ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 07.03.2016
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Mgr. Petr Tojnar, Ing. Petr Poláček, Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. Karel Brázdil, CSc.,
Blanka Čiháčková, Josef Horák, Pavel Hůlek, Josef Jindra, Karel Joukl, Libuše Kujalová,
Ing. Petr Lžíčař, František Nagy, Petr Sadovský, Pavel Štěpán, Jana Šťásková
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška: Bc. Dana Ehlová, Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová,
Ing. Martin Kanta, Ing. Petr Zima
Za organizační složky města Dobrušky: Bc. Táňa Klimešová, Bc. Jana Lukešová, Josef Málek,
Michal Novotný
Dále bylo přítomno 35 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 15 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 14.12.2015, 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) Rozpočet na rok 2016
3) Rozpočtový výhled pro rok 2017 – 2019
4) Tvorba a použití Sociálního fondu města Dobrušky na rok 2016
5) Změna č. 1 Územního plánu Dobruška
6) Výkup pozemku parc. č. 135/9 odděleného geometrickým plánem č. 131-23/2016 z
pozemku parc. č. 135/4 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny a výkup pozemku parc. č. 89/5
odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 89/1 v obci Dobruška a k. ú.
Běstviny
7) Výkup pozemků parc. č. 2243/3, 2251/3 a 2901/4 v obci a k. ú. Dobruška
8) Budoucí prodej části pozemku parc. č. 1298/2 v obci a k. ú. Dobruška
9) Udělení ceny města Dobrušky – zlaté a bronzové medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky
10) Zastupování města v Místní akční skupině Pohoda venkova z.s.
11) Nový název ulice
12) Volba člena rady města
13) Diskuse
Starosta navrhl na program jednání doplnit dva body:
1) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Hasičskému sboru Královéhradeckého kraje
2) Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
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Zastupitel Brázdil požádal o doplnění programu v bodě 12), o možnost volby místostarosty,
nejen radního.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké další dotazy nebo připomínky.
Nikdo se neozval, proto nechal o programu hlasovat.
Usnesení č. ZM 01/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 07.03.2016:
1) Úpravy rozpočtu 2015
2) Rozpočet na rok 2016
3) Rozpočtový výhled pro rok 2017 – 2019
4) Tvorba a použití Sociálního fondu města Dobrušky na rok 2016
5) Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
6) Změna č. 1 Územního plánu Dobruška
7) Výkup pozemku parc. č. 135/9 odděleného geometrickým plánem č. 131-23/2016 z
pozemku parc. č. 135/4 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny a výkup pozemku parc. č.
89/5 odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 89/1 v obci
Dobruška a k. ú. Běstviny
8) Výkup pozemků parc. č. 2243/3, 2251/3 a 2901/4 v obci a k. ú. Dobruška
9) Budoucí prodej části pozemku parc. č. 1298/2 v obci a k. ú. Dobruška
10) Udělení ceny města Dobrušky – zlaté a bronzové medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky
11) Zastupování města v Místní akční skupině Pohoda venkova z.s.
12) Nový název ulice
13) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
14) Volba člena rady města/místostarosty
15) Diskuse
Hlasování: Pro 15 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 Libuši Kujalovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.03.2016 ve složení: Ing. Karel
Brázdil, CSc., Pavel Hůlek a Libuše Kujalová.
Hlasování: Pro 15 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 Karla
Joukla a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
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Usnesení č. ZM 03/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Karla Joukla a Pavla Štěpána
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 07.03.2016.
Hlasování: Pro 15 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 14.12.2015 celkem 11krát, poslední
byla 04.03.2016.
Rada města Dobrušky schvalovala:
- rozpočtová opatření č. 23 a 24/2015
- dokončení průzkumného vrtu v Semechnicích, který je novým zdrojem pitné vody pro
Dobrušku
- změnu projektové dokumentace vodovodu na Poddomí
- výkon technického dozoru investora pro stavbu Rozlučkové síně
- projektovou dokumentaci na stavbu vodovodu a kanalizace Belveder, spisovny MěÚ, statické
posouzení budovy z důvodu rozšíření družiny v Pulické základní škole
- výzvu na veřejnou zakázku na rekonstrukci ulice Pulická
Rada města Dobrušky z pohledu majetku schvalovala:
- zveřejňování záměrů prodeje pozemků, výkupy pozemků, zveřejňování záměrů pronájmů
- nájemní smlouvy a ukončení nájemních vztahů
- uzavření smluv o zřízení věcného břemene
- zveřejňování záměrů výpůjček a uzavření smluv o výpůjčkách
- nájemní smlouvy na městské byty a jejich dodatky
- darovací smlouvu týkající se darování zavlažovacího systému na stadionu města
- vyřazení nepotřebného a nepoužitelného majetku města
Rada města Dobrušky dále schvalovala:
- organizační směrnici ke stravnému zaměstnanců při pracovní cestě
- kontrolní řád města
- směrnici pro časové rozlišování, o opravných položkách k pohledávkám a oběhu účetních a
ostatních dokladů
- kolektivní smlouvu
- provozní a návštěvní řád městského stadionu
- ceník služeb Kulturních a sportovních zařízení města Dobrušky
- nákup varhan pro základní uměleckou školu, automobilu pro potřeby města a vřetenové
sekačky pro stadion
- dohodu o parcelaci
- podání žádostí o dotace a žádostí o navýšení dotace u Základní školy Fr. Kupky a u mateřské
školy
Rada města Dobrušky na úseku organizačním schvalovala:
- změny a doplnění kulturní komise
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za
období od 14.12.2015 do 07.03.2016.
Dále se pokračovalo dle navrženého programu.
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1) Úpravy rozpočtu 2015
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 2 rozpočtová opatření číslo
23/2015 – 24/2015, podle kterých byl snížen rozpočet města na rok 2015 o celkovou částku
1.646.119 Kč. V částce jsou zahrnuty tyto dotace:
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 168.462 Kč
- dotace na vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 45.000 Kč
- dotace na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 268.620 Kč
- snížení dotace na projekt Snížení energetické náročnosti budovy MŠ J.A.Komenského ve
výši 16.753 Kč
- snížení dotace na projekt Průzkumný vrt Dobruška ve výši 2.152.891 Kč
- dotace z rozpočtu kraje na obnovu a výchovu lesních porostů ve výši 7.690 Kč a na výdaje
JSDH Dobruška ve výši 17.000 Kč
- snížení příjmů na projekt SMO – meziobecní spolupráce ve výši 121.465 Kč
Dále byly navýšeny příjmy z prodeje pozemků ve výši 138.218 Kč.
V těchto rozpočtových opatřeních je také zahrnuta menší úprava rozpočtu týkající se některých
provozních výdajů města. Snížení rozpočtu příjmů transferů mělo vliv na snížení rozpočtové
rezervy kapitálových výdajů.
Jednotlivá rozpočtová opatření obdrželi zastupitelé v předloze.
K 31.12.2015 činily celkové příjmy rozpočtu 160.447.840 Kč a výdaje 218.159.840 Kč. Rozdíl
mezi těmito položkami tvoří financování ve výši 57.712.000 Kč.
Usnesení č. ZM 04/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 23 24/2015 schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Rozpočet na rok 2016
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán Radou města Dobrušky a řádně vyvěšen na úřední
desce dne 18.02.2016. Do dnešního dne nikdo z občanů ani ze zastupitelů nepodal žádnou
připomínku ani dotaz k tomuto návrhu rozpočtu. Rozpočet je koncipován jako schodkový. To
znamená, že rozpočtované příjmy na letošní rok jsou nižší než rozpočtované výdaje, které jsou
pokryty přebytkem hospodaření z minulých let, a to ve výši 66.590.000 Kč. Návrh příjmů je ve
výši 150.589.178 Kč a návrh výdajů je ve výši 217.179.178 Kč. Detailní rozpis byl řádně
zveřejněn.
Starosta poděkoval Ing. Hrnčířové za sestavení rozpočtu, který připravila ve spolupráci
s vedoucími odborů a organizačních složek.
Dále starosta upozornil, že schůzky k seznámení se s rozpočtem se zúčastnilo osm zastupitelů a
jen dva z nich měli doplňující dotazy.
Zastupitel Sadovský se dotázal, zda dotace ve výši 500.000 Kč pro hasiče, která je na programu
dnešního jednání, je již zahrnuta v částce uvedené v rozpočtu.
Jedná se o investiční dotaci pro hasiče, kterou jim město dává každoročně. V částce
790.000 Kč v položce požární ochrany v běžných výdajích (neinvestiční) je zahrnut provoz
jednotky sboru dobrovolných hasičů (družstvo Dobruška a Domašín) a 191.000 Kč na dotace
dobrovolným hasičům.
Zastupitel Brázdil doplnil, že finanční výbor návrh rozpočtu projednal a doporučuje tento
zastupitelstvu ke schválení.
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Zastupitel Hůlek uvedl, že dlouhodobě vystupuje proti stavbě rozlučkové síně, proto se zdrží
hlasování o rozpočtu. V ostatních položkách s navrhovaným rozpočtem souhlasí, což projednal
se starostou.
Zastupitel Jindra vznesl dotaz na zastupitele Hůlka, proč se zdrží hlasování, když se jedná o
celém rozpočtu, nikoli jen o rozlučkové síni.
Zastupitel Hůlek zopakoval své stanovisko, které uvedl před dotazem zastupitele Jindry.
Pan V. se dotázal, zda se rozdíl mezi příjmy a výdaji čerpá z rezervy nebo z dalších peněz na
účtu města.
Starosta odpověděl, že ne všechny peníze schválené na investice jsou proinvestovány, zbydou
na účtu a další rok se dají použít do rozpočtu.
Usnesení č. ZM 05/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočet města na rok 2016 v přiloženém znění.
Rozpočet města se schvaluje jako schodkový. Schodek ve výši 66.590.000 Kč je hrazen
finančními prostředky z minulých let. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 14 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Hůlek)

