ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 27.04.2016
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Petr Sadovský, Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. Karel
Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková, Josef Horák, Pavel Hůlek, Josef Jindra, Libuše Kujalová,
František Nagy, Pavel Štěpán, Jana Šťásková, Ing. Mgr. Petr Tojnar
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)
Omluven: Karel Joukl

Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška: Mgr. Vladimír Alexander, Bc. Dana Ehlová, Ing. Zdeňka
Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová, Ing. Martin Kanta, Ing. Petr Zima
Za organizační složky města Dobrušky: Jan Jirák, Bc. Táňa Klimešová, Bc. Jana Lukešová,
Josef Málek
Dále bylo přítomno 29 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00.
Zasedání zahájil a řídil starosta Ing. Petr Lžíčař.
Starosta sdělil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o jeho místě, době
konání a navrženém programu byla řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Dobruška. Dále sdělil, že je přítomno 14 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 07.03.2016, 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 2016
2) Zrušení části pověření rady města k provádění úprav rozpočtu
3) Program regenerace Městské památkové zóny Dobruška na rok 2016
4) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
5) Pověření člena zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
6) Zastupování města v Místní akční skupině Pohoda venkova z.s.
7) Změna zástupce města na valné hromadě společnosti Aqua servis a.s.
8) Změna složení výboru svazku obcí Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky
9) Doplnění kontrolního výboru zastupitelstva města
10) Změna složení rady města
11) Diskuse
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké dotazy nebo připomínky.
Starosta navrhl na program jednání doplnit dva body:
- Prodej pozemku parc. č. 642/76 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
- Podání žádosti společnosti Lesy České republiky, s.p., o prodej pozemku parc. č. 391/2
v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky
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Dále starosta navrhl změnu pořadí projednávání bodů 9) a 10) z důvodu návaznosti těchto
bodů.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k takto doplněnému programu nějaké další dotazy
nebo připomínky.
Nikdo se neozval, proto nechal o programu hlasovat.
Usnesení č. ZM 01/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 27.04.2016:
1) Úpravy rozpočtu 2016
2) Zrušení části pověření rady města k provádění úprav rozpočtu
3) Program regenerace Městské památkové zóny Dobruška na rok 2016
4) Prodej pozemku parc. č. 642/76 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
5) Podání žádosti společnosti Lesy České republiky, s. p., o prodej pozemku parc.
č. 391/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky
6) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
7) Pověření člena zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
8) Zastupování města v Místní akční skupině Pohoda venkova z.s.
9) Změna zástupce města na valné hromadě společnosti Aqua servis a.s.
10) Změna složení výboru svazku obcí Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky
11) Změna složení rady města
12) Doplnění kontrolního výboru zastupitelstva města
13) Diskuse
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta jmenoval zapisovatelkou Bc. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise pro přípravu usnesení Blanku Čiháčkovou,
Josefa Jindru a Oldřicha Bittnera.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.04.2016 ve složení: Blanka
Čiháčková, Josef Jindra a Ing. arch. Oldřich Bittner
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva Janu
Šťáskovou a Josefa Horáka.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Jany Šťáskové a Josefa Horáka
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 27.04.2016.
Hlasování: Pro 14 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.
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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 07.03.2016 celkem 6krát, poslední
byla 25.04.2016.
Rada města Dobrušky schvalovala:
- rozpočtová opatření č. 1-4/2016
- realizaci projektu „nákup nové velkoobjemové požární cisterny“, včetně zajištění jeho
financování a podání žádosti o dotaci, předpokládané náklady činí 7.341.000 Kč, žádost
zpracovává společnost Dabona za cenu 139.000 Kč
- dodavatele stavby části komunikace v ulici Pulická za cenu 1.458.000 Kč bez DPH
- výzvu k poptávkovému řízení na veřejnou zakázku na rekonstrukci střechy nad školní
družinou ZŠ Fr. Kupky
- objednání opravy nátěru střechy krytého bazénu za celkovou cenu 213.000 Kč
- zahájení zadávacího řízení na dodavatele na stavební práce „Cyklostezka Dobruška“
- smlouvy s pojišťovnami
Rada města Dobrušky z pohledu majetku schvalovala:
- zveřejnění záměru a výběrového řízení na prodej bytové jednotky v bytovém domě v ulici
Orlická
- zveřejňování záměrů pronájmů, nájemní smlouvy, ukončení nájemních vztahů
- uzavření smluv o zřízení věcného břemene
- zveřejňování záměrů výpůjček a uzavírání smluv o výpůjčkách
- nájemní smlouvy na městské byty a jejich dodatky
- prodej žacího traktoru ze stadionu za 85.000 Kč
- nákup radaru na měření rychlosti za 365.000 Kč
Rada města Dobrušky:
- schvalovala výjimky z obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení venkovních, veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zabezpečení veřejného pořádku
- byla seznámena se zprávou o provedené inventarizaci majetku a závazků města Dobrušky
k 31.12.2015
- byla seznámena s výročními zprávami škol a školských zařízení zřizovaných městem
- schvalovala půjčování pódia a městského mobiliáře na kulturní a sportovní akce
- schvalovala poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv na dotace pro oblast sportu,
kultury, zájmovou činnost a sbory dobrovolných hasičů
- schvalovala uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 600.000 Kč na financování
výdajů souvisejících s poskytováním pečovatelské služby
Rada města Dobrušky na úseku organizačním a personálním schvalovala:
- změny ve složení komisí rady města
- počty zaměstnanců na technických službách
- pracovní cestu starosty a místostarosty na Slovensko do partnerského města
- změnu jednacího řádu rady města
- organizační směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta doplnil, že změna jednacího řádu rady města se týká zasílání kompletního zápisu ze
schůzí rady města zastupitelům.
