investiční akce z roku 2015 lze
čerpat do výše upraveného rozpočtu roku 2015 na tyto akce.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2016 po jeho schválení. Platnost rozpočtového provizoria
končí dnem schválení rozpočtu města Dobrušky na rok 2016.
Hlasování: Pro 12 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Šťásková)

3) Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Dobrušky
Zprávu přednesl starosta.
V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je
nutno provést každoroční přepočet skutečných nákladů na sběr a svoz komunálních odpadů
a výpočet uvést v nové obecně závazné vyhlášce města o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Dobrušky. Návrh výše poplatku je nižší než činí výše poplatku
v roce 2015. V roce 2015 se platí 440 Kč, vypočtená výše poplatku na rok 2016 je 430 Kč za
poplatníka. Prokázané skutečné výdaje na sběr a svoz odpadů jsou ve výši 182 Kč za
poplatníka. K této částce se připočítává paušální částka ve výši 248 Kč (max. je 250 Kč). Dále
starosta upozornil na Článek 6 výše uvedené vyhlášky, který obsahuje výčet osob, které jsou
od placení poplatku osvobozeny.
Zastupitel Jindra se dotázal, kolik osob má nahlášený pobyt v sídle ohlašovny.
Jedná se asi o 185 lidí.
Pan P. se zeptal, jak je lidem s pobytem na ohlašovně doručována pošta.
Starosta odpověděl, že tito lidé mají poštu uloženou na podatelně MÚ, kde by si ji měli
vyzvedávat.
Pan K. se dotázal, zda má město přehled o lidech, kteří neplatí tento poplatek.
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Starosta odpověděl, že neuhrazené poplatky jsou ze strany města vymáhány, někdy ovšem
neúspěšně.
Usnesení č. ZM 06/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Dobrušky, v přiloženém
znění. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky na rok
2016
Zprávu přednesl starosta.
V návrhu nového vydání č. 07 organizační směrnice Zásady pro tvorbu a použití Sociálního
fondu č. OS/15 je uvedena pouze změna procenta tvorby fondu, aby byly zajištěny zdroje pro
schválené použití sociálního fondu.
Usnesení č. ZM 07/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje organizační směrnici Zásady pro tvorbu a
použití Sociálního fondu města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) Vydání nového územního plánu
Zprávu přednesl místostarosta Lžíčař.
Pořízení Územního plánu Dobruška schválilo Zastupitelstvo města Dobrušky na svém zasedání
dne 01.03.2010. Pořizovatelem je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, úřad územního plánování, odbor rozvoje města Městského úřadu Dobruška. Určeným
členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem byl určen Ing. Petr Lžíčař, místostarosta
města Dobrušky. Návrh zadání Územního plánu Dobruška byl vypracován v souladu se
stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy v srpnu 2010. Oznámením ze dne
23.08.2010 bylo zahájeno jeho projednávání. Návrh zadání byl vystaven, v souladu s veřejnou
vyhláškou ze dne 23.08.2010, k veřejnému nahlédnutí od 23.08.2010 do 23.09.2010. Návrh
zadání byl v říjnu 2010 upraven v souladu s výsledky jeho projednání a schválen
Zastupitelstvem města Dobrušky dne 07.10.2010.
Na základě schváleného zadání byl vyhotoven zpracovatelem, kterým je Architektonické
studio Hysek spol. s r. o., hlavní projektanti Ing. arch. Blanka Hysková a Ing. arch. Oldřich
Hysek, návrh Územního plánu Dobruška. Společné jednání se uskutečnilo dne 15.06.2012.
Na základě vyhodnocení došlých stanovisek vznikl rozpor mezi pořizovatelem územního plánu
a dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je podle § 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství. Tento rozpor byl vyřešen a dohoda o jeho řešení podepsána dne 09.05.2013.
V lednu 2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, podle které návrh Územního plánu
Dobruška bylo nutno projednat také s veřejností. Ve lhůtě od 08.07.2013 do 22.08.2013 mohl
kdokoli uplatnit u pořizovatele připomínky. Bylo doručeno celkem 71 připomínek. Pořizovatel
ve spolupráci s určeným zastupitelem všechna došlá stanoviska a připomínky vyhodnotil a
následně zajistil upravení návrhu územního plánu.