3) Rozpočtový výhled pro rok 2017 – 2019
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rozpočtový výhled se sestavuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění vždy
na 2 - 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Navrhovaný rozpočtový
výhled zahrnuje kromě souhrnných základních údajů o příjmech a výdajích také výhled čerpání
kapitálových výdajů týkajících se budoucích akcí, na které by bylo možno získat dotace.
Rozpočtový výhled byl schválen před rokem, ale kvůli nutnosti doložení zdroje financování u
dalších plánovaných akcí byl rozpočtový výhled upraven. Rozpočty nejsou zatíženy dluhy.
Pro rok 2017 jsou plánovány tyto akce: komunitní dům pro seniory, zateplení ZUŠ, nový
vodojem na Chlumu, požární technika – cisterna. Do roku 2018 je zahrnuta cyklostezka
Chábory – Mělčany a cyklostezka Dobruška – Pulice – Běstviny. Na roky 2017 – 2019 se
v rozpočtovém výhledu vyčleňuje 40 milionů na sportovní halu v Pulicích.
Paní P. se dotázala na rozdíl částek u sportovní haly, kde v rozpočtovém výhledu je uvedeno
40 milionů a v rozpočtu na rok 2016 je 21 milionů.
Starosta odpověděl, že stejná částka byla v rozpočtu vyčleněna i v loňském roce. Je to
z důvodu možnosti zahájení stavby už v letošním roce, pokud by bylo možné získat dotaci na
tuto akci. V případě, že by se stavba letos nezahájila, peníze se přesunou do příštího roku.
Usnesení č. ZM 06/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtový výhled města Dobrušky pro rok
2017 – 2019, v přiloženém znění. (Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Tvorba a použití Sociálního fondu města Dobrušky na rok 2016
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Zastupitelstvo města na posledním zasedání schválilo Zásady pro tvorbu Sociálního fondu
města Dobrušky. Počáteční stav Sociálního fondu k 01.01.2016 je 53.000 Kč, předpokládá se
tvorba z jednotného přídělu ve výši 1.600.000 Kč. Zdroje tedy činí celkem 1.653.000 Kč.
Použití je rozděleno dle pravidel pro tvorbu sociálního fondu.
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Usnesení č. ZM 07/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje návrh Tvorby a použití Sociálního fondu pro
rok 2016, v přiloženém znění. (Příloha č. 4)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
Zprávu přednesl starosta.
Předložené znění Zásad pro tvorbu a použití Sociálního fondu je doplněno o použití vířivky
v krytém bazéně v Dobrušce, v ostatním se nemění.
Usnesení č. ZM 08/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje organizační směrnici Zásady pro tvorbu a
použití Sociálního fondu města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 5)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

6) Změna č. 1 Územního plánu Dobruška
Zprávu přednesl Ing. Zima.
Město Dobruška má od letošního roku schválený nový územní plán. Firma Marius Pedersen
v lednu podala žádost na změnu č. 1, týkající se rozšíření areálu centra komplexního nakládání
s odpady v Křovicích. Firma Marius Pedersen by hradila veškeré náklady na pořízení této
změny.
Zastupitel Brázdil doplnil, že součástí navrhovaného usnesení je i pověření Ing. Lžíčaře, jako
určeného zastupitele, spolupracovat při zpracování této změny.
Zastupitelka Čiháčková doplnila, že momentálně skládka v Křovicích není z důvodu malé
kapacity tolik využívaná a finanční prostředky odváděné z uložení odpadu do rozpočtu města
jsou tedy nižší.
Starosta doplnil, že vedení města má na zítra domluvenou schůzku s představitelem společnosti
Marius Pedersen a o výsledku jednání bude zastupitele informovat.
Pan D. se dotázal, zda bude tato změna územního plánu zveřejněna.
Zastupitel Lžíčař odpověděl, že změna územního plánu má stejný pořad projednání jako
územní plán, to znamená společné jednání, veřejné projednání, tak jak tomu bylo u územního
plánu. Veškeré informace budou občanům k dispozici. Projednávaný návrh se týká pouze
schválení zahájení změny.
Usnesení č. ZM 09/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky
I)
schvaluje pořízení Změny č. 1 ÚP Dobruška podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, na základě návrhu firmy Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3,
500 09 Hradec Králové (příloha č. 6), která se bude týkat výhradně rozšíření areálu
„Centrum komplexního nakládání s odpady Křovice“. Náklady na zpracování změny
územního plánu uhradí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona navrhovatel,
II)
schvaluje zastupitele města Ing. Petra Lžíčaře jako určeného zastupitele, který
bude s úřadem územního plánování spolupracovat v souladu s § 47 odst. 1 stavebního
zákona při pořizování Změny č. 1 ÚP Dobruška.
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Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

7) Výkup pozemku parc. č. 135/9 odděleného geometrickým plánem
č. 131-23/2016 z pozemku parc. č. 135/4 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny
a výkup pozemku parc. č. 89/5 odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 89/1 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Územní plán Dobruška byl vydán Zastupitelstvem města Dobrušky formou opatření obecné
povahy, účinnosti nabyl 31.12.2015. Územní plán Dobruška ve svých regulativech u některých
ploch ukládá vlastníkům pozemků uzavření dohody o parcelaci, kterou bude řešeno budoucí
zastavění a použití pozemků na předepsané ploše. Bez uzavřené dohody o parcelaci nemohou
vlastníci dotčených pozemků žádat příslušný stavební úřad o jakékoliv územní a stavební
řízení.
Rada města Dobrušky na své schůzi dne 25.02.2016 schválila uzavření Dohody o parcelaci
s panem XXXXX a s manžely XXXXX z Běstvin. Předmětem této Dohody
o parcelaci je parcelace plochy uvedené v příloze č. 7.
Na základě dohody o parcelaci je možné vykoupit části pozemků v k. ú. Běstviny nutné pro
zachování veřejného prostoru a částečně zastavěné místní komunikací, tak, aby pro komunikaci
zůstal osmi metrový pás.
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemků od pana XXXXX o
výměře 178 m2 a manželů XXXXX o výměře 52 m2 za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2.
Usnesení č. ZM 10/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje výkup pozemku parc. č. 135/9 odděleného
geometrickým plánem č. 131-23/2016 vyhotoveným Milenou Sýkorovou, Geodetické
práce, 517 11 Javornice 73, z pozemku parc. č. 135/4 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny od
pana XXXXX, trvale bytem XXXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 35.600 Kč
splatnou do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Město Dobruška hradí náklady na vyhotovení geometrického
plánu nutného k oddělení pozemků, daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek za
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 11/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje výkup pozemku parc. č. 89/5 odděleného
geometrickým plánem č. 131-23/2016 vyhotoveným Milenou Sýkorovou, Geodetické
práce, 517 11 Javornice 73, z pozemku parc. č. 89/1 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny od
manželů XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši
10.400 Kč splatnou do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Město Dobruška hradí náklady na
vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemků, daň z nabytí nemovitých
věcí a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