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za
období od 07.03.2016 do 27.04.2016.
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Dále se pokračovalo dle navrženého programu.

1) Úpravy rozpočtu 2016
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 4 rozpočtová opatření číslo
1/2016 – 4/2016, podle kterých byl navýšen schválený rozpočet města na rok 2016 o celkovou
částku 1.046.861 Kč. Částka zahrnuje tyto dotace:
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 326.861 Kč
- dotace na vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 60.000 Kč
- dotace na projekt městské knihovny ve výši 18.000 Kč
- dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 600.000 Kč
- dotace na projekt Prevence rizikového chování na ZŠ Dobruška, Pulická ve výši 42.000 Kč
V některých rozpočtových opatřeních byla prováděna úprava mezi jednotlivými
rozpočtovanými položkami. Jednalo se o převod částky 380.000 Kč z rezervy kapitálových
výdajů odboru rozvoje města na pořízení radarového měřiče pro městskou policii nebo o
převod z rezervy běžných výdajů ve výši 5.000 Kč na § 3900 na ostatní neinvestiční transfery.
Zapojením dotace na poskytování sociálních služeb se uvolnily vlastní zdroje města ze
schváleného rozpočtu a byly převedeny do rozpočtové rezervy ve výši 600.000 Kč. Jednotlivá
rozpočtová opatření obdrželi zastupitelé v předloze.
Usnesení č. ZM 04/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 1 - 4/2016
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Zrušení části pověření rady města k provádění úprav rozpočtu
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města je rozhodnutím zastupitelstva města oprávněna provádět neomezeně rozpočtová
opatření. Může provádět přesuny rozpočtových prostředků schváleného rozpočtu i schválený
objem rozpočtu navyšovat bez stanovených limitů. Ministerstvo financí ve svých zprávách
upozorňuje, že se zastupitelstvo nemůže plně vzdát své pravomoci rozhodovat o změnách
rozpočtu, který schválilo, a svěřit radě provádění všech rozpočtových změn. Z tohoto důvodu
je předložen návrh na zrušení části pověření rady k provádění úprav rozpočtu. Tím nebude
dotčeno právo rady provádět rozpočtové úpravy, při kterých se jednotlivé příjmy nebo výdaje
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových
příjmů a výdajů a dále povinné změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo změny
závazných ukazatelů vůči jiným osobám, při nichž se objem rozpočtu zvyšuje. Tyto rozpočtové
úpravy jsou obsaženy v pověření rady z 01.03.2010, které zůstává nezměněno.
Usnesení č. ZM 05/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky ruší usnesení č. ZM 11/22/2014 ze dne 10.12.2014 v tomto
znění:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozšíření pověření rady města (původní pověření
RM usnesením ZM dle čl. IV, bod 1 ze dne 1.3.2010) podle § 102, odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provádět další rozpočtová opatření:
která zahrnují použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových,
rozpočtem nezajištěných výdajů určených radou města, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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3) Program regenerace Městské památkové zóny Dobruška na rok 2016
Zprávu přednesl Ing. Zima.
Město Dobruška je i letos zařazeno do programu Ministerstva kultury ČR v Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Pro letošní rok byla ze strany ministerstva kultury pro město Dobrušku vyčleněna finanční
suma jako státní účelový příspěvek ve výši 200.000 Kč.
Do programu se přihlásila pouze Římskokatolická farnost – děkanství Dobruška s požadavkem
na opravu fasády a nátěru jižní strany lodi kostela sv. Václava v Dobrušce. Fotodokumentace a
souhrnný přehled jsou v příloze č. 2.
Celkové náklady jsou ve výši 499.152 Kč s 21% DPH. Spoluúčast vlastníka je min. 40 %, tj.
200.152 Kč, podíl města je min. 10 %, navrženo je 19,8 %, tj. 99.000 Kč. Požadavek
z programu je max. 50 %, nyní je to 40 %, tj. 200.000 Kč.
Schválení zastupitelstvem je třeba pro účely doložení finančního podílu města Dobrušky
v tomto programu pro Ministerstvo kultury ČR.
Usnesení č. ZM 06/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje vyčlenění částky 99.000 Kč ve schváleném
rozpočtu města na rok 2016 u běžných výdajů odboru rozvoje města, § 3322 zachování a
obnova kulturních památek jako spoluúčast města Dobrušky při opravě fasády a nátěru
lodi kostela sv. Václava v Dobrušce pro vlastníka nemovitosti Římskokatolickou farnost –
děkanství Dobruška, Kostelní 259, 518 01 Dobruška – pro účely doložení přiznání
finančního podílu města Dobrušky na obnově kulturní památky v rámci městského
Programu regenerace v roce 2016.
Zastupitel Tojnar upozornil, že dle zákona č. 128/2000 Sb. následuje po zdůvodnění rozprava,
což v tomto případě nebylo. Proto se zastupitel Tojnar zdrží hlasování.
