ZÁPIS Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 07.09.2016
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Petr Sadovský, Ing. Karel Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková,
Josef Horák, Pavel Hůlek, Josef Jindra, Libuše Kujalová, František Nagy, PhDr. Helena
Sedláčková, Pavel Štěpán, Jana Šťásková, Ing. Mgr. Petr Tojnar
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)
Omluveni: Ing. arch. Oldřich Bittner

Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Mgr. Simona Dolková, Bc. Dana Ehlová, Ing. Zdeňka
Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová, Ing. Martin Kanta, Ing. Petr Zima
Za organizační složky města Dobrušky: Robert Franc, Bc. Táňa Klimešová, Miroslava
Kašparová, Bc. Jana Lukešová, Michal Novotný
Dále bylo přítomno 20 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.
Informoval, že se ze zasedání pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu, který bude také
vyvěšen na webových stránkách města Dobrušky.
Na funkci zastupitele rezignoval Karel Joukl, na jeho místo nastoupila PhDr. Helena
Sedláčková.
Starosta Karlu Jouklovi poděkovat za jeho dlouholetou práci v zastupitelstvu a radě města.
Dále starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Zastupitelka Sedláčková slib složila.
Starosta 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 13.06.2016, proto se zápis považuje za schválený.
Starosta přednesl program zasedání:
1. Úpravy rozpočtu 2016
2. Změna č. 2 Územního plánu Dobruška
3. Prodej pozemku parc. č. 589 v obci a k. ú. Dobruška
4. Výkup pozemku parc. č. 391/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky
5. Změna budoucího kupujícího bytu č. 965/15 v čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce
6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2014 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení venkovních, veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a dalších kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zabezpečení
veřejného pořádku
7. Udělení cen města Dobrušky
8. Diskuse
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Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké připomínky nebo návrhy na
doplnění programu.
Starosta navrhl doplnit bod č. 7 o udělení čestného občanství města Dobrušky Františku Filipovi
a dále přidat 2 body:
- Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky a
- Pověření člena zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Nikdo neměl další návrh na doplnění programu.
Usnesení č. ZM 01/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 07.09.2016:
1) Úpravy rozpočtu 2016
2) Změna č. 2 Územního plánu Dobruška
3) Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky
4) Prodej pozemku parc. č. 589 v obci a k. ú. Dobruška
5) Výkup pozemku parc. č. 391/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky
6) Změna budoucího kupujícího bytu č. 965/15 v čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce
7) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2014 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení venkovních, veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a dalších kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zabezpečení veřejného pořádku
8) Udělení cen města Dobrušky a čestného občanství města Dobrušky Františku
Filipovi
9) Pověření člena zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
10) 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 Ing. Karla Brázdila,
CSc., Libuši Kujalovou a Janu Šťáskovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.09.2016 ve složení: Ing. Karel
Brázdil, CSc., Libuše Kujalová a Jana Šťásková.
Hlasování: Pro 14 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 dnešního zasedání a předkládat je
zastupitelstvu ke schválení.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
Ing. Petra Poláčka a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
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Usnesení č. ZM 03/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Ing. Petra Poláčka a Pavla Štěpána
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 07.09.2016.
Hlasování: Pro 13 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Poláček)

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 13.06.2016 celkem 9 krát a rada za
tuto dobu přijala celkem 170 usnesení.
Rada města Dobrušky schvalovala:
- rozpočtová opatření č. 9-14/2016
- objednání zpracování provedení studie proveditelnosti stavby cyklostezky v trase od bazénu
po městský stadion za cenu 208.725 Kč
- opakované zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby „Komunitní dům seniorů v Dobrušce - kompletní projektová dokumentace vč.
inženýrské činnosti“
- uzavření smlouvy o dílo na odstranění havarijního stavu (při zachycení prvního splachu) na
ČOV Dobruška za celkovou cenu 3.290.036 Kč bez DPH
- objednání zpracování projektové dokumentace na zřízení bezpečného přechodu u ZŠ Fr.