8) Výkup pozemků parc. č. 2243/3, 2251/3 a 2901/4 v obci a k. ú. Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Město se již několik let snaží vykoupit tři pozemky o výměře 3 227 m2od soukromých osob
v areálu stadionu. 09.03.2015 zastupitelstvo schválilo výkup pozemků v ceně 250 Kč/m2 s tím,
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že pokud by nebylo možné výkup za těchto podmínek uskutečnit, bude podána žaloba. JUDr.
Štěpánová jednala s JUDr. Syrůčkovou, která zastupuje majitele pozemků. Majitelé pozemků
nejsou ochotni ustoupit ze svého požadavku na úhradu kupní ceny ve výši 300 Kč/ m2. Je tedy
možné ponechat současný stav, pozemky dále užívat a hradit každoročně nájemné. Nevýhodou
je nemožnost dispozice s těmito pozemky. Dalším řešením by bylo podat žalobu k Okresnímu
soudu v Rychnově nad Kněžnou na vypořádání stavby na cizím pozemku. Toto řešení by se
týkalo pouze části pozemků pod stavbami a výsledek soudního řízení je nejistý. Další variantou
je zvážení, zda vzhledem k okolnostem nedošlo k naplnění důvodů, které jsou hodny zvláštního
zřetele a mohlo by tím být odůvodněno navýšení kupní ceny pozemků na požadovaných
300 Kč/m2, jako odchylka od ceny obvyklé.
Město by mohlo přistoupit při výkupu těchto pozemků na cenu vyšší než obvyklou, protože
učinilo již opakované pokusy odkoupit tyto pozemky za příznivější cenu. Úsilí města bylo
dlouhodobé a po celou dobu město platilo a musí platit nájemné. Město vyčerpalo všechny
možnosti, jak vlastníky přesvědčit. Potřebuje výše uvedené pozemky vlastnit z důvodu
možností investovat do dalšího rozvoje sportovního areálu a čerpat dotace. Soudní řízení, které
by bylo jednou z variant řešení a týkalo by se jen jednoho pozemku, je nejisté a zdlouhavé.
Navrhovaná cena 300 Kč/m2 je stále pod průměrnou tržní cenou pozemků v zastavěném území
obce i pod původně požadovanou cenou. Kupní cena nepřesahuje možnosti rozpočtu.
Starosta doplnil, že rada města o tomto bodě jednala, ale nepřijala žádné doporučující usnesení
a rozhodnutí je ponecháno na zastupitelích. Názor radních se přiklání k posledně uvedené
variantě. Při odkupu pozemků za cenu 250 Kč/m2 by celková částka činila 806.000 Kč + daň,
která bude ve výši kolem 38.000 Kč. V případě kupní ceny ve výši 300 Kč/m2 bude celková
částka činit 968.000 Kč + daň.
Starosta dále uvedl, že zprvu s kupní cenou ve výši 300 Kč/m2 nesouhlasil, ale byl JUDr.
Štěpánovou, oddělením majetku i dalšími přesvědčen, že byly vyčerpány všechny možnosti a
vzhledem k uskutečněným jednáním, lze pozemky koupit i za požadovanou cenu bez hrozby
postihu zastupitelů.
Zastupitel Poláček dodal, že navrhovaná kupní cena majitelů pozemků v roku 2013 byla
463 Kč/m2. Roční nájemné činí 23.261 Kč.
Zastupitel Jindra byl dříve zastáncem soudního řešení tohoto sporu, ale vzhledem k okolnostem
se nyní přiklání k posledně navrhované variantě JUDr. Štěpánové, tedy výkupu pozemků za
cenu 300 Kč/m2.
Usnesení č. ZM 12/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky ruší Usnesení č. ZM 10/03/2015 ze dne 09.03.2015 v tomto
znění:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje výkup pozemků parc. č. 2243/3, 2251/3 a 2901/4
v obci a k. ú. Dobruška od jeho stávajících podílových spoluvlastníků XXXXX, bytem
XXXXX – podíl 12/15, XXXXX, bytem XXXXX – podíl 1/15, XXXXX, bytem XXXXX –
podíl 1/15, a XXXXX, bytem XXXXX – podíl 1/15, za dohodnutou kupní cenu 250 Kč za m2.
Kupní cena bude uhrazena převodem na účty prodávajících bezprostředně po podání návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatek za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí hradí město Dobruška. V případě, že se výkup pozemků za
výše uvedených podmínek neuskuteční, bude podána žaloba k soudu na vypořádání stavby
na cizím pozemku.
Usnesení č. ZM 13/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje výkup pozemků parc. č. 2243/3, 2251/3 a 2901/4
v obci a k. ú. Dobruška od jeho stávajících podílových spoluvlastníků XXXXX, bytem
XXXXX – podíl 12/15, XXXXX, bytem XXXXX – podíl 1/15, XXXXX, bytem XXXXX –
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podíl 1/15, a XXXXX, bytem XXXXX – podíl 1/15, dle bodu 3) Informace JUDr. Blanky
Štěpánové, advokátky, Náchod, o schůzce s právní zástupkyní vlastníků pozemků pod
částí areálu Městského stadionu v Dobrušce ze dne 27.01.2016, která je přílohou č. 8, za
kupní cenu 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení byla jednohlasně přijata.
O usnesení č. ZM 12/09/2016 a ZM 13/09/2016 bylo hlasováno najednou.
Starosta doplnil, že na základě právě přijatého usnesení bude oddělení majetku ve spolupráci
s JUDr. Štěpánovou s vlastníky pozemků dále jednat, aby bylo možné co nejdříve uzavřít
smlouvu.

9) Budoucí prodej části pozemku parc. č. 1298/2 v obci a k. ú. Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Město Dobruška plánuje stavbu sportovní haly v lokalitě u gymnázia. Stávající trafostanici za
Základní školou Pulická, která je postavena v místě plánované stavby sportovní haly, je nutné
přeložit na sousední pozemek. Stavba trafostanice je ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s.,
pozemky parc. č. 1298/4 i 1298/2 v obci a k. ú. Dobruška jsou ve vlastnictví města.
Město uzavřelo dne 06.02.2014 se společností ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie,
kterou je řešena realizace přeložky trafostanice, a to formou uzavření smluv budoucích o
zřízení věcných břemen. Pozemek pod přeloženou trafostanicí je řešen smlouvou budoucí
kupní, uložení sítí je řešeno 2 smlouvami o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě. Ty budou radě města předloženy až poté, co bude dojednán způsob majetkového řešení
pozemku pod přeloženou trafostanicí.
Usnesení č. ZM 14/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu stavby EP-12-2002308/1 Dobruška, p.
č.1298/4, Město, přeložka TS 779, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, v přiloženém
znění. (Příloha č. 9)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

10) Udělení ceny města Dobrušky – zlaté a bronzové medaile za zásluhy o
rozvoj města Dobrušky
Zprávu přednesl starosta.
Zastupitelstvu je předložen k projednání návrh na udělení ceny města Dobrušky – zlaté a
bronzové medaile za zásluhy o rozvoj bezpečnosti města Dobrušky, za dlouholetou a úspěšnou
spolupráci při zajišťování připravenosti města na řešení mimořádných událostí a za rozvoj
integrovaného záchranného systému u příležitosti konání Dne bezpečnostních a záchranných
složek IZS dne 10.06.2016:
Zlatá medaile:
- plk. Ing. František Mencl, ředitel HZS Královéhradeckého kraje, má mimořádný, osobní
podíl na rozvíjení úspěšné a dlouhodobé spolupráce mezi městem Dobruška a HZS
Bronzová medaile:
- npor. Vít Klouček, DiS, ČR- HZS Královéhradeckého kraje, velitel stanice Dobruška, má
výrazný podíl na zkvalitňování požární ochrany ve městě, na zlepšení využití technického
zázemí budovy stanice Dobruška a rovněž se dlouhodobě a výrazně podílí na organizování
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dnů bezpečnostních a záchranných složek IZS a v současné době pomáhá vedení města se
zajištěním na hasičskou cisternu
- MUDr. Jiří Mašek, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, má
výrazný, osobní podíl na dlouhodobé a úspěšné spolupráci mezi Zdravotní záchrannou službou
Královéhradeckého kraje a městem Dobruška při zajišťování přednemocniční neodkladné péče
a poskytování metodické pomoci při vybavování jednotky SDH města zdravotnickým
materiálem
- npor. Bc. Luboš Petera, DiS., Policie ČR, vedoucí obvodního oddělení Dobruška se
dlouhodobě a výrazně podílí na zajišťování a zkvalitňování plánu veřejného pořádku a
bezpečnosti v Dobrušce a rozvíjení spolupráci mezi Policií ČR, obvodním oddělením
Dobruška a Městskou policií Dobruška. Dlouhodobě se rovněž podílí na organizování dnů
bezpečnostních a záchranných složek IZS v Dobrušce.
-Antonín Ulrych, starosta okresního sdružení hasičů se sídlem v Rychnově nad Kněžnou má
výrazný a osobní podíl na rozvíjení úspěšné a dlouhodobé spolupráce mezi městem Dobruška a
okresním sdružením hasičů se sídlem v Rychnově n. Kněžnou na úseku zachovávání
historických tradic a rozvíjení současných hodnot na úseku požární ochrany
- Jiří Orsák, starosta SHČMS – Krajského sdružení hasičů pro Královéhradecký kraj má
výrazný a osobní podíl na rozvíjení úspěšné a dlouhodobé spolupráce mezi městem Dobruška a
krajským sdružením hasičů
- Zdeněk Urban, velitel Městské policie Litvínov má výrazný, osobní podíl na úspěšné a
dlouhodobé spolupráci mezi MP Litvínov a MP Dobruška, která se odráží v každoroční účasti
členů MP Litvínov u příležitosti konaní akce Den bezpečnostních a záchranných složek IZS v
Dobrušce
Zastupitelka Šťásková se dotázala, zda Zdeněk Urban dostane medaili pouze na základě účasti
na Dnu IZS.
Starosta doplnil, že pan Urban výrazně spolupracuje s MP Dobruška při řešení různých
problémů.
Usnesení č. ZM 15/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - zlaté a bronzové
medaile za zásluhy o rozvoj bezpečnosti města Dobrušky, za dlouholetou a úspěšnou
spolupráci při zajišťování připravenosti města na řešení mimořádných událostí a za
rozvoj integrovaného záchranného systému u příležitosti konání Dne bezpečnostních a
záchranných složek IZS dne 10.06.2016:
Zlatá medaile:
1) plk. Ing. Františku Menclovi, řediteli HZS Královéhradeckého kraje
Bronzová medaile:
1) npor. Vítu Kloučkovi, DiS, ČR- HZS KhK kraje, veliteli stanice Dobruška
2) MUDr. Jiřímu Maškovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby KhK
3) npor. Bc. Luboši Peterovi, DiS., Policie ČR, vedoucímu obvodního oddělení Dobruška
4) Jiřímu Orsákovi, starostovi SHČMS – Krajského sdružení hasičů pro KhK
5) Antonínu Ulrychovi, starostovi okresního sdružení hasičů se sídlem v Rychnově n. Kn.
6) Zdeňku Urbanovi, veliteli Městské policie Litvínov
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

11) Zastupování města v Místní akční skupině Pohoda venkova z.s.
Zprávu přednesl starosta.
Město Dobruška je členem Místní akční skupiny (MAS) Pohoda venkova z.s. Do současnosti
zastupovala město při jednáních této MAS bývalá místostarostka Blanka Čiháčková. Z důvodu
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větší vazby na jednání rady města se navrhuje, aby město zastupoval při jednáních této MAS
místostarosta Ing. Petr Poláček.
Usnesení č. ZM 16/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky odvolává Blanku Čiháčkovou a schvaluje místostarostu
Ing. Petra Poláčka zástupcem města v Místní akční skupině Pohoda venkova, z.s.
Hlasování: Pro 13 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 2 (Lžíčař, Poláček)