Starosta odpověděl, že rozprava právě probíhá.
Zastupitel Tojnar doplnil, že již bylo přečteno usnesení a rozprava má tomuto kroku
předcházet.
Starosta upřesnil, že stále je možné usnesení měnit, případně navrhovat usnesení jiné, s čímž
zastupitel Tojnar souhlasil.
Hlasování: Pro 13 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 0

Nehlasoval 1 (Tojnar)

4) Prodej pozemku parc. č. 642/76 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Město připravilo v lokalitě Za Vodou v Dobrušce stavební pozemky pro výstavbu rodinných
domů, zároveň jsou k jednotlivým parcelám vybudovány vodovodní a kanalizační přípojky.
Nyní se jedná o prodeji pozemku parc. č. 642/76 v obci Dobruška a k. ú. Pulice. Je to poslední
pozemek v lokalitě Za Vodou o výměře 837 m2 a bude prodáván za kupní cenu 625 Kč/ m2.
Je navrženo schválit uzavření kupní smlouvy se smluvními podmínkami stanovenými
v souladu se zveřejněným záměrem prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou v
Dobrušce schváleným zastupitelstvem města dne 09.03.2015 a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, kterou bude pro kupovaný pozemek zřízeno
věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě spočívající v právu vedení, provozování,
udržování a provádění modernizací a zlepšení výkonností vodovodní přípojky a kanalizační
přípojky na pozemku města Dobrušky parc. č. 642/3 v obci Dobruška a k. ú. Pulice. Rozsah
věcného břemene je určen geometrickým plánem vyhotoveným společností Geospol, s.r.o.,
Pulická 104, Dobruška, č. pl. 312-524/2011, ze dne 21.12.2011. Ostatní podmínky služebnosti
budou stanoveny shodně s podmínkami věcných břemen zřízených městem Dobruškou ve
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prospěch již prodaných stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou. Správní poplatek za vklad
služebnosti do katastru nemovitostí hradí město Dobruška.
Zastupitel Tojnar se dotázal, do kdy musí být domy zkolaudovány, aby město nemuselo vracet
dotaci ve výši 600.000 Kč.
Ing. Hanousková odpověděla, že kolaudace dle podmínek dotace musí být do 30.06.2019.
Usnesení č. ZM 07/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje:
a) uzavření kupní smlouvy s manžely XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, na prodej
pozemku parc. č. 642/76 o výměře 837 m2 v obci Dobruška a k. ú. Pulice s příslušenstvím
(vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace) za kupní cenu ve výši 523.125 Kč
včetně DPH. Podmínky kupní smlouvy budou stanoveny v souladu se zveřejněným
Záměrem prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou v Dobrušce schváleným
zastupitelstvem města dne 09.03.2015.
b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské s manžely
XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, kterou se bezúplatně zřizuje ve prospěch pozemku
parc. č. 642/76 v obci Dobruška a k. ú. Pulice věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě
spočívající v právu vedení, provozování, udržování a provádění modernizací a zlepšení
výkonností vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemku města
Dobrušky parc. č. 642/3 v obci Dobruška a k. ú. Pulice. Rozsah služebnosti je vyznačen v
geometrickém plánu č. 312-524/2011 ze dne 21.12.2011 vyhotoveným společností Geospol,
s.r.o., Pulická 104, Dobruška, pod písmenem „A“. Ostatní podmínky služebnosti budou
stanoveny shodně s podmínkami věcných břemen dosud zřízených městem Dobruškou ve
prospěch již prodaných stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou. Správní poplatek za
vklad služebnosti do katastru nemovitostí hradí město Dobruška.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) Podání žádosti společnosti Lesy České republiky, s. p., o prodej
pozemku parc. č. 391/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Rada města Dobrušky na svém zasedání dne 21.10.2015 schválila podání žádosti o prodej
pozemku parc. č. 391/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky společnosti Lesy České
republiky, s.p., kterou by město využilo jako součást plánované cyklotrasy. Na podzim roku
2016 je možnost podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství Lesnická
infrastruktura za účelem vybudování dopravní stavby spočívající v úpravě lesní komunikace na
tomto pozemku mezi obcemi Chábory a Mělčany. Podmínkou podání žádosti o dotaci je
vlastnictví předmětné komunikace.
Výše uvedená žádost o prodej pozemku schválená Radou města Dobrušky byla zaslána
společnosti Lesy ČR 21.10.2015. Tato společnost však požaduje zaslání nové žádosti, jejíž
podání bude schváleno Zastupitelstvem města Dobrušky.
Usnesení č. ZM 08/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje podání žádosti o prodej pozemku parc. č. 391/2
v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky společnosti Lesy České republiky, s.p., se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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6) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
Zprávu přednesl místostarosta Poláček.
Bylo podáno celkem šest žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města převyšujících částku
50.000 Kč. Žádosti jsou uvedeny v příloze č. 3, o každé žádosti bude hlasováno samostatně.
a) Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus se sídlem Dobřany žádá o dotaci ve výši
56.000 Kč na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu. Rada města se žádostí předběžně
zabývala a nedoporučuje zastupitelstvu města předloženou žádost schválit.
Zastupitel Tojnar doplnil, že i dříve byly podporovány především místní subjekty a podpořil
přednesené doporučení rady města.