Kupky v celkové ceně 26.015 Kč
- objednání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci zázemí správy
městského stadionu v ceně 56.000 Kč
- uzavření smlouvy na „Opravu sociálního zařízení MŠ Komenského v Dobrušce“ v celkové
částce 848.423 Kč
- objednání studie propojení DDM s budovou bývalé kovárny za cenu 16.000 Kč
- uzavření smlouvy o dílo na provedení kompletních restaurátorských a pozlacovačských prací
na sousoší s křížem v Domašíně v ceně 195.000 Kč
- objednání studie na volnočasový areál KLÍDEK v Dobrušce za 68.000 Kč
- objednání analýzy projektu sportovní haly v Pulické ulici za cenu 43.000 Kč
- půjčování pódia a městského mobiliáře na kulturní a sportovní akce
- poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv na dotace (v některých případech šlo o
tzv. vyrovnávací platby) pro oblast sportu, kultury, sociální oblast a zájmovou činnost
- podání žádosti Ministerstvu zemědělství o poskytnutí finančních prostředků na úhradu
nákladů na zhotovení lesních hospodářských osnov - jedná se o doplatek ve výši 631.558 Kč
- podání žádosti o dotaci z grantového programu ČEZ stromy na výsadbu 28 ks vzrostlých
habrů v areálu městského stadionu v hodnotě 242.457 Kč, žádost o dotaci činí 134.946 Kč
- podání žádosti pečovatelské služby o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
poskytnutí dotace ve výši 130.000 Kč
Rada města Dobrušky z pohledu majetku schvalovala:
- zveřejňování záměrů pronájmů, nájemní smlouvy na pozemky, nebytové prostory
- zveřejňování záměrů výpůjček a výpůjčky samé
- nájemní smlouvy na městské byty a jejich změny
- vyřazení rozbitého nebo neopravitelného majetku městských příspěvkových organizací
Rada města Dobrušky na úseku organizačním a personálním schvalovala:
- organizační směrnici o uveřejňování smluv města Dobrušky v registru smluv
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- organizační směrnice Oběh účetních a ostatních dokladů
- nový Provozní řád pečovatelské služby
- Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dobruška a obcí Očelice, jejímž obsahem je provádění
agendy speciálního stavebního úřadu ve věci místních komunikací
- počty funkčních míst na městě (KZMD, KB)
Rada města Dobrušky jmenovala:
- Ing. Mgr. Simonu Dolkovou členkou Bytové a sociální komise rady města
- do funkce vedoucí Kulturních a sportovních zařízení města Dobrušky Bc. Janu Lukešovou a
do funkce vedoucího Krytého bazénu města Dobrušky Roberta France
Další věci projednala jako doporučení ke schválení v programu dnešního zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za období
od 13.06.2016 do 07.09.2016.
Tajemnice představila novou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Mgr. Simonu
Dolkovou. Starosta představil Roberta France, nového vedoucího Krytého bazénu města
Dobrušky, a Bc. Janu Lukešovou, vedoucí Kulturních a sportovních zařízení města Dobrušky.
Dále se pokračovalo dle navrženého programu.

1) Úpravy rozpočtu 2016
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva města celkem šest rozpočtových
opatření, podle kterých byl navýšen upravený rozpočet města za rok 2016 o celkovou částku
2.006.914,56 Kč. Částka zahrnuje tyto dotace:
- veřejně prospěšné práce
- dotace kraje na Dobrušské letní muzicírování
- úhrady obcí za vyřizování přestupků za první pololetí roku 2016
- dotace na činnost odborného lesního hospodáře
- doplatky dotací na projekt Zateplení ZŠ Fr. Kupky a projekt Snížení energetické náročnosti
budovy mateřské školky J. A. Komenského
- dotace na zkvalitňování poskytovaných služeb TIC v Dobrušce
Dále rozpočtová opatření obsahovala přesun menších rozpočtových prostředků a vyčlenění
nedaňových příjmů a běžných výdajů z rozpočtu organizační složky Kulturní a sportovní
zařízení města Dobrušky do rozpočtu nové organizační složky Krytý bazén města Dobrušky,
která byla zřízena od 01.09.2016. Jednalo se o částku 1.100.000 Kč v příjmech a 3.300.000 Kč
ve výdajích.