12) Nový název ulice
Zprávu přednesl starosta.
Ulička, souběžná se Šubertovým náměstím, mezi drogerií v čp. 3 a prodejnou Večerka před
velkým parkovištěm v ulici Laichterově je jednou z nestarších uliček ve městě. Patří do užšího
historického jádra města a alespoň částečně si dosud zachovala svůj středověký charakter.
Zadní trakty domů Šubertova náměstí procházejí místy, kudy pravděpodobně vedla původní
městské ohradní zeď, o níž se píše již v Mutinově narovnání v roce 1320. Je možné, že i
případný archeologický průzkum, který by provázel revitalizaci tohoto místa, by mohl odkrýt
leccos zajímavého z dosud nepoznané minulosti Dobrušky.
Ulička nemá své vlastní pojmenování a neměla je ani nikdy v minulosti. Vzhledem k tomu, že
vlastně tvořila hranici bývalého židovského města, bylo by vhodné, aby nesla pojmenování
Židovská. Tím by zároveň připomínala tyto naše sousedy, zmizelé v hrůzách holocaustu, ale i
starší minulost Dobrušky, jejíž součástí byla také místní židovská obec. V uličce nejsou žádné
domy, v nichž by byli trvale hlášení obyvatelé.
Starosta doplnil, že odbor rozvoje města připravuje návrh na rekonstrukci této uličky.
Zastupitel Hůlek reagoval, že kromě přidělení názvu je třeba provést revitalizaci této části
města.
Paní Š. uvedla, že navrhovaný název uličky, kterým by se připomínaly osudy lidí, kteří tam
dříve bydleli, je pro ni naprosto nepřijatelný.
Pan P. navrhl uličku pojmenovat Hradební. K tomuto návrhu se připojil i zastupitel Brázdil.
Zastupitel Jindra poukázal na fakt, že návrh na pojmenování uličky zpracoval Mgr. Mach,
kterého považuje za odborníka a znalce Dobrušky a požádal pana P. o zdůvodnění jeho návrhu.
Pan P. jako zdůvodnění svého návrhu uvedl již řečenou informaci, že tímto místem
pravděpodobně procházely městské hradby.
Starosta navrhl odložit projednání tohoto bodu na příští zasedání zastupitelstva, kterého by se
zúčastnil i Mgr. Mach.
Zastupitel Lžíčař souhlasil s návrhem na odložení schválení názvu uličky a navrhl tento bod
projednat až po plánované revitalizaci této části.
Usnesení č. ZM 17/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky odkládá projednání přidělení nového názvu ulice
Židovská, souběžné se Šubertovým náměstím v lokalitě na pozemku parc. č. 2708 v obci a
katastrálním území Dobruška na pozdější jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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13) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Město Dobruška obdrželo žádost ČR – Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého
kraje, zastoupeného ředitelem plk. Ing. Františkem Menclem, ze dne 01.02.2016 o poskytnutí
dotace ve výši 500.000 Kč na pořízení mechanizačního prostředku – malotraktoru - včetně
příslušenství. (Příloha č. 10) HZS KHK se bude podílet na spolufinancování pořízení
mechanizačního prostředku vlastními zdroji, neboť předpokládaná výše investice činí
900.000 Kč. Zařízení bude využíváno na údržbu ploch v areálu stanice Dobruška HZS KHK–
v zimním období při odstraňování sněhu, v letních měsících při odvozu materiálu a bioodpadu.
Bude koncipováno tak, aby v případě potřeby mohlo pracovat i vně areálu a bylo využitelné jak
v organizačním, tak operačním řízení. Použití mechanizačního prostředku zejména s čelním
nakladačem bude možné i při řešení mimořádných událostí v případech, kdy do malých prostor
nepůjde nasadit standardní technika.
Usnesení č. ZM 18/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí investiční dotace na pořízení
mechanizačního prostředku – malotraktoru - včetně příslušenství, ve výši 500.000 Kč
ČR - Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, se sídlem
nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové
smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