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Návrh Územního plánu Dobruška před řízením o jeho vydání posoudil Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, stanoviskem ze dne
27.03.2014 pod značkou 3036/UP/2014/Sm.
O upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Dobruška, včetně Vyhodnocení vlivů
Územního plánu Dobruška na udržitelný rozvoj území, se konalo dne 21.05.2014 veřejné
projednání s výkladem územně plánovací dokumentace, které bylo oznámeno veřejnou
vyhláškou ze dne 07.04.2014. Návrh územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od
10.04.2014 do 28.05.2014. Podle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohli vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat proti návrhu
územního plánu námitky nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Celkem bylo
podáno 43 námitky a 3 připomínky.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a v souladu
s § 53 odst. 1 stavebního zákona zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k územního plánu.
Úprava územního plánu byla ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona shledána jako
podstatná, proto pořizovatel oznámil dne 23.04.2015 konání opakovaného veřejného
projednání návrhu Územního plánu, které se uskutečnilo 17.06.2015. Vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli uplatnit své
námitky, a v zákonné lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Celkem bylo uplatněno 29
námitek a 1 připomínka, které byly následně vyhodnoceny.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Dále
přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a
doplnil odůvodnění změny územního plánu v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 stavebního
zákona. Podle § 54 odst. 1 stavebního zákona předkládá pořizovatel Zastupitelstvu města
Dobrušky návrh na vydání Územního plánu Dobruška.
Zastupitel Bittner se dotázal, od kdy bude územní plán platit, pokud by byl schválen.
Místostarosta Lžíčař odpověděl, že zítra bude územní plán vyvěšen na úřední desce a účinnosti
nabude patnáctým dnem po vyvěšení.
Usnesení č. ZM 08/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, za použití § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání:
I. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání územního plánu vypracovaném odborem
rozvoje města Městského úřadu Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem a
uvedeném v odůvodnění Územního plánu Dobruška,
II. bylo seznámeno se stanoviskem odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k návrhu Územního plánu Dobrušky ze dne
27.03.2014 pod značkou 3036/UP/2014/Sm,
III. rozhoduje o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění textové části Územního plánu
Dobruška,
IV. vydává Územní plán Dobruška formou opatření obecné povahy po ověření podle § 54
odst. 2 stavebního zákona, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporu, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
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V. ruší ke dni nabytí účinnosti nového územního plánu Územní plán města Dobruška
(schválen usnesením zastupitelstva města č. 2 dne 16.12.2002) včetně všech jeho změn –
tj. změn č. 1 až 4.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

6) Prodej pozemku parc. č. 1279/33 v obci a k. ú. Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Společenství vlastníků bytů domů čp. 810 – 811 požádalo o prodej pozemku pod garáží, která
slouží spoluvlastníkům domu jako kůlna a sklad nářadí. Navrhuje se postupovat stejně jako u
předešlých prodejů pozemků pod garážemi v této lokalitě, tj. prodej pozemku za cenu
570 Kč/m2 + povýšení o daň z nabytí nemovitých věcí. Správní poplatek za vklad práva dle
smlouvy do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Záměr prodeje výše uvedeného pozemku
byl zveřejněn na Úřední desce MÚ Dobruška od 05.11. do 23.11.2015.
Pozemek 1279/33 o výměře 26 m2, v obci a k. ú. Dobruška, bude prodán za dohodnutou cenu
570 Kč/m2, což činí 14.820 Kč, povýšenou o daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 596 Kč, tj.
celkem 15.416 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující.
Usnesení č. ZM 09/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej pozemku parc. č. 1279/33 v obci a k. ú.
Dobruška Společenství vlastníků bytů domu čp. 810 + 811 Dobruška, IČ 25983555, se
sídlem Dobruška, Pulická 811, PSČ 518 01, za dohodnutou kupní cenu 15.416 Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Ing. Hanousková uvedla, že dle vyvěšeného programu měli zastupitelé projednávat 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. Tento
bod byl ale stažen z programu, pan XXXXX s paní XXXXX požádali o zrušení koupě
pozemku z finančních důvodů.