V rámci rozpočtu kapitálových výdajů odboru rozvoje města byla převedena částka
7.600.000 Kč z § 3412 - Sportovní hala v Pulicích na § 5512 - Požární technika na pořízení
cisternové automobilové stříkačky CAS 20 pro JSDH Dobruška
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Usnesení č. ZM 04/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 9 - 14/2016
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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2) Změna č. 2 Územního plánu Dobruška
Zprávu přednesl Ing. Zima.
Územní plán Dobruška byl vydán Zastupitelstvem města Dobrušky formou opatření obecné
povahy dne 14.12.2015, které nabylo účinnosti dne 31.12.2015. Změna č. 1 Územního plánu
Dobruška již byla schválena, byla iniciována společností Marius Pedersen a týkala se rozšíření
skládky. Změna č. 2 obsahuje 13 požadavků na změny a úpravy stávajícího Územního plánu
Dobruška.
Usnesení č. ZM 05/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky
I) schvaluje pořízení Změny č. 2 Územního plánu 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 předložených návrhů na změnu územního plánu č. 7 a
9–13 dle § 44 písm. d) stavebního zákona a na základě návrhů na změnu územního plánu
č. 1 - 6 z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) stavebního zákona.
II) neschvaluje předložený návrh na změnu Územního plánu Dobruška č. 8.
III) schvaluje způsob úhrady za zpracování změny následovně: 50 % nákladů na
zpracování změny územního plánu uhradí Město Dobruška, 50 % bude v souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona uhrazeno navrhovateli a to poměrem poloviny celkových
nákladů k počtu návrhů zahrnujících samostatný záměr pro jednu celistvou plochu.
IV) schvaluje starostu 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. 2 Územního plánu Dobruška.
Pan V. se dotázal na důvod neschválení návrhu na změnu Územního plánu Dobruška č. 8.
Starosta odpověděl, že tento návrh vykazuje známky neschvalitelnosti. Jedná se o doplnění nové
plochy v oblasti Spáleniště, která odporuje koncepci celého územního plánu.
Hlasování: Pro 13 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Horák)

3) Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky
Zprávu přednesl Ing. Kanta.
Byl připraven projekt „Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky“, jehož
předmětem je pořízení nového serveru a modernizace informačního systému Ginis v oblasti
elektronické spisové služby a účetnictví. Součástí projektu je i pořízení nezbytného hardwaru a
podpůrného softwaru. Stávající hardware technologického centra již nemá dostatečný výkon a
kapacitu pro nové aplikace nezbytné například pro elektronické skartační řízení a práci
s elektronickou poštou. Dotace na tento projekt může činit až 90 % z vynaložených nákladů.
Zastupitel Brázdil se dotázal na způsob stanovení hodnoty projektu.
Starosta odpověděl, že se jedná o součet právě platných projektových cen, konečná cena bude
určena až výběrovým řízením.
Usnesení č. ZM 06/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje
I) realizaci projektu „Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky" o
celkových nákladech ve výši 8.129.751,63 Kč včetně zajištění jeho financování, a to tak, že
v r. 2017 bude vyčleněno 399.300 Kč a v roce 2018 pak zbývajících 7.730.451,63 Kč.
II) podání žádosti o podporu na projekt „Rozvoj a modernizace technologického centra
města Dobrušky" z Integrovaného operačního programu, prioritní osa PO 3 „Dobrá
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správa území a zefektivnění veřejných institucí", investiční priorita IP 2c „Posilování
aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení,
začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví",
specifický cíl SC 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT".