14) Volba člena rady města/místostarosty
Zprávu přednesl starosta.
Na schůzi Rady města Dobrušky konané dne 25.02.2016 oznámil neuvolněný místostarosta
Ing. Petr Lžíčař, že se ke dni 29.02.2016 vzdává funkce neuvolněného místostarosty. Do této
funkce byl Ing. Lžíčař zvolen na ustavujícím veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobrušky
dne 29.10.2014 usnesením č. ZM 10/01/2014. Ke dni vzdání se funkce místostarosty zaniklo i
členství Ing. Lžíčaře v radě města. V důsledku této skutečnosti poklesl počet členů rady města
pod pět a je nutno na nejbližším zasedání zastupitelstva města doplnit počet členů rady města
na pět. Pokud by se tak nestalo, podle ustanovení § 100 odst. 1 zákona o obcích by od tohoto
okamžiku vykonávalo pravomoc rady města zastupitelstvo města, které by mohlo rozhodování
o záležitostech dle § 102 odst. 2 a 3 zákona o obcích svěřit zcela nebo zčásti starostovi. Tímto
starosta opravil článek, uveřejněný v sobotních novinách, ve kterém bylo nepravdivě uvedeno,
že rada není usnášeníschopná. Rada je usnášeníschopná do doby konání prvního zasedání
zastupitelstva.
Dále starosta uvedl, že je nyní možné volit dlouhodobě neuvolněného místostarostu nebo místo
dlouhodobě neuvolněného místostarosty zrušit a volit řadového člena rady města.
Zastupitel Brázdil uvedl, že zastává názor, že by funkce neuvolněného místostarosty města
měla zůstat.
Zastupitel Jindra požádal zastupitele Brázdila o zdůvodnění jeho návrhu, tedy nutnosti funkce
neuvolněného místostarosty.
Zastupitel Brázdil: „Předpokládám, že když jsme se před dvěma lety všichni přiklonili k tomu,
že to nutnost je, měli jsme to všichni dostatečně promyšlené a nemyslím si, že tohle
zastupitelstvo tvoří funkce jen pro nějakého člověka, ale že to tvořilo proto, že dostatečně
zvážilo, že tuto funkci potřebujeme a peníze, které utrácelo, doposud byly utraceny efektivně.
Já jsem jednoznačně proto, abychom neměnili organizační struktury a funkce podle toho, jak se
zrovna kdo chová. Podle mého názoru je to jasná stabilita a podle mě by to bylo velmi špatné
vyjádření vůči městu. Budu navrhovat zastupitele Petra Sadovského, protože odchodem Petra
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Lžíčaře, vůbec mi to nedělá radost a jsem z toho otrávený a nešťastný, že k tomuto vůbec
došlo, a možná, že se vyjádřím později ještě nějak jinak. Domnívám se, že navolíme někoho
jiného, kdo bude přínosem pro město. Máme před sebou poměrně důležité věci, které bychom
do konce tohoto volebního období měli zvládnout, něco jsme si předsevzali ve volebních
programech, které bychom chtěli a měli zvládnout. Domnívám se, že to nejdůležitější co před
námi je, je problematika výstavby Sportovní haly v Pulicích, což já považuji za naprostou
prioritu tohoto zastupitelstva. Kdykoli jsem s Vámi mluvil, tvrdili jste, že hala je jasná věc a
Dobruška toto zařízení potřebuje. Domnívám se, že na pokračování této akce je třeba zvolit
takového zastupitele, který pro tuto akci bude skutečně přínosem. Já jsem byl týden
v Rakousku, ale když jsem o tom tak přemýšlel, tak jsme v našem hnutí dospěli k tomu, že jsou
pro nás přijatelní dva zastupitelé, kteří by mohli být nějakým přínosem. Pana Sadovského
považuji za přínos v současné době, protože politicky dospěl a domnívám se, že to angažmá,
které v současné době má, může být pro Dobrušku přínosem. Druhým člověkem je pan Bittner,
z hlediska realizačního.“
Nikdo ze zastupitelů nepodal návrh na zrušení funkce neuvolněného místostarosty, proto se
přistoupilo ke konkrétním návrhům na obsazení této funkce.
Zastupitel Brázdil navrhl na funkci neuvolněného místostarosty zastupitele Petra Sadovského.
Nikdo další návrh nepodal.
Zastupitel Jindra navrhl volbu místostarosty provést tajnou volbou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky souhlasí s tajnou volbou na funkci dlouhodobě
neuvolněného místostarosty města Dobrušky.
Hlasování: Pro 6 (Tojnar, Poláček, Nagy, Kujalová, Jindra, Joukl)
Proti 9 (Sadovský,
Bittner, Šťásková, Hůlek, Brázdil, Čiháčková, Horák, Štěpán, Lžíčař) Zdržel se 0
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. ZM 19/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou Petra
Sadovského.
Hlasování: Pro 12 (Sadovský, Bittner, Šťásková, Hůlek, Brázdil, Tojnar, Poláček, Lžíčař,
Štěpán, Horák, Nagy, Čiháčková) Proti 1 (Jindra) Zdržel se 2 (Kujalová, Joukl)
Usnesení bylo přijato.
Zastupitel Sadovský sdělil, že funkci neuvolněného místostarosty přijímá.
Starosta poděkoval bývalému místostarostovi Lžíčařovi za dlouholetou spolupráci na městě a
dále uvedl: „Myslím, že začátky a průběh byly plodné, došlo tam pak samozřejmě k určitým
věcem, které malinko ovlivnily náš vztah, ale po pracovní stránce si myslím, že to nebylo
vidět. Město vzkvétalo a doufám, že pod doplněným vedením bude město vzkvétat minimálně
tak dobře, jako teď. Pro mě nejprestižnějším a nejkvalitnějším oceněním je udělení ceny Města
pro byznys. Toto ocenění je srovnávacím výzkumem všech 205 měst třetího stupně, který
provádí týdeník Ekonom. Hodnotí se přístup veřejné správy k občanům a podnikatelské
prostředí. Letos se Dobruška umístila na jednom ze tří prvních míst.“
Dále se jednalo o odměně za funkci nově zvoleného neuvolněného místostarosty.
Starosta uvedl, že zastupitel Lžíčař byl v prvním volebním období členem rady a nebyl
místostarostou. V druhém volebním období byl neuvolněným místostarostou a pobíral odměnu
ve výši 20.000 Kč. Ve třetím volebním období mu byla odměna zvýšena na 25.000 Kč.
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Zastupitel Lžíčař spolupracoval při několikaleté přípravě a realizaci nového Územního plánu
města Dobrušky, projednával a řešil problémy související s přípravou stavby cyklostezky
Dobruška – Opočno, významný podíl má na stavbě Kina 70 a přípravě Sportovní haly
v Pulicích. Starosta uvedl, že si dle jeho názoru Petr Lžíčař tyto peníze zasloužil a domnívá se,
že by tato částka neměla být nyní přidělena nově zvolenému místostarostovi. Případné
navýšení částky by se projednávalo později.
Starosta navrhl odměnu v rozmezí 10.000 – 15.000 Kč.
Zastupitel Poláček navrhl odměnu ve výši 14.000 Kč. Zastupitel Lžíčař navrhl odměnu ve výši
15.000 Kč.
Usnesení č. ZM 20/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s okamžitou
účinností vyplácení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty, podle
NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 15.000 Kč.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Zastupitel Lžíčař v souvislosti s projednávaným bodem sdělil důvody jeho odstoupení z funkce
místostarosty: „Vážení kolegové zastupitelé, vážené dámy a pánové, v tuto chvíli by asi bylo
vhodné seznámit Vás s důvody mého odstoupení z funkce místostarosty města Dobrušky.
Začnu tím, že v Dobrušce žiji 32 let, už 33 let mám stejnou manželku, přes 20 let mám stejné
zaměstnání. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Jsem pravicovým voličem, a
proto jsem v roce 2006 kývl na nabídku ODS kandidovat v obecních volbách. Z nevolitelného
sedmého místa jsem přeskočil na první místo kandidátky a stal jsem se radním. V prvním
volebním období jsme se museli hodně naučit, ale i jako nováčci jsme zvládli, kromě řady
dalších, i velký projekt rekonstrukce Kina 70. Spolupráce s ostatními zastupiteli byla
vynikající. Ve volbách v roce 2010 jsem mandát obhájil a stal jsem se neuvolněným
místostarostou. První tři roky byla spolupráce opět výborná. Od začátku volebního roku 2014
najednou začala spolupráce se starostou váznout, najednou jsme se nemohli shodnout na
žádném mém návrhu, začala série přehlasovávání, nezvání na důležité porady a podobně.
Příčina byla jednoduchá. Starosta v té době absolvoval školení s tématem Jak vyhrát volby ,
nebo takový přibližný název, a tím začala volební kampaň ODS, kterou si všichni dobře
pamatujeme, a která v Dobrušce dosud neměla obdoby. Bohužel byla také namířena do
vlastních řad, konkrétně proti mně. Protože po sedmi letech dobré spolupráce jsem jeho
chování nechápal, odmítl jsem zařazení na kandidátku ODS s tím, že nebudu kandidovat
vůbec, protože nejsem příznivcem politických přestupů. Až těsně před uzávěrkou kandidátek
jsem se nechal přemluvit kolegy z SNK za všestranný rozvoj Dobrušky i proto, že jsem cítil
potřebu dotáhnout rozdělaný územní plán, cyklostezka do Opočna už byla na spadnutí,
projektovala se sportovní hala a rozlučková síň. Naše SNK se umístilo na druhém místě. Říkal
jsem si: Nevstoupíš podruhé do stejné řeky, a spolupráci s ODS jsem zpočátku odmítal, ale
volební výsledky moc jiných možností nedávaly. Stal jsem se tedy opět neuvolněným
místostarostou. Rozdělili jsme se kompetence, já jsem dostal kulturu a společně se starostou
investice a začali jsme intenzivně pracovat. Zavedli jsme nově pondělní porady vedení města,
ale po několika přesunech termínu se mi nepovedlo žádné zúčastnit. Tomu jsem zatím
nepřikládal žádnou důležitost. Po měsíci byly tyto porady stejně zrušeny. Dále se stejná situace
opakovala u kultury. Dvě porady a dost. Na další jsem nebyl pozván. Na moje otázky: Proč mi
starosta neodpovídal?, jsem se dozvěděl, že on je starosta a kulturu si bude řídit sám. Kultura
se začala omezovat na megalomanské akce na náměstí zdarma, omezoval se počet promítacích
dnů v kině, přestaly se pořádat koncerty menšinových žánrů. Další ranou byla příprava
rozpočtu na letošní rok. Přesto, že jsme v uplynulých letech úzce spolupracovali, tentokrát
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tomu tak nebylo a návrh rozpočtu jsem dostal několik hodin před jednáním rady, která ho
doporučovala zastupitelstvu. Samozřejmě bez některých mých priorit. Takže se vlastně
opakoval scénář, který jsem zažil před volbami v roce 2014. A protože mi byla odepřena účast