Zastupitelka Šťásková doplnila, že uvedenou školu navštěvuje čtrnáct dětí z Dobrušky, a proto
by měla škola nějakou dotaci dostat. Dále uvedla, že se zdrží hlasování o tomto návrhu.
Zastupitel Tojnar podotkl, že tyto děti mají možnost navštěvovat školy v Dobrušce.
Usnesení č. ZM 09/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky neschvaluje poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
56.000 Kč na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu příjemci Základní škole a
Mateřské škole Trivium Plus, o.p.s., se sídlem Dobřany – Dobřany 2, PSČ 518 01,
IČ 64829804, a neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto příjemcem.
Hlasování: Pro 12 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 2 (Štěpán, Šťásková)

b) SK Dobruška žádá o dotaci na celoroční činnost fotbalového oddílu. Spolek žádá o částku
110.000 Kč, rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v plné výši.
Pan K. navrhl doplnění podmínky, aby část poskytnutých peněž byla věnována na mládež.
Starosta odpověděl, že žádost o dotaci je odůvodněna především prací s mládeží.
Paní Š. se dotázala, zda příjemce musí doložit vyúčtování dotace s uvedením účelu, na který
peníze použil.
Starosta odpověděl, že každý příjemce dotace je povinen dodat vyúčtování poskytnuté dotace.
Usnesení č. ZM 10/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
110.000 Kč na celoroční činnost fotbalového oddílu v roce 2016 příjemci SK Dobruška,
z.s., se sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška, IČ 42885060, a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
příjemcem dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
c) SK Dobruška žádá o poskytnutí dotace na nájemné sportovního areálu v roce 2016. SK
Dobruška žádá o 100.000 Kč, rada města doporučuje schválit částku 40.000 Kč.
Usnesení č. ZM 11/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
40.000 Kč na nájemné sportovního areálu v roce 2016 příjemci SK Dobruška, z. s., se
sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška, IČ 42885060, a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
příjemcem dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 14.04.2015.
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Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
d) Tělocvičná jednota Sokol Dobruška žádá o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce
2016 ve výši 250.000 Kč, rada města doporučuje schválit částku 170.000 Kč.
Usnesení č. ZM 12/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
170.000 Kč na celoroční činnost v roce 2016 příjemci Tělocvičné jednotě Sokol Dobruška,
se sídlem Opočenská 585, 518 01 Dobruška, IČ 00578941, a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
příjemcem dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
e) Místní akční skupina Pohoda venkova z.s. žádá o poskytnutí dotace na Mezinárodní hudební
festival F.L.Věka 2016 ve výši 100.000 Kč, rada města doporučuje schválit částku v plné výši.
V rámci festivalu se uskuteční pět koncertů, z toho tři se budou konat v Dobrušce, o jednom se
stále jedná. Poslední koncert se uskuteční v Náchodě v Beránku. Doprava bude zajištěna.
Usnesení č. ZM 13/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
100.000 Kč na akci „Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2016“ příjemci Místní
akční skupině POHODA venkova, z.s., se sídlem čp. 26, 518 01 Val, IČ 27005577, a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Dobrušky s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne
14.04.2015.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
f) Spolek Centrum pro všechny generace žádá o poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč na
celoroční činnost v roce 2016, rada města doporučuje schválit částku 25.000 Kč.
Zastupitel Tojnar se dotázal, proč žádají o dotaci ve výši 80.000 Kč, když v rozpočtu počítají
s dotací od města ve výši 15.000 Kč.
Starosta odpověděl, že žádost je v pořádku, částka 15.000 Kč od města je uvedena v přehledu
za loňský rok, nikoli v předpokládaných příjmech pro rok letošní.
Dále se zastupitel Tojnar dotázal, které z těchto dotací jsou v režimu de minimis a upozornil na
povinnost poskytovatele tyto smlouvy do pěti dnů uvést v registru.
Tajemnice uvedla, že režim de minimis se týká posledně přednesené žádosti a povinnost
smlouvu uveřejnit v registru do pěti dnů od podpisu je vedení města známa.
Usnesení č. ZM 14/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
25.000 Kč na celoroční činnost v roce 2016 příjemci Centru pro všechny generace, z.s., se
sídlem Družstevní 994, 518 01 Dobruška, IČ 22856285, a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
příjemcem dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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7) Pověření člena zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do
manželství
Zprávu přednesla tajemnice.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení automaticky dává právo oddávat
starostovi a místostarostovi. Ostatní zastupitelé, kteří mají zájem o přijímání prohlášení o
vstupu do manželství, musí mít pověření od zastupitelstva.
Zastupitel Tojnar doplnil, že možnosti oddávat, kterou jako starosta měl, často nevyužil. Na
základě žádosti známých, aby je oddal, by toto pověření chtěl mít i nyní.
Usnesení č. ZM 15/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje od 01.05.2016 Petra Sadovského a Ing. Mgr.
Petra Tojnara přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

8) Zastupování města v Místní akční skupině Pohoda venkova z.s.
Zprávu přednesl starosta.
Město je členem Místní akční skupiny Pohoda venkova. Zástupcem města v této MAS je
místostarosta Poláček. Požadavkem MAS je zvolení zástupce pro případ, že by se místostarosta
nemohl jednání účastnit. Návrhem rady města je, aby tímto zástupcem byla zastupitelka Blanka
Čiháčková.