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Prodej pozemku parc. č. 589 v obci a k. ú. Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Pan XXXXX žádá o prodej městského pozemku parc. č. 589 o rozloze 223 m2 – ostatní plocha,
zeleň – v obci a k. ú. Dobruška. V současné době město pozemek nevyužívá, při realizaci
opravy Novoměstské ulice v roce 2009 se úprava pozemku ani oprava zdi neprováděla. Jedná se
spíše o plochu funkčně patřící k areálu bowlingu, což dokazuje opěrná zeď s plotem, pod
pozemkem se nachází podzemní propojení budovy s pivovarem.
Technické služby údržbu požadovaného pozemku neprovádějí, pouze dělají úpravu zeleného
pásu mezi komunikací a opěrnou zdí a prořez větví.
Opěrnou zeď v horním úseku u příjezdu k bowlingu bude třeba opravit, zákrytové desky jsou
částečně poničené, původní pletivový plot včetně plotových kůlů je dožilý, ve zbytcích plotu je
značné množství náletových dřevin.
Prodejem pozemku dojde ke zmenšení plochy veřejných prostranství. Obecně se má za to, že se
město veřejných prostranství nemá zbavovat a využít je pro obecné užívání.
Tento pozemek je však výškově vzhledem k přilehlé ulici nevyužitelný, není ani natolik velký
rozlohou, aby se dal využít samostatně, a náklady na opravu zdi a úpravu pozemku by byly
neúměrně vysoké.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce městského úřadu od 23.05. do 08.06.2016.
Na základě odborného vyjádření o obvyklé ceně pozemku parc. č. 589 v obci a k. ú. Dobruška
vyhotoveného Ing. Radkem Kvirencem, je obvyklá kupní cena stanovena ve výši 700 Kč/m2.
Daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující. Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu
smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném
zaplacení kupní ceny a po zveřejnění smlouvy v registru smluv. Správní poplatek za návrh na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Usnesení č. ZM 07/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej pozemku parc. č. 589 o výměře 223 m2
v obci a k. ú. Dobruška XXXXX, trvale bytem XXXXX, za dohodnutou kupní cenu ve výši
156.100 Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy. Návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní
ceny a po zveřejnění smlouvy v registru smluv. Daň z nabytí nemovitých věcí a správní
poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) Výkup pozemku parc. č. 391/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u
Dobrušky
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Zastupitelstvo města Dobrušky na svém zasedání dne 27.04.2016 schválilo podání žádosti
o prodej pozemku parc. č. 391/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky Lesům České
6
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republiky, s. p. Město by tento pozemek 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.
Lesy České republiky, s. p., s prodejem pozemku souhlasí a předložily ke schválení kupní
smlouvu. Na stanovení ceny byly zpracovány dva znalecké posudky.
Usnesení č. ZM 08/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření Kupní smlouvy Č.: S 1529/15 na výkup
pozemku parc. č. 391/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky o výměře 1.608 m2 za
dohodnutou kupní cenu ve výši 110.000 Kč s Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové,
IČ 42196451, v přiloženém znění. (Příloha č. 2)
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

6) Změna budoucího kupujícího bytu č. 965/15 v čp. 965 v ul. Fr. Kupky
v Dobrušce
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Paní XXXXX, která je nájemcem a zároveň budoucím kupujícím bytu č. 965/15 v čp. 965
v ulici Fr. Kupky v Dobrušce, požádala o převedení tohoto bytu, resp. práv a povinností k tomu
bytu, na nové uživatele, XXXXX a Ing. XXXXX.
Nájem je uzavřen do 31.12.2021 s tím, že nejpozději do 30 dnů od skončení nájmu bytu má být
s paní XXXXX uzavřena smlouva o koupi pronajaté bytové jednotky, podílu na společných
částech domu a na pozemku pod domem. Kupní cena má být uhrazena zápočtem pohledávky,
kterou má paní XXXXX vůči městu Dobruška z titulu půjčky poskytnuté městu Dobruška na
základě Smlouvy o půjčce.