na posledních poradách investic, přišel jsem tím o poslední možnost ovlivňovat chod města,
jehož jsem byl místostarostou. Rozhodl jsem se, že na radě konané dne 25. února rezignuji ke
konci února na tuto funkci. (pozn.: Podobnost tohoto data s vítězným únorem je čistě náhodná,
ale zároveň trochu symbolická.) Atmosféra ve městě zhoustla, jakákoli diskuse se nepřipouští,
návrh, který nepochází od starosty nemá naději a několik spolupracovníků buď odchází nebo o
tom vážně uvažuje. A protože považuji tento přístup starosty za porušení koaličních dohod,
žádám zastupitelstvo o zařazení mimořádného bodu na našem jednání, a to hlasování o
odvolání starosty města z funkce. Prosím všechny zastupitele, aby tento bod připustili
k hlasování. Je mi jasné, že nemám naději na úspěch, ale přesto bych rád věděl, s jakou
podporou může starosta počítat. Děkuji.“
Starosta reagoval: „Mohl bych samozřejmě k tomuto říct spoustu věcí, které byly uvedeny
nepravdivě, ať to jsou různé schůzky, rozpočet, ale nebudu se tady v žádném případě obhajovat
tím, že bych to vyvracel. Ale jestli dovolíte, mám tady taky něco málo připraveného, protože
s tímto ohromným podrazem na svoji osobu jsem počítal. Jenom chci říct, že Petra Lžíčaře
jsem přesvědčil já v roce 2006, aby šel se mnou kandidovat. Tehdy řekl, že nepůjde, protože
tam sedí bývalý starosta Oldřich Klobas a on nepůjde, protože to je špatné. Proto jsem mu řekl:
Jestli chceš, aby tam nebyl, musíš jít kandidovat, vyhrát volby a dostat se do zastupitelstva, aby
s tím šlo něco dělat. V roce 2010, při dalších volbách, jsem mu navrhl, zda by chtěl být
místostarostou, protože se s ním dobře spolupracovalo a byl pracovitý, proto jsem mu navrhl,
že nebude problém, aby ho zastupitelé schválili jako místostarostu. V roce 2014 když odešel,
říkal, že nebude nikdy kandidovat proti mně a nebude kandidovat vůbec, přesto i já jsem byl
z těch, kteří ho přemlouvali, aby kandidoval. A když ne za mě, aby kandidoval za tu nezávislou
druhou stranu, kde byl jedničkou Karel Brázdil. Neříkám, že já jsem ho přemluvil, ale měli
jsme k tomu sezení. Samozřejmě ho přemlouval i Karel Brázdil a další. Petr se rozhodl, že
odejde tam. Jedná se o stranu, kterou jsem založil já v roce 2010 z určitých důvodů, kde moje
manželka byla zmocněncem té strany, kde jsme počítali s touto stranou v další spolupráci.
V žádném případě jsem nepočítal s tím, že by někdy tato strana vystoupila proti mně. Proto
říkám, že takovýto podraz jsem teda dnes nečekal. Vždycky jsem byl přesvědčen, a nic
nenaznačovalo opaku, že společným cílem nás všech, kteří sedíme v radě a zastupitelstvu je
snaha, aby se obyvatelům našeho města dařilo lépe, aby žili v pěkném prostředí, aby lidé, kteří
naše město navštíví, si odnášeli vždy jen ty nejlepší dojmy. Jsem také přesvědčen, že se tyto
cíle daří postupně naplňovat, i když ne vždy tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Jsem také
přesvědčen, že to, čeho jsme dosáhli a cíle, o jejichž dosažení usilujeme, jsou dílem nás všech.
Skutečnost, že Dobruška byla mnohokrát oceněna není samozřejmě jen mou zásluhou a vždy
jsem byl dalek toho, abych si v tomto směru připisoval, co mi náleží. I když jsem v posledním
období několikrát při různých příležitostech přebíral cenu pro nejlepšího starostu, případně
další ceny, nikdy jsem ji, a také jsem to vždy důrazně připomínal, nepovažoval za své osobní
ocenění. Nikdy jsem také neopomněl připomenout, že tato ocenění jsou výsledkem práce nás
všech, celého týmu rady a zastupitelstva, ale samozřejmě i občanů našeho města. Stejně tak
jsou naším společným dílem opravené domy, chodníky a ulice, dobře fungující služby, které
město provozuje, i velmi dynamicky se rozvíjející kultura a další oblasti života. Myslím, že jste
s tím, co se již udělalo dostatečně obeznámeni. Je přirozené, že ne vždy máme v radě a
zastupitelstvu na všechno stejný názor. V takových případech je vždy rozhodující mínění
většiny těch, kteří byli v demokratických volbách pověřeni, aby město vedli. Ani v těchto
případech není a nikdy nebyl odlišný názor bez povšimnutí zahazován nebo dokonce
zesměšňován. Ne všechno musí nutně vymyslet jeden nebo několik členů rady. Naopak velmi
pečlivě se zabýváme podněty, a to nejen členů rady a zastupitelstva, ale i občanů. Z posledního
období mě napadá iniciativa paní S., na jejímž základě byl obnoven památník Jana Dvořáka
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v Opočenské ulici. Svoláváme občany, aby se vyjádřili k rekonstrukcím ploch u jejich bydliště,
případně dalších veřejných prostor. Pořádáme různé ankety, abychom zjistili názory občanů a
iniciativním návrhům občanů musíme být otevřeni i nadále. Jestliže se Petr Lžíčař nechce již
účastnit práce rady ve funkci místostarosty je to jeho osobní rozhodnutí, které mi nepřísluší
komentovat. Mohu Vás také všechny ujistit, že se mi s ním spolupracovalo dobře a pokud jsme
někdy měli na něco odlišný názor, což bývá normální, tak šlo vždy o diskusi věcnou, nikoli
osobní. Jsem si vědom, že ne vždy všechno, čeho jsme chtěli dosáhnout, stoprocentně vyšlo,
jakož i toho, že stejně jako kdokoli jiný z nás mám celou řadu osobních chyb a nedostatků. Rád
bych však dokončil, co bylo započato. Proto se obracím na Vás se žádostí o podporu, abychom
mohli společně a úspěšně realizovat všechny záměry, které nás ještě v tomto volebním období
čekají, které jsme si na jeho začátku předsevzali. Věřím, že se nám to společně podaří, jde o
náš společný závazek, který jsme slíbili občanům našeho města naplnit. Starosta bude vždy ten
nejhorší, to si pamatujte, vždycky. Protože starosta nikdy sám nerozhodne, vždy rozhodne rada
a starosta jen podepisuje to, co schválí rada, většina členů v radě. Jestliže Petr Lžíčař říká, že
jeho názory nebyly akceptovány, že byl přehlasován, tak většina členů rady nehlasovala pro ten
jeho názor. Vždy jsou dvě strany a menšina se cítí poškozená. Prosím Vás, abyste toto brali
také v úvahu a věděli, že starosta může za všechno i špatné, co se tady udělá. Starosta nemá na
starosti jenom ty investice, jako měl Petr Lžíčař se mnou, ale má na starosti spoustu dalších
věcí, které nikdo ani neví, co všechno starosta dělá. Krizové řízení, hasiči, chod veškerých
škol, jednání s řediteli škol a různými činiteli dalších institucí, státních orgánů a další. Toto
nikdo z lidí už nevidí. A já si myslím, že tuto práci jsem vykonával velice dobře, neboť neznám
nikoho z těchto všech organizací, orgánů a institucí, kdo by říkal, že se jim se mnou
spolupracuje dobře.“
Zastupitel Poláček doplnil, že je na radnici asi rok a půl. „Netvrdím, že starosta je zrovna
člověk, se kterým bych se přátelil nějak moc, protože mám lepší osobní přátele než je pan
starosta. Můžu Vás upozornit, že takového workoholika a blázna co udělá věcí pro Dobrušku,
v Dobrušce podle mě nelze najít. On je v práci, nechodí teda přímo od šesti, ale chodí od osmi
a je v práci do osmi, do devíti do večera.“
Starosta doplnil: „Já jsem úplně zapomněl, že řídím organizační složky, čili řídím i tu kulturu,
to neřídí předseda kulturní komise, ale rada a starosta. Řídím kulturu v Dobrušce, bazén,
technické služby, městskou policii a tohle všechno nějakým způsobem v Dobrušce velice dobře
funguje.“
O slovo se přihlásil zastupitel Brázdil: „Já z té situace, která nastala jsem úplně rozhozený. Ale
když jsem o tom ten týden přemýšlel, co se odehrávalo, jak ty věci probíhaly, tak jsem se vrátil
zpátky k těm deseti letům, které tady společně prožíváme. Na první volební období vzpomínám
hrozně rád, protože to byla skutečně velmi tvůrčí spolupráce lidí, byla kamarádská,
nepolitikařilo se a neprojevovali se ambice kohokoli z nás. Ve druhém volebním období začaly
nějaké půtky, které jsem ze začátku nebyl schopný vnímat a chápat a nechápu je možná do
dneška. Situace dospěla k tomu, co jste tady slyšeli od obou Petrů. Když skončily volby, byl
jsem zklamaný, že se musím dostávat do situace, kdy se mnou jsou dva kamarádi, které mám
nějakým způsobem soudit. Bylo mi to líto, ale rozhodl jsem se tak, že tu koalici udržím.
Blanka byla nahrazena Petrem Poláčkem, nicméně jsem měl snahu koalici udržet. Jak říkal Petr
Tojnar, seděli jsme u něho ve firmě a domlouvali jsme se, jakým způsobem budeme koaličně
spolupracovat. Tenkrát jsem zvolil variantu, že máme před sebou pět velkých rozdělaných
akcí, na kterých jsme se všichni velmi dobře shodli. Byla to cyklostezka, teplárna, smuteční
síň, územní plán a stavba haly. Dohodli jsme se, kdo za co ponese patronát. Petr Poláček měl
mít patronát nad cyklostezkou. Já jsem měl patronát nad teplárnou. Petr Tojnar měl největší
patronát, prosadili jsme smuteční síň, a Petr Lžíčař územní plán. V podstatě jsme si rozdělili
věci, jak budou fungovat. V podstatě jsem udržel koalici, ale teď se ta koalice rozpadá. Naše
sdružení v podstatě z rady odchází. Já musím přiznat, že moje účast byla postavená na tom, za
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každou cenu udržet radu. Za Petrem Tojnarem jsem přišel s tím, že jezdím do práce do Prahy a
nemůžu být každou druhou středu na radě. Domluvili jsme se, nechodil jsem na každou radu a
jednali jsme na dálku. Chtěl jsem odstoupit už dřív, ale neodstoupil jsem. Pořád jsem se snažil
udržet kolektiv při práci. Tahle situace je pro mě velkým zklamáním. Z jednoho jsem zklamán
proto, že skončil a jsem zklamaný i z Petra Tojnara, který od začátku věděl, že ta koalice je tak
křehká a je de fakto postavená na bázi Petra Lžíčaře. Asi bych se choval jinak a věci řešil
nějakým jiným způsobem. Jedna věc, která mě naštvala, ale udržel jsem ji v sobě, je, že Petr
Tojnar neobnovil komisi pro rozvoj teplárenství. Já jsem za teplárnou stál deset let.
Zorganizoval jsem několik akcí, obnovu představenstva, změnu dozorčí rady. Vytvořily se
podmínky proto, že ta teplárna mohla začít fungovat. Dotáhli jsme to do nějaké fáze a pak mi