7) Výkup pozemku parc. č. 3044/1 v obci a k. ú. Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Česká republika je vlastníkem pozemku parc. č. 3044/1 v obci a k. ú. Dobruška. Právo
hospodařit s majetkem státu přísluší organizaci Východočeské energetické závody, státní
podnik v likvidaci, IČ 00008184, se sídlem Hradec Králové – Pražské Předměstí,
Sladkovského 215/3, PSČ 500 02. Prodej pozemku z vlastnictví České republiky podléhá
schválení Ministerstvem financí ČR. Vlastní kupní smlouva by se uzavírala v průběhu roku
2016. Pozemek parc. č. 3044/1 o výměře 171 m2 je navrženo prodat za dohodnutou kupní cenu
ve výši 11.980 Kč. Město Dobruška bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Usnesení č. ZM 10/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje výkup pozemku parc. č. 3044/1 o výměře
171 m2 v obci a k. ú. Dobruška za dohodnutou kupní cenu ve výši 11.980 Kč.
Prodávajícím jsou Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidaci,
IČ 00008184, se sídlem Hradec Králové – Pražské Předměstí, Sladkovského 215/3,
PSČ 500 02. Prodávající hradí náklady na vypracování kupní smlouvy, znaleckého
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posudku a správní poplatek katastrálnímu úřadu. Město Dobruška je poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

8) Odložení prodeje bytů v bytových domech čp. 974 – 975 a 976 – 978
v Orlické ulici v Dobrušce ve vlastnictví města
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Dne 10.12.2014 bylo Zastupitelstvem města Dobrušky schváleno odložení prodeje dosud
neprodaných neobsazených bytů o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1 v bytových domech čp. 974 – 975
a 976 – 978 v Orlické ulici na dobu po 31.12.2015. Do té doby byly byty pronajímány
k bydlení za podmínek stanovených radou města, a to na dobu určitou nepřekračující výše
uvedený termín. Jedná se celkem o šest bytů, přitom stále byly pronajímány pouze byty 1+1 a
2+1. Bylo osloveno několik realitních kanceláří, z jejichž vyjádření vyplývá, že se cena bytů
zvyšuje. Byt 3+1 v čp. 977, který letos nebyl pronajímán by bylo možné nabídnout k prodeji.
Zastupitel Jindra se dotázal, proč se bude k prodeji nabízet pouze jeden byt o velikosti 3+1,
když není o pronájem takto velkých bytů zájem.
Ing. Hanousková odpověděla, že o pronájem druhého bytu o velikosti 3+1 již zájemce požádal.
Zastupitelka Čiháčková, která je členkou bytové a sociální komise, doplnila, že žadatelů o byt
je kolem 150, ale byty 3+1 se za stanovených podmínek nedaří pronajímat.
Usnesení č. ZM 11/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje odložení prodeje dosud neprodaných
neobsazených bytů o velikosti 1+1, 2+1 a bytu č. 976/6 o velikosti 3+1 v bytových domech
čp. 974 – 975 a 976 – 978 v Orlické ulici v Dobrušce na dobu po 31.12.2016 a odložení
prodeje dosud neprodaného neobsazeného bytu č. 977/22 o velikosti 3+1 v bytovém domě
čp. 977 v Orlické ulici v Dobrušce na dobu po 31.03.2016. Prodej bude realizován formou
obálkové metody, minimální kupní cena bude stanovena v souladu se Zásadami prodeje
bytů ve vlastnictví města Dobrušky. Do té doby budou tyto byty pronajímány k bydlení
za podmínek stanovených Radou města Dobrušky, a to na dobu určitou nepřekračující
výše uvedený termín.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

9) Změna budoucího kupujícího bytu č. 965/15 v čp. 965 v ul. Fr. Kupky
v Dobrušce
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Dne 14.10.2015 požádala paní XXXXX, která je společně se svým manželem nájemcem a
zároveň budoucím kupujícím bytu č. 965/15 v čp. 965 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce, o
převedení tohoto bytu, resp. práv a povinností k tomu bytu, na nové uživatele – paní XXXXX,
trvale bytem XXXXX., a pana XXXXX, trvale bytem XXXXX.