S ohledem na dosavadní kladná stanoviska města Dobrušky k dosavadním změnám
v uživatelích bytů v domě čp. 965 navrhuje rada města souhlasit se změnou v osobě nájemce
bytu a současně v osobě budoucího kupujícího.
Usnesení č. ZM 09/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky souhlasí s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
ze dne 10.07.2002 uzavřené mezi městem Dobruškou a XXXXX, bytem XXXXX, z
XXXXX na XXXXX, trvale bytem XXXXX, a XXXXX, trvale bytem XXXXX,
s podmínkou současného postoupení Smlouvy o nájmu bytu č. 965/15 uzavřené dne
04.01.2001 mezi městem Dobruškou a XXXXX ze současných nájemců na XXXXX a
XXXXX a současného postoupení pohledávky paní XXXXX vůči městu Dobrušce na
vrácení půjčky ze Smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.04.2000, a to v její aktuální výši, na
XXXXX a XXXXX.
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

7) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2014 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení venkovních, veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a
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dalších kulturních podniků v rozsahu
veřejného pořádku

nezbytném k zabezpečení

Zprávu přednesla tajemnice.
1. října 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Touto novelou
byla obci vzata možnost regulovat noční klid povolením výjimky pro konkrétní akci. Obec má
možnost zkrátit dobu nočního klidu ve vybraných případech, které musí být stanoveny
v obecně závazné vyhlášce, ale už nemůže udělovat výjimky ze stanovené doby nočního klidu
pro jednotlivé akce, jako tomu bylo dosud. Výjimka neplatí ani pro akce pořádané městem.
V obecně závazné vyhlášce musí být tedy uvedeny všechny akce, u kterých se předpokládá doba
ukončení po desáté hodině večer.
Je třeba, aby pořadatelé akcí, u kterých se předpokládá možnost porušení zákonem stanovené
doby nočního klidu, plánované akce nahlásili do 31.10.2016 na sekretariátu starosty, jak již bylo
uvedeno v Dobrušském listu.
Zastupitel Brázdil poukázal na možnost častých změn vyhlášky.
Starosta uvedl, že vysvětlení Ministerstva vnitra vylučuje rodinné akce z povinnosti uvedení
v obecně závazné vyhlášce, přestože § 47 odst. 6 zákona o přestupcích se odkazuje i na rodinné
akce.
Pan P. se dotázal, zda se tato změna bude týkat akcí všech, nebo jen venkovních.
Starosta odpověděl, že se vyhláška bude týkat pouze akcí konaných venku.
Pan K. poukázal na nedodržení doby nočního klidu při florbalovém turnaji na městském
stadionu.
Usnesení č. ZM 10/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky ruší k 30.09.2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014 o
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení venkovních, veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a dalších kulturních
podniků v rozsahu nezbytném k zabezpečení veřejného pořádku, schválenou usnesením
Zastupitelstva města Dobrušky č. ZM 10/23/2014.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

8) Udělení cen města Dobrušky a čestného občanství města Dobrušky
Františku Filipovi
Zprávu přednesl starosta.
Rada města navrhuje udělit zlatou medaili za zásluhy o rozvoj města Dobrušky panu Radovanu
Dražanovi a PhDr. Pavlu Taussigovi a stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
paní Evě Žabokrtské.
Pan Radovan Dražan se za druhé světové války rozhodl odejít do zahraničí a bojovat proti
nacismu. Na útěku byl však 14.01.1941 zatčen a až do konce války vězněn v koncentračním
táboře Dachau. Celý svůj další život zasvětil dokumentaci a připomínání hrůz doby nacistické
okupace v našem regionu. S jeho přispěním a velkým podílem iniciativy vyšlo několik
publikací, jež zdokumentovaly osudy lidí, kteří se stali oběťmi nacistické okupace. Díky jeho
práci tak máme dnes velmi podrobné informace o tomto období našich dějin v Podorlicku.