Usnesení č. ZM 16/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje zastupitelku Blanku Čiháčkovou, jako
náhradníka zástupce města v Místní akční skupině Pohoda venkova z.s.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

9) Změna zástupce města na valné hromadě společnosti Aqua servis a.s.
Zprávu přednesl starosta.
Město Dobruška je akcionářem společnosti Aqua servis a.s. Dosud město zastupoval jako
starosta Ing. Mgr. Petr Tojnar, rada navrhuje, aby město na valných hromadách této společnosti
zastupovat současný starosta Ing. Petr Lžíčař a v případě nemožnosti jeho účasti zastupitelka
Blanka Čiháčková.
Zastupitel Tojnar uvedl, že je v pořádku, aby město na valné hromadě zastupoval starosta.
Usnesení č. ZM 17/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky deleguje jako zástupce města Dobrušky na valných
hromadách společnosti AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ 60914076, místo Ing. Mgr. Petra Tojnara starostu Ing. Petra Lžíčaře a pro
případ nemožnosti jeho účasti zastupitelku Blanku Čiháčkovou.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

10) Změna složení výboru svazku obcí Mikroregion Rodný kraj Františka
Kupky
Zprávu přednesl starosta.
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Vzhledem k odvolání Ing. Mgr. Petra Tojnara z funkce starosty navrhuje rada zvolit zástupcem
města do tohoto výboru místostarostu Petra Sadovského.
Zastupitel Tojnar se dotázal na důvod svého odvolání z výboru tohoto svazku. Poukázal na
fakt, že zastupitelka Čiháčková zůstala v tomto výboru, i když už nebyla místostarostkou.
Starosta odpověděl, že důvodem odvolání je potřeba akčnějšího jednání a názor na pokračování
Mikroregionu ze strany zastupitele Tojnara nebyl příliš kladný.
Zastupitel Tojnar doplnil, že Mikroregion byl založen kvůli cyklostezce mezi Opočnem a
Dobruškou, což se podařilo naplnit, ale jinak nedělá nic nového. Z tohoto důvodu bylo dle
zastupitele Tojnara pokračování Mikroregionu zbytečné.
Usnesení č. ZM 18/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky odvolává zástupce města Dobrušky ve výboru
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky“ Ing. Mgr. Petra
Tojnara z této funkce a jmenuje novým zástupcem do tohoto výboru místostarostu Petra
Sadovského.
Hlasování: Pro 11 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 2 (Horák, Kujalová) Nehlasoval 1 (Tojnar)

11) Změna složení rady města
Zprávu přednesl zastupitel Brázdil.
Zastupitel Brázdil oznámil, že se k dnešnímu dni, tedy k 27.04.2016, vzdává funkce člena rady
města, jak již avizoval na schůzi rady konané dne 08.04.2016.
Starosta navrhl novým členem rady města zvolit Pavla Hůlka.
Zastupitel Jindra požádal zastupitele Brázdila o zdůvodnění jeho rozhodnutí ukončit činnost
v radě města.
Zastupitel Brázdil se nemůže pravidelně účastnit schůzí rad z důvodu jeho zaměstnání v Praze.
Zastupitel Tojnar doplnil, že účast zastupitele Brázdila na schůzích rady nebyla častá, ale
komunikace se uskutečňovala prostřednictvím e-mailů. „Musím k tomu ještě dodat, slyšel jsem
od pár lidí a včera dokonce i na posádce, kde jsem strávil delší dobu, že v tom je ještě jeden
důvod. Karel Brázdil je velice chytrý člověk, velice dobře přemýšlí a ví, kdy má odstoupit, aby
si ještě víc neublížil.“
Pan K. uvedl, že vždy bylo v Dobrušce zvykem, že vítězná strana má v radě dva zástupce.
Místostarosta Poláček odpověděl, že o této možnosti uvažovali, ale vzhledem k situaci by bylo
navržení protikandidáta bezpředmětné.
Starosta doplnil, že v případě schválení návrhu bude v radě zástupce z každého z pěti hnutí.
Zastupitel Hůlek uvedl, že v případě zvolení funkci člena rady přijme.
Zastupitel Tojnar uvedl, že o tomto bodu nebude hlasovat.
Usnesení č. ZM 19/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem Rady města Dobrušky Pavla Hůlka, a to
s okamžitou účinností.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 3 (Horák, Kujalová, Poláček) Nehlasoval 1 (Tojnar)
Usnesení bylo přijato.
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12) Doplnění kontrolního výboru zastupitelstva města
Zprávu přednesl starosta.
Zastupitelstvo města Dobrušky bere na vědomí ukončení činnosti Petra Sadovského ve funkci
předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobrušky. Důvodem je neslučitelnost
stávající funkce místostarosty s funkcí předsedy kontrolního výboru dle § 119 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
Starosta navrhl, aby se předsedkyní kontrolního výboru stala Jana Šťásková.
Zastupitel Horák navrhl, aby předsedou kontrolního výboru byl vzhledem ke vzdělání a
zkušenostem Petr Tojnar.
Zastupitel Tojnar uvedl: „Kontrolní výbor je od toho, aby kontroloval veškerá usnesení, což se
do současné doby nedělo. Sice se napsaly nějaké zápisy, ale kontrolní výbor se pořádně ani
jednou nesešel. To bylo, když kontrolnímu výboru předsedal Petr Moravec i Petr Sadovský.