K příslušnému bytu uzavřelo město Dobruška s XXXXX dne 04.01.2001 Smlouvu o nájmu
bytu a dne 10.07.2002 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Nájem je uzavřen do 31.12.2021 s tím, že nejpozději do 30 dnů od skončení nájmu bytu má být
s paní XXXXX uzavřena smlouva o koupi pronajaté bytové jednotky, podílu na společných
částech domu a na pozemku pod domem, k čemuž se smluvní strany zavázaly uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 10.07.2002.
Za současné právní úpravy je třeba příslušnou záležitost řešit udělením souhlasu města
s postoupením příslušných smluv, ve smyslu ust. § 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku. To znamená že stávající nájemce/budoucí kupující uzavře s osobou, která má
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vstoupit do jeho právního postavení, smlouvy o postoupení příslušných smluv a město
Dobruška jako druhá smluvní strana z příslušných postupovaných smluv udělí s postoupením
smluv souhlas.
Vzhledem k tomu, že příslušná smlouva o postoupení smluv dosud nebyla mezi uvedenými
osobami uzavřena, je navrhováno udělení souhlasu s postoupením smluv předem. Vzhledem ke
stávajícímu řešení právních vztahů k bytům v domě čp. 965, jehož součástí je i pohledávka
uživatele vůči městu Dobrušce z titulu poskytnuté půjčky, která má být započtena na úhradu
kupní ceny bytu, je třeba souhlas s postoupením smluv podmínit současným převodem
pohledávky z půjčky na nové nájemce/budoucí kupující.
K udělení souhlasu jsou vzhledem k povaze postupovaných smluv příslušné jak rada města, tak
zastupitelstvo města, přičemž je třeba, aby souhlas s postoupením jedné smlouvy byl podmíněn
současným postoupením smlouvy druhé, tzn. aby byly postoupeny obě příslušné smlouvy,
nikoliv pouze jedna z nich.
Usnesení č. ZM 12/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky souhlasí s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní ze dne 10.07.2002 uzavřené mezi městem Dobruškou a XXXXX, bytem XXXXX, z
XXXXX na XXXXX, trvale bytem XXXXX, a XXXXX, trvale bytem XXXXX,
s podmínkou současného postoupení Smlouvy o nájmu bytu č. 965/15 uzavřené dne
04.01.2001 mezi městem Dobruškou a XXXXX ze současných nájemců na XXXXX a
XXXXX a současného postoupení pohledávky paní XXXXX vůči městu Dobrušce na
vrácení půjčky ze Smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.04.2000, a to v její aktuální výši, na
XXXXX a XXXXX.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

10) Změna budoucího kupujícího bytu č. 965/6 v čp. 965 v ul. Fr. Kupky
v Dobrušce
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Dne 13.07.2015 požádala paní XXXXX, která je společně se svým manželem nájemcem a
zároveň budoucím kupujícím bytu č. 965/6 v čp. 965 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce, o
převedení tohoto bytu, resp. práv a povinností k tomu bytu, z paní XXXXX na její matku –
paní XXXXX.
K příslušnému bytu uzavřelo město Dobruška s paní XXXXX dne 18.12.2000 Smlouvu o
nájmu bytu a dne 10.07.2002 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Nájem je uzavřen do 31.12.2021 s tím, že nejpozději do 30 dnů od skončení nájmu bytu má být
s paní XXXXX uzavřena smlouva o koupi pronajaté bytové jednotky, podílu na společných
částech domu a na pozemku pod domem, k čemuž se smluvní strany zavázaly uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 10.07.2002. Kupní cena má být uhrazena zápočtem
pohledávky, kterou má paní XXXXX vůči městu Dobruška z titulu půjčky poskytnuté městu
Dobruška na základě Smlouvy o půjčce ze dne 22.03.2000 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne
18.12.2000.
Za současné právní úpravy je třeba příslušnou záležitost řešit udělením souhlasu města
s postoupením příslušných smluv, ve smyslu ust. § 1895 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku. To znamená že stávající nájemce/budoucí kupující uzavře s osobou, která má
vstoupit do jeho právního postavení, smlouvy o postoupení příslušných smluv a město
Dobruška jako druhá smluvní strana z příslušných postupovaných smluv udělí s postoupením
smluv souhlas.