Zvláště významný je jeho podíl na dokumentování osudů židovských obyvatel, jejichž komunity
v Podorlicku byly téměř beze zbytku vyhlazeny v holocaustu. Pan Dražan věnoval velké úsilí
seznámení mladé generace s touto problematikou na četných besedách ve školách. I přes
pokročilý věk se aktivně účastní práce v Českém svazu bojovníků za svobodu a dále pokračuje
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v dokumentaci protinacistického odboje. Celý jeho život a práce představují naprosto výjimečný
a ojedinělý osud, který se zapsal do novodobých dějin našeho města.
Pan PhDr. Pavel Taussig je filmový historik a scenárista. Je duchovním otcem diváckých anket
o nejoblíbenější Veselohru století a Krále filmového úsměvu století. Dalším významným
pořadem z jeho dílny byl cyklus nazvaný Pokračování příště..., který se v šestadvaceti epizodách
zabýval fenoménem domácích seriálů. Jedna z epizod je o natáčení velice úspěšného seriálu F.
L. Věk, který proslavil naše město v celé Evropě. Osobně se také podílel na dramaturgii
Slavnostního večera předání Čestného občanství panu Radoslavu Brzobohatému - hlavnímu
představiteli tohoto českého seriálu. Je autorem knih Neznámí hrdinové – pohnuté osudy a
Hugo Hass život jako film, které osobně představil v dobrušské knihovně. Mimo jiné je
spoluautorem scénáře oscarového filmu Kolja. Dlouhodobě spolupracuje s městem při
organizování filmových besed a pořadů.
Paní Eva Žabokrtská působila po většinu svého života jako učitelka těch nejmenších žáčků,
které vedla při jejich prvních krůčcích na základní škole. Angažovala se i ve veřejném životě. Je
dlouholetou členkou divadelního souboru F. A. Šubert. Desítky jí ztvárněných rolí přinášely
vždy příjemné divácké zážitky. Kromě toho se také podílí na literárně-hudebních programech
pořádaných v dobrušské synagoze. Z vlastní iniciativy navštěvuje staré a nemocné spoluobčany,
jimž předčítá z knih, které oni sami již číst nemohou. Její učitelská, charitativní i dlouholetá
divadelnická činnost a pozitivní optimistický přístup k životu si zaslouží úctu a obdiv nás všech.
Bc. Dana Ehlová se zeptala na možnost ocenit Ing. Karla Tomka, zakladatele badmintonu
v Dobrušce
Zastupitel Tojnar na základě podnětu paní Ehlové navrhl schválit udělení ceny města Dobrušky
– bronzové medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky a přínos dobrušskému badmintonu.
Usnesení č. ZM 11/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile za
zásluhy o rozvoj města Dobrušky za celoživotní literární a přednáškovou činnost
související s dokumentováním událostí 2. světové války panu Radovanu Dražanovi.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 12/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile za
zásluhy o rozvoj města Dobrušky za propagaci města Dobrušky a dlouholetou spolupráci
při organizování filmových besed a pořadů panu PhDr. Pavlu Taussigovi.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 13/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - stříbrné medaile
za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za přínos dobrušskému kulturnímu životu a
charitativní činnost paní Evě Žabokrtské.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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Usnesení č. ZM 14/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky - bronzové medaile
za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za přínos dobrušskému sportovnímu životu
Ing. Karlu Tomkovi.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Dále starosta přednesl zprávu k udělení čestného občanství města Dobrušky panu Františku
Filipovi.
František Filip je filmový a televizní režisér, narodil se 26. prosince 1930. Během svého života
režíroval okolo 600 filmů a televizních pořadů, kterými oslovil diváky všech věkových
kategorií.
Mimo jiné režíroval televizní seriál F. L. Věk, natočený na motivy románu Aloise Jiráska, který
se stal součástí zlatého fondu české televizní tvorby a jedním z vůbec umělecky
nejhodnotnějších a rovněž divácky nejúspěšnějších televizních seriálů.