Nechci říkat, jak to bude dál. Petr Sadovský potřeboval mít funkci. Bylo úsměvné, když za
mnou v době voleb přišel, že potřebuje funkci, protože bude kandidovat na krajské kandidátce.
Bude kandidovat za ANO. Dostane se jako zastupitel za ANO do zastupitelstva, protože bude
na volitelném místě, to je dobře. Už má funkci místostarosty. Po Dobrušce se říká, že Petr
Lžíčař si funkci místostarosty samozřejmě zasloužil, že to bylo velice dobré řešení, což
schvaluji i já. O Petru Sadovském se říká, že to je místostarosta pro věci zbytečné. Tak
doufejme, že něco začne dělat. Bohužel, teď nemůže ani v tom kontrolním výboru, kde nic
nedělal. Pepovi Horákovi děkuji za důvěru. Samozřejmě nechci teď říkat, že se toho vzdávám,
ale všichni víme, že koalice je domluvená. Oni ani nevědí, co je koalice a co opozice. Říkají, že
opozice je ODS, přitom mají místostarostu z ODS. Pokud by náhodou některé zastupitele
osvítilo, tak já opravdu nechci Dobrušce ubližovat, zkušenosti určité mám a znalosti také a
pokud bych se stal předsedou tohoto výboru, chtěl bych Dobrušce jenom pomáhat, jak jsem to
uvedl ve svém prohlášení, které jsem poslal různým lidem. V prohlášení jsem řekl, že se
nebudu vyjadřovat do médií a neustále chci Dobrušce pomáhat a uplatňovat své zkušenosti tak,
aby Dobruška nadále vzkvétala.“
Zastupitel Sadovský reagoval: „To, co říkal pan Tojnar není pravda. Nepřišel jsem za ním a
neprosil ho o žádnou funkci. Bylo to trochu jinak a on ví, jak to bylo. Přišli oni za mnou a
chtěli můj hlas ve volbách. Dohodli jsme se trochu jinak. Dovolím si říct, že pan Tojnar lže.“
Zastupitel Bittner a Hůlek oznámili ukončení činnosti v kontrolním výboru z důvodu členství
v radě města.
Zastupitel Jindra navrhl zvolit nejdříve celý výbor a následně zvolit některého z členů
předsedou.
Zastupitel Brázdil vyjádřil kladné stanovisko k členství zastupitelů opozičních stran
v kontrolním výboru a navrhl členkou kontrolního výboru zvolit zastupitelku Kujalovou. Dále
poznamenal, že kontrolní výbor je z rozhodnutí zastupitelstva města tříčlenný.
Usnesení č. ZM 20/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí nejprve předsedu kontrolního výboru Zastupitelstva
města Dobrušky.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Nehlasoval 2 (Kujalová, Tojnar)

Nejdříve se bude hlasovat o volbě předsedy kontrolního výboru. Byla navržena zastupitelka
Šťásková a následně byl podán protinávrh na zvolení zastupitele Tojnara do této funkce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města
Dobrušky Ing. Mgr. Petra Tojnara.
Hlasování: Pro 5 (Horák, Jindra, Kujalová, Poláček, Tojnar)
Proti 7 (Bittner, Brázdil,
Čiháčková, Hůlek, Lžíčař, Sadovský, Šťásková) Zdržel se 2 (Nagy, Štěpán)
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. ZM 21/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města
Dobrušky Janu Šťáskovou.
Hlasování: Pro 9 (Bittner, Brázdil, Čiháčková, Hůlek, Lžíčař, Nagy, Sadovský, Štěpán,
Šťásková) Proti 2 (Jindra, Tojnar) Zdržel se 3 (Horák, Kujalová, Poláček)
Usnesení bylo přijato.
Starosta potvrdil návrh na zvolení zastupitelky Kujalové členkou kontrolního výboru, který
přednesl zastupitel Brázdil.
Zastupitel Horák navrhl členem kontrolního výboru zvolit zastupitele Tojnara.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem kontrolního výboru Zastupitelstva města
Dobrušky Ing. Mgr. Petra Tojnara.
Hlasování: Pro 5 (Horák, Jindra, Kujalová, Poláček, Tojnar)
Proti 8 (Bittner, Brázdil,
Čiháčková, Hůlek, Lžíčař, Sadovský, Štěpán, Šťásková) Zdržel se 1 (Nagy)
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelka Kujalová uvedla, že v případě zvolení přijme funkci člena kontrolního výboru.
Zastupitelka Šťásková doplnila souhlas se zvolením do funkce předsedy kontrolního výboru.
Usnesení č. ZM 22/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem kontrolního výboru Zastupitelstva města
Dobrušky Libuši Kujalovou.
Hlasování: Pro 13 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Nagy)

Starosta navrhl dalším členem kontrolního výboru zvolit zastupitele Nagyho.
Zastupitel Nagy funkci člena kontrolního výboru nepřijímá.
Starosta navrhl dalším členem kontrolního výboru zvolit zastupitele Štěpána.
Zastupitel Štěpán v případě zvolení přijme funkci člena kontrolního výboru.
Zastupitel Tojnar podotkl, že zaměstnanec města by neměl být členem kontrolního výboru.
Usnesení č. ZM 23/10/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem kontrolního výboru Zastupitelstva města
Dobrušky Pavla Štěpána.