Vzhledem k tomu, že příslušná smlouva o postoupení smluv dosud nebyla mezi uvedenými
osobami uzavřena, je navrhováno udělení souhlasu s postoupením smluv předem. Vzhledem ke
stávajícímu řešení právních vztahů k bytům v domě čp. 965, jehož součástí je i pohledávka
uživatele vůči městu Dobrušce z titulu poskytnuté půjčky, která má být započtena na úhradu
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kupní ceny bytu, je třeba souhlas s postoupením smluv podmínit současným převodem
pohledávky z půjčky na nového nájemce/budoucího kupujícího.
K udělení souhlasu jsou vzhledem k povaze postupovaných smluv příslušné jak rada města, tak
zastupitelstvo města, přičemž je třeba, aby souhlas s postoupením jedné smlouvy byl podmíněn
současným postoupením smlouvy druhé, tzn. aby byly postoupeny obě příslušné smlouvy,
nikoliv pouze jedna z nich.
Usnesení č. ZM 13/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky souhlasí s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní ze dne 10.07.2002 uzavřené mezi městem Dobruškou a XXXXX, bytem XXXXX,
z XXXXX na XXXXX, trvale bytem XXXXX, s podmínkou současného postoupení
Smlouvy o nájmu bytu č. 965/6 uzavřené dne 18.12.2000 mezi městem Dobruškou a
XXXXX ze současných nájemců na XXXXX a současného postoupení pohledávky paní
XXXXX vůči městu Dobrušce na vrácení půjčky plynoucí ze Smlouvy o půjčce peněz ze
dne 22.03.2000, a to v její aktuální výši, na paní XXXXX.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

11) Schválení nového názvu ulice
Zprávu přednesl starosta.
Město Dobruška obdrželo žádost Mysliveckého sdružení Dobruška, IČ 46456988, se sídlem
v Dobrušce, zastoupeného panem Oldřichem Klobasem, o schválení místního názvu
Na Drnově a následné provedení zápisu do registru územní identifikace adres a nemovitostí.
Z žádosti vyplývá, že důvodem pro její podání je potřeba lokalizace a zpřesnění adresy
Mysliveckého spolku Dobruška vzhledem k přidělenému číslu popisnému.
Název Na Drnově byl převzat z historicky používaného místního názvu této lokality.
Usnesení č. ZM 14/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje přidělení nového názvu ulice Na Drnově
v lokalitě na pozemcích parc. č. 2486/4, 2486/3, 2486/5, 2486/6, 2486/7, 2492/3, 2492/5,
2492/6, 2490/2 a 2490/3, ostatní plocha v obci a katastrálním území Dobruška.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

12) Členské příspěvky poskytované zájmovému sdružení právnických osob
Orlické hory a Podorlicko
Zprávu přednesl starosta.
Valná hromada destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko v dubnu letošního roku
projednala a přijala Rozhodnutí č. 17/2015, ve kterém ukládá svým členům z řad samospráv
projednat návrh na změnu poměru členského příspěvku a příspěvku do rezervního fondu
s platností od 01.01.2016 a přijmout níže uvedené usnesení. Výše příspěvku zůstává stejná,
tedy 4 Kč na obyvatele. Dosud se platil členský příspěvek a příspěvek do rezervního fondu,
oba ve výši 2 Kč.
Usnesení č. ZM 15/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v rámci svého členství v zájmovém sdružení
právnických osob Orlické hory a Podorlicko s platností od 01.01.2016 roční členský
příspěvek ve výši 3 Kč na obyvatele a roční příspěvek do rezervního fondu ve výši 1 Kč
na obyvatele.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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13) Příslib poskytnutí investičního finančního příspěvku SK Dobruška z.s.
Zprávu přednesl místostarosta Lžíčař.
Město Dobruška obdrželo žádost SK Dobruška z.s. o příspěvek ve výši 500.000 Kč na akci
„Mechanizace pro údržbu ploch“. Obsahem této žádosti je pořízení strojního vybavení pro
údržbu sportovišť v areálu Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce. Tato žádost již
byla schválena v březnu letošního roku, ale z důvodu změny názvu žadatele a vyhlášeného
programu je navrženo schválit žádost s těmito úpravami.