přišel Petr pomoct, ale pomohl mi tím, že mi v první řadě neobnovil komisi pro rozvoj
teplárenství. Já to cítím jako ukradený projekt. Já chci říct, že teď pravděpodobně dojde
k nešťastné věci, pro mě hodně nešťastné, budu se muset přiklonit na jednu nebo na druhou
stranu, ale postavím se za své hnutí, abych měl čest jít do příštích voleb. Kdybych toto
neudělal, tak příště už nemám s kým do voleb jít.“
Starosta doplnil, že zastupitel Brázdil je i přesto zván na všechna jednání představenstva.
Zastupitel Jindra: „Kolektiv lidí jsem řídil, každý má jiný názor, ale musím Vám říct, že mně je
z Vás dnes dost špatně. Jestli jste se půl minulé a tuhle sezónu před námi jen přetvařovali, jaký
jste kolektiv, jak všechno funguje. Poslední příklad o teplárně. Kdybych já něco prosazoval,
tak bych na tom neležel týden v Běstvinách, šel bych za starostou a vyrychtoval bych ho tak, že
by si pes od něj kůrku nevzal. A asi bych to prosadil. Dnes tady před lidmi z nás děláte blbce,
tedy alespoň ze mě. Já jako jediný zastupitel, možná, že ne jediný, když jsem se to dozvěděl,
vyjednal jsem si schůzku se starostou i s Petrem Lžíčařem. Nic z toho, co tady přečetl, mi
neřekl. Názorové rozdíly nejsou. Někomu vyhovuje způsob jednání narovinu. Já jsem vždy
všem lidem řekl, když mi řekneš, že jsem vůl, tak ti to nebudu rozporovat, protože asi vůl jsem,
ale délku rohu si chci určovat sám. Jaké rohy jste nám nasadili vy tady. Můžete mi říkat, že
jsem tojnarovec, ale já s Tojnarem nemám nic společného a kdyby Vás to zajímalo, tak mě živí
Babiš a ten mi přidal 45 Kč a ještě 1.200 Kč. Proč si to neřekl na začátku, proč tady volíme a
děláme ze sebe šašky.“
Zastupitel Nagy: „Já jsem pro pana starostu loboval několikrát. Poprvé to bylo, když jsme se
snažili dostat ze scény bývalého starostu Klobase. Byly volby, dával jsem dohromady
kandidátku za ČSSD a neměli jsme kandidáta na starostu. Já jsem byl za Brázdilem. Šel na
kandidátku ČSSD na velice výhodnou pozici a předpokládali jsme všichni, že on jako bývalý
velitel posádky určitě na tento post dosáhne. Už byl na kandidátce a vykašlal se na mě, na celé
ČSSD. Z kandidátky už ho vyškrtnout nešlo, už byly vytištěné. Nebyl vůbec kandidát na
starostu. Já jsem se shodou okolností v té době potkal s Tojnarem a oslovil jsem ho. V rámci
budoucí spolupráce jsem mu navrhoval, že by mohl dělat eventuálně starostu, kdyby ODS
vyhrála volby. Dostali jsme se na špičku. Pan Brázdil v zápětí otočil a podrazil mě podruhé a
teď nám tady básní, jaký je chudák. Tvrdil, že do voleb půjde, ale po volbách odstoupí. Byl
zvolen a dostal se do zastupitelstva i do rady a neodstoupil, zůstal tam a začal si tam přihřívat
svoji polívčičku. Tojnar se stal starostou, jiný kandidát nebyl a situace byla zachráněna,
Dobruška měla starostu. Pan Brázdil odmítl a já jsem mu dával práci, on byl bez práce, jako
velitel posádky byl nezaměstnaný a tady se mohl uplatnit. Lidé ho volili, každý ho znal. Měl
šanci udělat v Dobrušce lepší kariéru než pan Tojnar, ale neudělal. A teď se dozvídáme, že
mohl udělat kariéru přes teplárnu, ale zase nic neudělal. Byla další aféra s panem starostou, kdy
byl odsouzený a měl ten trest. Tady jsme seděli a rozhodovali se, jestli ho odvoláme. Jako
první jsem vystoupil s názorem neodvolat ho, abychom mu dali šanci. Tu šanci dostal a co
dokázal, víme všichni. Mně stačí, co udělal a bude mně to stačit i pro ty dva roky, které nás
ještě čekají. Velice si vážím pana Lžíčaře. Znám ho z kasáren. Je to vynikající odborník a
chytrý člověk. Mrzí mě dvojnásobně, že to došlo do takové situace, aby odcházel. Mně se to
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nelíbí a nelíbí se to ani občanům. Každý se ptá, co se stalo a já jsem rád, že to pan Lžíčař dnes
lidem řekl narovinu, co se na té radnici přihodilo. I přesto já pana Tojnara odvolávat nebudu,
chci, aby tam ty dva roky ještě dotáhl a práce mezi námi pokračovala.“
Zastupitel Brázdil: „Já musím na toto reagovat, protože to, co řekl pan Nagy je hodně
nepravdivé. Já můžu doložit, že 31. prosince 2005 jsem skončil jako velitel posádky a 1. ledna
jsem byl zaměstnaný. Já jsem nebyl ani hodinu nezaměstnaný. Skutečně jsem se nechal napsat
na kandidátku ČSSD. Nastala taková situace, že tu záležitost řídil pan Nagy a já jsem se v té
době nedostal k sepisování programu. Důvod, proč jsem odešel, jsem řekl v kině na
předvolebním setkání. Vystoupil jsem a řekl, že od takového pamfletu, jaký si napsal (pozn.:
mluví na zastupitele Nagyho) na starostu Klobase se distancuji a starostou být nechci. Já jsem
s Klobasem šest roků bojoval o zachování posádky a já jsem se měl podepsat pod pamflet,
kterým tys nakydal na Klobase všechno možné. Nebyl to žádný volební program, ale snůška
hnoje na pana starostu Klobase. Svolalo se jednání v kině, kde jsem občanům situaci vysvětlil a
oznámil jsem, že odstupuji z kandidátky. Přišel si za mnou a řekl, že bych Vás tímto poškodil,
že byste neměli 15, ale jen 14 hlasů. Tak jsem si řekl, že nepoškodím sociální demokracii
v tom směru, že odstoupím v období, kdy není možné kandidátku doplnit. Já jsem neřekl, že
odstoupím, já jsem řekl, že nebudu starostou. Přišel si za mnou a řekl, že teď je ta správná
situace, abych odstoupil úplně. Já jsem řekl, že zůstanu tam, kde jsem.“
Starosta ukončil debatu a dodal, že na besedě v kině před volbami v roce 2006 mu zastupitel
Brázdil oznámil, že nechce být starostou a dodal směrem k zastupiteli Brázdilovi: „Kdybys ty
byl starostou, já bych v životě na starostu nekandidoval. Já bych tě volil, a proto mě docela
zamrzelo to, co si tady dnes řekl.“
Zastupitel Bittner: „Já si své angažmá v zastupitelstvu představuji jinak, než jednou za dva, tři
měsíce přijít na zastupitelstvo. Nabízím neustále své vzdělání, svoji profesi a myslím si, že na
městě by mohla být hodně uplatnitelná. Stal jsem se předsedou komise pro rozvoj a pro
současné vedení a pana starostu jsme hlasovali na základě toho, že nám byla přislíbena
možnost spolupráce. Musím říct, že jsem si tu spolupráci představoval intenzivnější. Mým
stylem není, jako u pana Jindry, někoho seřvat na dvě doby, aby si od něj ani pes kůrku nevzal.
Já jsem pro dialog a diskusi a v radě byl jediný člověk, který toho byl schopný, a to Ing. Lžíčař.
Pan Brázdil a Joukl jsou daleko a pan Poláček má svoji agendu, ale s ním byla diskuse dobrá.
U pana starosty jsem měl vždy pocit, že naše návrhy jsou velice trpěné a nechtěné a tak si
připadám i v zastupitelstvu, jako trpěný zastupitel. Takže si myslím, že rok a půl od voleb
ukázal, že ta spolupráce s námi mohla být na trošku jiné úrovni. Naše návrhy nejsou politické,
jsou konkrétní a věcné a nevidím důvod, proč by se na nich nedalo spolupracovat.“
Zastupitel Horák doplnil, že s panem Brázdilem situaci projednávali a v tom, co řekl, bylo
hodně pravdy a dodal: „Já se mu nedivím, že starostou nechtěl být. Když si vezmete, jaké má
vzdělání a jaké měl možnosti, tak by byl blázen, kdyby nepřijal to místo, které má.“
Dle názoru pana K. na nastalou situaci nejvíce doplatí Dobruška a odchod pana Lžíčaře
považuje za osudovou chybu. Za občany poděkoval panu Lžíčařovi. Dále uvedl, že z důvodu
stavby sportovní haly by byl lepším kandidátem na místostarostu pan Bittner.
V 19:20 byla vyhlášena desetiminutová přestávka.
Pan S. uvedl, že odvolání starosty by mohlo být novým, demokratičtějším začátkem.
Zastupitel Hůlek uvedl, že je v zastupitelstvu třetí volební období a po tuto dobu spolupracuje
s panem Tojnarem, Lžíčařem i Brázdilem. Všichni byli u toho, když ho vyhazovali z rady i
představenstva teplárny. „Naše spolupráce není nepopsaným listem, jako u některých
zastupitelů, kteří tady jsou první volební období. Měli bychom to dobře zvážit a říct si, jestli to
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opravdu není šance, dělat to v tomhle městě trochu jinak. Udělat za některými spoluprácemi a
vztahy tlustou čáru a začít znovu, trochu jinak a s lidmi komunikovat trochu lépe a jinak.“
Paní Monika Francová, ředitelka MŠ, uvedla, že se pro školství udělalo hodně a doufá, že
spolupráce s městem bude pokračovat.
Paní Táňa Klimešová, vedoucí PS, uvedla, že ji tato situace mrzí a současný stav pečovatelské
služby je zásluhou i starosty.
Usnesení č. ZM 21/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje zařazení bodu odvolání starosty města Petra
Tojnara z funkce na program tohoto Zasedání zastupitelstva města Dobrušky dle § 94
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
Hlasování: Pro 8 (Lžíčař, Brázdil, Sadovský, Bittner, Šťásková, Hůlek, Čiháčková, Štěpán)
Usnesení bylo přijato.
Zastupitel Nagy navrhl v případě volby starosty volit tajnou volbou.
Starosta uvedl, že nastalou situaci cítí jako velký podraz.
Pan P., bývalý vedoucí Kulturních a sportovních zařízení města Dobrušky uvedl, že dosud cítí
velkou křivdu v souvislosti s jeho odvoláním z funkce, o které se dle jeho názoru zasloužil
především Ing. Lžíčař.
Ing. Lžíčař reagoval, že o odvolání Mgr. Petra Poláčka rozhodla celá rada, jen místostarosta
Ing. Poláček, jeho otec, byl proti.
Paní P. doplnila, že byla také zaměstnancem města a byla také odvolaná z rozhodnutí rady, ale
s přičiněním Petra Tojnara.
Starosta doplnil, že zmíněné odvolání bylo s jeho přičiněním, ale na návrh paní Matuškové.
Tajemnice dodala, že odvolání bylo pouze z důvodu zrušení odboru.
Usnesení č. ZM 22/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky odvolává dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
starostu Ing. Mgr. Petra Tojnara z funkce starosty města Dobrušky.
Hlasování: Pro 8 (Lžíčař, Brázdil, Sadovský, Bittner, Šťásková, Hůlek, Čiháčková, Štěpán)
Proti 6 (Poláček, Nagy, Kujalová, Horák, Jindra, Joukl) Zdržel se 1 (Tojnar)
Usnesení bylo přijato.
Řízení zasedání převzal místostarosta Ing. Petr Poláček.