Hlasování: Pro 11 Proti 1 (Tojnar)
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 2 (Kujalová, Poláček)

13) Diskuse
Místostarosta Poláček se dotázal zastupitelů, zda má jejich důvěru, aby pokračoval ve funkci
místostarosty. Všichni zastupitelé mu vyjádřili podporu.
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Plánované akce
- 01.05. – Běh pro dobrou věc na stadionu, ve spolupráci s holandskou delegací
- 06.05. – Pietní akt u památníku obětem nacismu, hlavní projev přednese Alexander Tomský
- 07.05. – Majáles v dobrušském pivovaru
- 10.05. – 400. výročí úterních trhů v Dobrušce
- 27. - 29.05. – Dobrušská pouť
- v pátek vystoupí Dalibor Janda a Michal David revival, připraven je i program pro děti
- 03.06. – Soutěž vodících psů
- 10.06. – Den bezpečnostních a záchranných složek
- 11.06. – Oslavy 85. výročí SDH Mělčany a Orlické ozvěny v dobrušském pivovaru
- 16.06. – Soutěž HZS ve vyprošťování osob po dopravní nehodě
- 17. – 18.06. – Dobruška FEST na stadionu
- 24.06. – Revival koncert ABBA a dobrušská skupina Čí je to vina?
Anketa – umístění nového prvku na bazéně
- 52 reakcí od občanů, z toho 10 osob nechtělo změny žádné, 37 osob by chtělo skluzavku nebo
tobogán s dojezdem mimo hlavní bazén a 5 osob chtělo skluzavku s dojezdem do hlavního
bazénu. Výsledky ankety budou zohledněny při rozhodování rady města v této věci.
Zahraniční spolupráce
- Maďaři přijedou do Dobrušky na pouť, Svatováclavské slavnosti a předvánoční ochutnávku
vín. Vedení města dostalo pozvání na jejich slavnosti.
- Ve spolupráci s městem Pilawa Górna by se měl připravovat projekt na doplňkové prvky
k cyklotrasám.
- Z Veľkého Mederu přislíbili účast na Svatováclavských slavnostech, včetně rockové skupiny.
Možná je i spolupráce se skupinou turistů a cykloturistů.
- Z města Hnúšťa obdrželo vedení města pozvání na slavnosti koncem května.
- Jednání s Miejskou Górkou se uskuteční 28.04.
Ocenění
- Dobruška se umístila na druhém místě ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys 2015.
- Starosta převzal spolu s předsedou představenstva CZT a ředitelem CZT od předsedy
teplárenského sdružení Mirka Topolánka 1. cenu za projekt kotle na štěpku s akumulací.
Zastupitel Jindra uvedl, že odvolání Petra Tojnara z funkce starosty na minulém zasedání
hodnotil jako pečlivě připravený podraz. Zvažoval, zda v zastupitelstvu zůstane a své
rozhodnutí dal najevo svojí přítomností na dnešním jednání. Dále dodal: „Byl jsem řádně
zvolen, a to již po třetí období. Za celou dobu jsem nepotřeboval měnit dres jako mnozí, a to
ani v dřívější době. I přes výzvy pana Brázdila: „Jsme velcí starci.“ Já jsem svůj věk nikdy
netajil, a to, že mně i přes tuto vadu, dali občané města hlas, bylo jejich rozhodnutí a zřejmě
k tomu radu pana Brázdila nepotřebovali. Podobně jako tady minule lkal nový předseda Lžíčař:
telefonáty, přesvědčování, kamarádi, dokonce pro mě i telefonické vyhrožování na pevné lince.
A budu-li škodolibý, řekl jsem si nakonec, že tu radost Vám neudělám.“
Komise rady
Dále zastupitel Jindra požádal o vysvětlení rozhodnutí rady města o odvolání Ing. Lžíčaře a
Ing. Mgr. Tojnara z Komise pro rozvoj Dobrušky.
Starosta si váží rozhodnutí zastupitele Jindry zůstat členem zastupitelstva města. K dotazu
týkajícího se komise rady uvedl starosta, že on byl odvolán ze všech komisí rady, rád se bude
schůzí účastnit jako starosta, i když nebude členem komise. Zastupitel Tojnar byl odvolán
proto, že bránil uskutečňování navrhovaných akcí.
Zastupitel Tojnar upřesnil, že komise je poradním orgánem rady. Pokud některé navrhované
akce nebylo možné realizovat, rozhodla o tom rada a ne starosta.
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Rozlučková síň
Zastupitelka Šťásková se dotázala na postup prací a dodržení rozpočtu u stavby rozlučkové
síně.
Stavba rozlučkové síně probíhá dle harmonogramu, původní termín dokončení platí. Vznikly
mírné vícepráce související s jinou třídou těžitelnosti podkladu, než byla v položkovém
rozpočtu.
Vrt Semechnice
Zastupitel Tojnar se dotázal na vrt v Semechnicích, zda už byl dokončen, jaká byla výsledná
cena, kolik město dostane na penále a zda se tyto peníze budou odvádět státu nebo zůstanou
Dobrušce.
Ing. Zima odpověděl, že vrt je vyvrtán do hloubky 122 m, je vystrojen a řeší se provozní
krátkodobá čerpací zkouška. Probíhá jednání s vedením společnosti o dokončení vrtu a výši
penále. Ostatní požadované informace budou zastupiteli Tojnarovi zaslány písemně.