Spolu s představiteli seriálových rolí v čele s Radoslavem Brzobohatým se zúčastnil
slavnostního otevření rekonstruovaného rodného domku F.L.Věka, v němž byla v roce 1972
otevřena stálá muzejní expozice.
Díky tomuto seriálu se město Dobruška stalo populárním po celé naší vlasti.
Pan Filip má k Dobrušce velmi vřelý vztah, účastnil se několika besed pořádaných v Dobrušce a
soustavně přispívá k popularizaci města.
Zastupitelstvo obce je oprávněno dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
udělovat čestné občanství obce.
Vzhledem ke zcela mimořádnému přínosu k popularizaci našeho města bylo navrženo udělit
panu Františku Filipovi čestné občanství města Dobrušky.
Usnesení č. ZM 15/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky uděluje čestné občanství města Dobrušky významnému
českému režisérovi panu Františku Filipovi za mimořádný přínos k popularizaci města
Dobrušky.
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

9) Pověření člena zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do
manželství
Pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Usnesení č. ZM 16/12/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje od 08.09.2016 PhDr. Helenu Sedláčkovou
přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 13 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Sedláčková)
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10) Diskuse
Zpráva Policie ČR
Npor. Bc. Luboš Petera, DiS., vedoucí Obvodního oddělení Dobruška Policie ČR přednesl
zprávu o stavu bezpečnosti v Dobrušce.
Stavební akce
Zastupitelka Šťásková se dotázala na studii proveditelnosti stavby cyklostezky na městský
stadion, cyklostezku do Opočna, stavbu Lidlu a komunitního domu.
Starosta odpověděl, že cyklostezka do Opočna by se měla začít stavět 01.11.2016, je počítáno se
zimní přestávkou. Dokončena by měla být v dubnu až květnu příštího roku. K studii
proveditelnosti stezky pro cyklisty a chodce od bazénu na stadion jsou zpracované dvě varianty,
dle vyjádření krajského úřadu není třeba zpracovávat EIA. Do čtrnácti dnů by mělo dojít
k předání kompletní studie. Následovat bude pozemková analýza, veřejné projednání a zadání
projektu.
K možnosti stavby Lidlu zastupitel Sadovský uvedl, že byla s vedením společnosti opět
projednána možnost výstavby Lidlu v Dobrušce. V současné době se čeká na vyjádření jednatelů
společnosti, zda se vůbec bude pokračovat v jednáních.
K dalšímu dotazu starosta uvedl, že byla zrušena soutěž na projektanta komunitního domu,
protože ani jeden z přihlášených projektantů nesplnil zadané podmínky. Výběrové řízení bylo
vypsáno znovu s upřesněním podmínek, 22.09.2016 proběhne otevírání obálek. Komunitní dům
pro seniory by byl na pozemku u Základní školy Františka Kupky. Měl by mít 16 bytových
jednotek.
V 18:20 odešel zastupitel Tojnar.
Opravy komunikací
Zastupitel Horák se dotázal na plán oprav komunikace mezi obcí Spy a Krčínem a komunikace
v Běstvinách.
Starosta odpověděl, že oprava komunikace v Běstvinách je domluvena s technickými službami.
Dle informací od starosty Nového Města nad Metují by k opravě uvedené komunikace mohlo
dojít v příštím roce.
Zastupitelka Čiháčková doplnila, že tato oprava je zahrnuta v návrhu rozpočtu kraje a v této
souvislosti by se měl opravovat i nájezd pod most v Krčíně.
Ing. Zima uvedl, že se jedná o silnici III. třídy a upozornil na možné problémy v jednání
s Českými drahami.
Dobrušský zpravodaj
Zastupitel Jindra se dotázal na ekonomický dopad změny ve vydávání městských periodik a
přijetí redaktora.
Starosta odpověděl, že redaktor bude mimo práce redaktorské zajišťovat také správu webových a
facebookových stránek a další činnosti. Náklady na tisk a zpracování by měly být srovnatelné
s letošním rokem.
Zastupitel Poláček dodal, že v Rychnově nad Kněžnou vydává zpravodaj speciální firma.