15)

Volba starosty

Zastupitel Brázdil navrhl na program dnešního zasedání zařadit bod volby starosty.
Pan V. se dotázal, zda je nutné volit starostu hned a jaké pravomoci má v tomto případě
místostarosta.
Tajemnice odpověděla, že místostarosta má v tomto případě veškeré pravomoci starosty, a to
do volby nového starosty.
Zastupitel Jindra navrhl volbu nového starosty odložit na další zasedání zastupitelstva. S tímto
návrhem souhlasil i zastupitel Tojnar.
Dle jednacího řádu se nejdříve hlasuje o protinávrhu:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje odložení volby starosty na další zasedání
zastupitelstva, které bude svoláno do konce března roku 2016.
Hlasování: Pro 7 (Tojnar, Poláček, Kujalová, Horák, Nagy, Joukl, Jindra)
Brázdil, Sadovský, Bittner, Šťásková, Hůlek, Čiháčková, Štěpán)
Usnesení nebylo přijato.

Proti 8 (Lžíčař,

Zastupitel Tojnar: „Já jsem se přihlásil do diskuse jen z jednoho hlediska, a to abyste viděli, jak
asi budou vypadat další hlasování. Třeba onemocní jeden člen, nezúčastní se a bohužel bude
problém tady něco dělat. Nechtěl bych, aby to tak bylo, ale myslím si, že ti co stojí za bývalým
starostou, za mnou, do toho pravděpodobně se mnou půjdou.“
Usnesení č. ZM 23/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje zařazení bodu volby starosty města na program
tohoto Zasedání zastupitelstva města Dobrušky.
Hlasování: Pro 8 (Lžíčař, Brázdil, Sadovský, Bittner, Šťásková, Hůlek, Čiháčková, Štěpán)
Proti 7 (Tojnar, Poláček, Kujalová, Horák, Nagy, Joukl, Jindra)
Usnesení bylo přijato.
Zastupitel Brázdil navrhl na funkci nového starosty Petra Lžíčaře. „Hlavním důvodem je, že
dle mého názoru začala předvolební kampaň, která mohla začít až za dva roky. Dle mého
názoru začala hra o to, kdo postaví halu v Pulicích, a já se domnívám, že na tom celou řadu
věcí odpracoval Petr Lžíčař. Uznávám zásluhy i Petra Tojnara. Petr Lžíčař na Petra Tojnara
hodně a usilovně pracoval, a to do posledního okamžiku, i když některé věci mu nebyly po
vůli. Halu si zaslouží postavit Petr Lžíčař. Pro rozvoj demokracie a rovnosti v příštích volbách
otevírá tohle řešení nové cesty.“ Dále zastupitel Brázdil doplnil, že na funkci starosty nikdy
kandidovat nebude.
Zastupitel Tojnar: „Nechtěl jsem mít nový návrh, ale musím reagovat na Karla Brázdila. Už
mu nic nevěřte. Vždy jsem ho chválil a dobře se mi s ním spolupracovalo. Jednali jsme spolu
minulý týden, dnes mi přiznal, že vše bylo dopředu předpřipravené. Mohl mi to říct zrovna a já
bych odstoupil, aby tady nebyla taková šaškárna. Já jsem mu po dnešku přestal věřit. Takový
podraz co udělal, může udělat kdykoli na kohokoli ze zastupitelů. Chtěl jsem na starostu
původně navrhnout Pavla Štěpána, to jsem chtěl proto, abychom se konečně zasmáli, po tom
trapném zastupitelstvu. Takže ne, Pavle nezlob se, ale já vím, že bys to odmítl. Navrhuji Petra
Poláčka, protože za ten rok a půl udělal spoustu práce. Vím, že to neprojde, že to zase bude
osm ku sedmi, ale zaslouží si být také v nominaci.“
V 20:12 byla vyhlášena desetiminutová přestávka.
Zastupitel Poláček na dotaz, zda by byl ochoten přijmout funkci starosty odpověděl, že by byl
ochoten v případě zvolení funkci starosty přijmout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí starostou města Dobrušky Ing. Petra Poláčka.
Hlasování: Pro 6 (Tojnar, Poláček, Kujalová, Horák, Joukl, Jindra) Proti 6 (Lžíčař, Brázdil,
Sadovský, Hůlek, Čiháčková, Štěpán) Zdržel se 3 (Bittner, Nagy, Šťásková)
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitel Poláček se dotázal zastupitele Lžíčaře, zda v případě zvolení funkci starosty přijme.
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Zastupitel Lžíčař: „Já jsem se nikdy netajil tím, že takové ambice nemám. Starostovi jsem to
mnohokrát říkal, že jsem spokojen s tím, že se můžu věnovat tomu, čemu jsem se věnoval.
Myslím si, že tomu přikládal asi velkou důležitost. Všichni víte, co jste museli několikrát
zažívat. Když jsem odstoupil, řekl jsem si, že toho mám dost a chci jít do klidu a za ten týden
jsem si na to pomalu zvykal a docela mě to začalo bavit. Ale to, co se stalo hned po mém
odstoupení, desítky telefonátů, návštěv, slova podpory a podobně, řekl jsem si, neházej flintu
do žita. Nikdy jsem se netajil tím, že chci spolupracovat. Nechci bojovat, vůbec s nikým. Je
třeba spolupracovat a od toho tady jsme. V této situaci jsem ochoten funkci starosty přijmout.“
Zastupitel Tojnar: „Jako jsem řekl o Karlu Brázdilovi, že udělal podraz, tak tady musím říct to
samé, neboť Petr Lžíčař několikrát zdůraznil, že nikdy nepůjde proti mně. Teď to může
zdůvodnit, že nejde proti mně, že jde proti Petru Poláčkovi. Já to cítím jako další podraz, který
byl dopředu domluven a mohu říct, že my tři asi spolupracovat nebudeme.“
Pan P. se dotázal, zda Ing. Lžíčař, pokud by byl zvolen starostou, bude podporovat akci festival
netradičních her a aktivit, kterou pořádá on pan P.
Zastupitel Lžíčař odpověděl, že stadion na tuto akci je objednaný a akci lze pořádat. O finanční
podpoře této akce bude rozhodovat rada.
Usnesení č. ZM 24/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí starostou města Dobrušky Ing. Petra Lžíčaře.
Hlasování: Pro 9 (Lžíčař, Brázdil, Sadovský, Bittner, Šťásková, Hůlek, Čiháčková, Štěpán,
Nagy) Proti 5 (Tojnar, Poláček, Kujalová, Joukl, Jindra) Zdržel se 1 (Horák)
Usnesení bylo přijato.
Řízení zasedání převzal nově zvolený starosta Ing. Petr Lžíčař.
O slovo se přihlásil zastupitel Tojnar: „Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi, abych
Vám poděkoval za spolupráci až do dnešního dne, která si myslím, než jsem poznal ty
podrazáky, byla celkem v pohodě, z mé strany. Většinou se jednalo o práci dobrou, vše, co
jsme chtěli, se podařilo. Dovolte, abych poděkoval nejen zastupitelům, ale i zaměstnancům na
městě, s kterými jsem se snažil vycházet. Neříkám, že jsem se všemi vycházel dobře. Úřad se
optimalizoval. Dovolte, abych poděkoval také paní tajemnici za to, že se jí podařilo úřad takhle
dobře řešit. Na závěr chci poděkovat i občanům Dobrušky, kteří mě podpořili. Právě byl
odvolán nejlepší starosta Královéhradeckého kraje za období 2010 až 2014. Ti, co se tomu
smějí, bohužel vůbec nevědí, o co se jedná, protože ta práce za námi a za mnou byla opravdu
vidět. Děkuji za spolupráci a můžu Vás ubezpečit, že zůstávám dál členem ODS.“
Zastupitel Karel Joukl popřál hodně štěstí nově zvolenému starostovi a poděkovat odvolanému
starostovi. Dále oznámil, že se k dnešnímu dni vzdává funkce radního, mandát zastupitele si
zatím ponechává.
V 20:35 byla vyhlášena desetiminutová přestávka.

16)

Volba člena rady města

Starosta navrhl na program jednání zařadit volbu člena rady města.
Usnesení č. ZM 25/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje zařazení bodu volby člena Rady města
Dobrušky na program tohoto Zasedání zastupitelstva města Dobrušky.
Hlasování: Pro 14 (Lžíčař, Brázdil, Sadovský, Bittner, Šťásková, Hůlek, Čiháčková, Štěpán,
Poláček, Kujalová, Horák, Nagy, Joukl, Jindra) Proti 0 Zdržel se 1 (Tojnar)
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Usnesení bylo přijato.
Zastupitel Nagy navrhl na funkci člena rady města Ing. arch. Oldřicha Bittnera.
Zastupitelka Kujalová navrhla na funkci člena rady města Ing. Mgr. Petra Tojnara.
Zastupitel Brázdil navrhl na funkci člena rady města Ing. arch. Oldřicha Bittnera.
Zastupitel Bittner v případě zvolení funkci radního přijme.
Zastupitel Tojnar poděkoval za podporu a uvedl, že by funkci radního nepřijal.
Usnesení č. ZM 26/09/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem Rady města Dobrušky Ing. arch. Oldřicha
Bittnera, a to s okamžitou účinností.
Hlasování: Pro 9 (Lžíčař, Brázdil, Sadovský, Bittner, Šťásková, Hůlek, Čiháčková, Štěpán,
Nagy) Proti 2 (Poláček, Kujalová) Zdržel se 4 (Horák, Jindra, Joukl, Tojnar)
Usnesení bylo přijato.

17)

Diskuse

Rozlučková síň
Pan K. se dotázal, na firmu, která staví rozlučkovou síň a vykonává tam stavební dozor. Dále
upozornil, že na stavbě nemá firma žádné označení.
Ing. Petr Zima, vedoucí odboru rozvoje města odpověděl, že informace k dispozici jsou. Na
profilu zadavatele je zveřejněná smlouva s dodavatelem, kterou schválila rada města a podepsal
starosta. Technický dozor vykonává Ing. Valtera. Označení firmy na stavbě opravdu chybí, což
je uvedeno v zápise z kontrolního dne.
Stadion
Pan K. poukázal na nutnost řešení přechodu mezi jednotlivými sportovišti na stadionu.
Starosta doplnil, že v současné době se zpracovává studie veškerých projektů na stadionu, která
řeší i tento problém.
Kontrolní výbor
Zastupitel Tojnar upozornil, že Petr Sadovský zvolením místostarostou ztratil mandát
v kontrolním výboru.
Starosta o této skutečnosti ví a volbu člena kontrolního výboru zařadí na program dalšího
jednání zastupitelstva.
Pan Josef Málek poděkoval odvolanému starostovi za dosavadní spolupráci, která bude jistě
pokračovat i s nově zvoleným starostou.

Zasedání bylo ukončeno v 20:55.

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 07.03.2016