Zastupitelka Šťásková se dotázala, proč se Tělovýchovná jednota přejmenovala.
Starosta odpověděl, že občanský zákoník ukládá všem spolkům povinnost do 01.01.2016
změnit název tak, aby obsahoval slovo „spolek“, „zapsaný spolek“, případně zkratku „z.s.“.
Místostarosta Lžíčař doplnil, že změnu názvu na SK Dobruška z. s. schválila valná hromada
především kvůli častým záměnám s Tělocvičnou jednotou.
Usnesení č. ZM 16/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje příslib poskytnutí investičního finančního
příspěvku v roce 2016 ve výši do 500.000 Kč SK Dobruška z.s., se sídlem Mělčanská 118,
518 01 Dobruška, IČ 42885060, na realizaci investičního záměru „Mechanizace pro
údržbu ploch“ za podmínky, že na uvedenou akci bude přidělena SK Dobruška z.s.
dotace od MŠMT z programu 133510.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

14) Podání žádosti o příspěvek na cyklostezku Dobruška – Opočno
Město Dobruška má v úmyslu vybudovat v roce 2016 cyklostezku z Dobrušky do Opočna.
Předpokládané celkové náklady projektu činí 10.000.000 Kč. Na takto koncipovaný projekt lze
přitom požádat o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016,
přičemž žádost musí být podána do 20.01.2016.
Jednou z podmínek podání žádosti o dotaci je předložení prohlášení o zajištění financování
projektu. V současné době však náklady na výstavbu cyklostezky nejsou zahrnuty ani do
stávajícího rozpočtu pro rok 2015, ani do rozpočtového výhledu pro roky 2016 až 2018. Za
tohoto stavu věcí tedy nelze žádost o dotaci podat.
Vzhledem k tomu, že podklad byl předložen k rozhodnutí radě města a následně radou
doporučen ke schválení zastupitelstvem města po termínu vyvěšení programu veřejného
zasedání zastupitelstva města, musí být tento bod řešen jako bod mimořádný.
Zastupitelka Šťásková se dotázala, kolik kilometrů bude cyklostezka měřit.
Ing. Zima odpověděl, že úsek č. 2 a 3 měří 2,2 km. Uvedená částka je částka projektovaná,
nikoli vysoutěžená. Předpokládá se, že dotace by měla tvořit min. 50 % z uvedené částky.
Usnesení č. ZM 17/08/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje realizaci akce „Cyklostezka Dobruška –
Opočno, stavba 002 (k. ú. Pulice), úsek 2 a 3“ o předpokládaných celkových nákladech
10.000.000 Kč a podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2016. Náklady na realizaci akce budou zahrnuty do rozpočtu
města na rok 2016.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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15) Diskuse
Plánované akce města
Zastupitelka Šťásková se zeptala, co je pro Dobrušku prioritou do příštího rozpočtu.
Starosta odpověděl, že pro něj je prioritou zajistit chod města, úřadu a škol. Z investičních akcí
je prioritou cyklostezka, sportovní hala a rozlučková síň. Další akce se budou plánovat dle
finančních možností.
Dále zastupitelka Šťásková navrhla vytvořit strategický plán, který by obsahoval priority
plánovaných akcí.
Starosta odpověděl, že přehled plánovaných akcí je uveden v integrovaném plánu a
rozpočtovém výhledu.
Pozemky na stadionu
Zastupitel Jindra se dotázal na aktuální stav jednání týkajícího se pozemků na stadionu.
JUDr. Štěpánová má na 15.12.2015 domluvené jednání s JUDr. Syrůčkovou, o výsledku
jednání budou zastupitelé jako vždy informováni.
Dny otevřených dveří v CZT
Zastupitel Horák informoval o Dnech otevřených dveří, které se konaly v CZT 07.12. a 14.12.
2015.
Skládka
Zastupitel Sadovský se dotázal, z jaké oblasti je svážen odpad na skládku v Křovicích.