V Novém Městě, Jaroměři a Náchodě mají na úřadě pracovní pozici zpravodaje.
Starosta dále uvedl, že od 1. ledna bude vycházet pouze Dobrušský zpravodaj v grafické úpravě
speciálního Dobrušského listu, který bude zdarma. Zájemcům mimo Dobrušku bude nabídnuto
předplatné ve výši poštovného.
Pan P. kladně hodnotil nápad sloučit Dobrušský list a zpravodaj a možnost většího prostoru pro
články od občanů. Dále navrhl reklamu do zpravodaje pouze vkládat kvůli snazší archivaci.
Redakční rada
Paní Š. se dotázala, zda bude mít nový Dobrušský zpravodaj redakční radu a zda se bude jednat
o radniční tiskovinu, ve které musí být dán prostor opozičním zastupitelům.
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Dále paní Š. pozvala přítomné na přednášku Ing. arch. Bittnera, která se uskuteční 22. září.
Starosta odpověděl, že se bude jednat o městský časopis pro všechny občany. Redakční rada
bude pokračovat, změny ve složení dosud nebyly prodiskutovány.
Rozlučková síň
Pan J. se zeptal na stavbu rozlučkové síně a zprovoznění přilehlého parkoviště.
Starosta odpověděl, že stavba rozlučkové síně se nestihne dokončit v předpokládaném termínu.
Parkoviště a přístupová cesta musí být upraveny během října. Stavba by měla být dokončena
v prosinci.
Vodicí psi
Paní M. poděkovala starostovi, místostarostovi Poláčkovi a zastupiteli Tojnarovi za podporu a
pomoc při Mistrovství České republiky ve výkonu vodicích psů, které se uskutečnilo v Praze.
Dostupnost internetu
Pan V. se zeptal, zda město počítá s pokládáním optických kabelů po městě a dále na rozsah
oprav komunikace směrem na Pohoří.
Starosta uvedl, že město z důvodu vysokých nákladů nebude zajišťovat pokládání optických
kabelů. Někteří operátoři zajišťují pronájem optických tras.
Zastupitel Poláček doplnil, že oprava zmíněné komunikace již byla realizována.
Občerstvení na stadionu a stěna u hřbitova
Pan K. se dotázal na občerstvovací zařízení na stadionu a stěnu kolem parkoviště u hřbitova.
Dále pan K. kladně hodnotil nový návrh Dobrušského zpravodaje. Dále poděkoval paní
Kašparové a technickým službám za pomoc při čištění žlabů u školy Fr. Kupky.
Starosta odpověděl, že zeď kolem parkoviště měla být dle architektonického záměru ještě vyšší,
podařilo se domluvit snížení zdi na nejnižší možnou výšku.
Stánek s občerstvením na stadionu podléhá stavebnímu povolení. Čeká se na souhlas účastníků
řízení.
Budova na hřbitově v Pulicích
Zastupitel Brázdil upozornil na nutnost zabezpečení a opravy budovy na hřbitově v Pulicích.
Technické služby budovu zabezpečí a bude se jednat o možnosti opravy.
Cesta Na Trojici
Zastupitelka Čiháčková připomněla opravu cesty Na Trojici, zničené od zemědělských strojů.
Někteří zastupitelé navrhovali omezit vjezd zemědělských strojů na tuto cestu, popřípadě vybrat
příspěvek od zemědělců na údržbu cesty.
Starosta upozornil na to, že zemědělci nemají jinou možnost vjezdu na pole, než po této cestě.
Ing. Zima upozornil, že na nevhodnost tohoto typu cesty v uvedeném místě poukazoval už
v době její realizace.
Oprava děr v cestě už je domluvená s technickými službami.
Hasičská zbrojnice v Pulicích
Zastupitel Štěpán připomněl opravu u hasičské zbrojnice v Pulicích.
Ing. Zima prověří rozsah nutných oprav.
Zasedání bylo ukončeno v 19:00.
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