Výročí úmrtí Františka Kupky
Příští rok uplyne 60 let od úmrtí Františka Kupky. Paní V. se dotázala, zda se při této
příležitosti chystají nějaké akce k zviditelnění Dobrušska.
Starosta poděkoval paní V. za námět a nabídnutou spolupráci. Vedení města se bude přípravou
akce k připomenutí tohoto výročí zabývat.
Aqua servis
Pan V. se dotázal na výši podílu města Dobrušky ve společnosti Aqua servis.
Zastupitel Tojnar odpověděl, že z 54.000 má 1.800. Všechny obce a města jsou minoritním
vlastníkem.
Chodník u nádraží
Pan V. se dotázal na plán pokračování opravy chodníku naproti nádraží. A zda město nemá
informaci o stěhování firmy Sunfood.
Starosta odpověděl, že oprava chodníku se plánuje, nejdříve musí být vyměněn vodovodní řad.
Co se týká firmy Sunfood, město nemá informace o jejím stěhování z areálu bývalých jeslí.
Požadavek na rozšíření zastavění pozemku ze strany Sunfoodu nebyl schválen a rozšíření je
možné pouze v rozsahu stávajícího zastavění včetně buněk.
Paní M. považuje odvolání zastupitele Tojnara z funkce starosty za velký podraz a vyjádřila
mu podporu. Dále poděkovala za dosavadní spolupráci i slíbenou podporu v budoucnu.
Paní Š. konstatovala, že demokratická změna, která se uskutečnila na minulém zasedání
zastupitelstva města, patří k jejím největším životním zážitkům. Odmítá tvrzení, že se jednalo o
podraz, nastalou situaci považuje za velký krok Dobrušky směrem k demokratickému
rozhodování. Dále paní Š. kladně zhodnotila sepsání a uveřejnění koaliční smlouvy. Dále
uvedla, že různé názory v politice nejsou na překážku rozhodování. Zastupitel Tojnar může být
dle názoru paní Š. velmi dobrou opozicí a nadále pomáhat městu.
Starosta uvedl, že rada na své pondělní schůzi schválila směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, čímž byl splněn jeden bod z koaliční smlouvy.
Pan K. se dotázal na termín opravy chodníku v Javorové ulici. Dále poukázal na nutnost nátěru
zábradlí na přechodu ke hřbitovu a opravu plotu na stadionu.
Dále pan K. informoval zastupitele o problémech, které měl kvůli nedodržení slova zastupitele
Brázdila a Štěpána, že nikdy nepůjdou proti zastupiteli Tojnarovi. Způsob odvolání zastupitele
Tojnara z funkce starosty považuje za podraz, protože ho nikdo z radních neupozornil, že by
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měl změnit svoje chování, jinak vyvolají hlasování o nedůvěře, mohl se zlepšit nebo sám
odstoupit.
Starosta informoval, že několikrát během posledních dvou let se zastupitelem Tojnarem o jeho
chování hovořil.
Pietní akt u památníku obětem nacismu
Pan B. oznámil, že na pietním aktu u památníku obětem nacismu by rád promluvil radní
Královéhradeckého kraje PaedDr. Josef Lukášek.
Místostarosta upozornil, že by se muselo jednat jen o krátkou řeč, protože hlavní projev bude
mít pan T.
Dále pan B. kladně hodnotil koaliční smlouvu, především prohlášení o čestném a poctivém
jednání koalice v zájmu Dobrušky.
Pan K. uvedl, že někteří lidé nepodpoří místostarostu Sadovského v krajských volbách, a to z
důvodu jeho hlasování pro odvolání zastupitele Tojnara z funkce starosty.
Zastupitel Tojnar reagoval na příspěvek pana K. Uvedl, že místostarosta Sadovský se do
zastupitelstva kraje dostane, ne svojí pílí, ale proto, že jeho sestra je krajskou manažerkou
ANO, a proto je na volitelném místě.
Dále se zastupitel Tojnar vyjádřil k žádosti o nátěr zábradlí na přechodu. Pravděpodobně se
jedná o majetek města, takže by nátěr zábradlí mohly realizovat technické služby. V reakci na
příspěvek paní Š. uvedl zastupitel Tojnar, že pro něj byl největší zážitek, kromě minulého
zasedání zastupitelstva, úklid zahrádky paní Š.
Paní Š. uvedla, že zahrádku má ve vlastnictví asi rok a stará se o ni dle svých možností.
Místostarosta Sadovský uvedl, že zastupitel Tojnar nezná strukturu hnutí ANO, je předsedou
oblastní organizace hnutí ANO, místopředseda krajské organizace a věnuje se spoustě dalších
činností. Sestra místostarosty Sadovského pracuje pro hnutí ANO, ale s politickou činností
nemá nic společného. Dále uvedl, že za poslední rok a půl mu nebylo umožněno nápady
v Dobrušce realizovat a bude rád, když se to do budoucna změní.
Starosta doplnil, že aktivity místostarosty Sadovského nejsou zanedbatelné a v dohledné době
bude vidět výsledek jeho práce.
Dobruška FEST
Pan P. radě města poděkoval za podporu festivalu netradičních her Dobruška FEST 2016 a
všechny vyzval k návštěvě tohoto festivalu.

Zasedání bylo ukončeno v 19:20.
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