Starosta odpověděl, že společnost Marius Pedersen je samostatný subjekt a tyto informace
městu nesděluje. Zastupitelka Čiháčková slíbila, v případě zájmu, zjistit podrobnější
informace.
Cena vodného a stočného
Starosta informoval, že cena vody v příštím roce bude stejná jako v roce letošním, tedy vodné
40,60 Kč a stočné 40,40 Kč.
Výzkum krypt v kostele sv. Václava
Starosta seznámil přítomné s výzkumem krypt, který probíhal koncem října v kostele sv.
Václava v Dobrušce. Celou akci zorganizoval Mgr. Mach, vedoucí Vlastivědného muzea
v Dobrušce ve spolupráci s dobrušským děkanským úřadem. Celá akce byla financována
výhradně ze sponzorských darů dobrušských občanů a firem.
Novely zákonů
Starosta informoval o připravovaných změnách v právních předpisech. V poslanecké
sněmovně byl schválen návrh zákona o registru smluv. Dále byl novelizován zákon o NKÚ,
vodní zákon, byla přijata novela školského zákona, v připomínkovém řízení je novela nařízení
vlády o odměňování členů zastupitelstev, zpracovává se i novela zákona o sociálním bydlení a
zákona o rozpočtovém určení daní.
Úřad práce
Dále starosta informoval o stavu nezaměstnanosti v České republice a jednotlivých okresech.
Okres Rychnov nad Kněžnou má 2,8 % nezaměstnanost a v rámci republiky je na druhém
místě s nejmenší nezaměstnaností.
Suchý poldr
Pan B. se dotázal na suchý poldr v Mělčanech.
Starosta uvedl, že v současné době jsou podána 4 odvolání proti rozhodnutí a Povodí Labe
s těmito subjekty jedná.
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 14.12.2015

14
Jízdní řády
Paní Š. kladně hodnotila nápad uveřejnit v Dobrušském listu jízdní řády.
Místostarosta Poláček doplnil, že aktuální jízdní řády budou uveřejněny pravděpodobně
v dalším Dobrušském listu a budou také k dispozici na IC.
Dále paní Š. poděkovala za realizaci návrhu na obnovu pomníku před firmou Kand.
Komunitní dům pro seniory
V návaznosti na dotazník, zjišťující zájem o komunitní dům pro seniory se paní Š. dotázala na
cenovou relaci těchto bytů.
Starosta odpověděl, že by se jednalo o byty, které se budou pronajímat a vyhláškou je nyní
stanovena u nových bytů cena 44 Kč /m2. Místostarosta Poláček doplnil, že v současné době
probíhá dotazníkové šetření, které má zjistit zájem občanů o tyto byty. Stavba by byla vedle
internátu Průmyslové školy. Dotační řízení je plánováno na rok 2017. V případě zájmu občanů
by realizaci stavby projednávalo zastupitelstvo města.
Skládka
Paní P. se dotázala na perspektivu skládky, kolik let by ještě měla fungovat.
Starosta odpověděl, že dle předpokladu by skládka měla fungovat ještě 3 – 5 let. V případě
rozšíření skládky i déle.
Dále se paní P. zeptala, kolik z částky na stavbu rozlučkové síně bude tvořit dotace a jaké jsou
předpokládané náklady.
Starosta zopakoval, že celá stavba bude hrazena z rozpočtu města, vysoutěžená cena je
12.300.000 Kč bez DPH.
Územní plán
Paní D. se dotázala, zda je možné nahlédnout do územního plánu a zjistit, jak byly
vyhodnoceny zaslané připomínky.
Místostarosta Lžíčař odpověděl, že do územního plánu je možné nahlédnout a od zítra bude
územní plán zveřejněn na webových stránkách.
Dále se paní D. zeptala, zda může zastupitelstvu podat návrh na vydání vyhlášky o omezení
provozu ve firmách.
Starosta odpověděl, že námět je možné podat, nejlépe v písemné podobě na město a
v dostatečné době před zasedáním zastupitelstva, aby byl čas se s podklady seznámit a připravit
usnesení.
Odstranění vraku
Pan K. poděkoval za odstranění vraku na parkovišti v ulici Na Příčnici.
Starosta všem poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 14.12.2015

