ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 24.10.2016
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,
PhDr. Helena Sedláčková, Pavel Štěpán, Jana Šťásková
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)
Omluveni: František Nagy, Ing. Mgr. Petr Tojnar

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, Bc. Jana Lukešová,
Josef Málek
Dále bylo přítomno 9 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.
Starosta sdělil, že je přítomno 13 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se usnášet.
Omluven je Ing. Mgr. Petr Tojnar a František Nagy.
Dále starosta uvedl, že proti zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne
07.09.2016 podal dne 14.09.2016 zastupitel Tojnar námitku.
V souladu s § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o námitkách člena zastupitelstva
obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
V zápise je uvedeno: „V 18:20 odešel zastupitel Tojnar.“
Zastupitel Tojnar namítal: „Toto může být pro ty, co čtou zápis pochopeno různě, např. že
Tojnar odešel, protože ho to plkání už nebavilo nebo, že měl žízeň nebo i jinak, možná i
hůře. Pravda však je, že Tojnar řekl, že se omlouvá a má ve 20:00 hodin další jednání v Praze a
proto musí odejít, aby toto jednání stihl. Je to poprvé za 10 let, kdy Tojnar nebyl přítomen na
celém zasedání zastupitelstva.“
Zastupitel Tojnar požádal o doplnění a opravu v tomto znění:
„V 18:20 hodin se zastupitel Tojnar přihlásil do diskuse. Omluvil se, že má ve 20:00 hodin další
jednání v Praze, a proto musí odejít, aby toto jednání stihl.
Poté zastupitel Tojnar odešel z jednání zastupitelstva."
V případě dřívějšího odchodu zastupitele ze zasedání se v zápise uvedlo pouze jméno a čas
odchodu nikoli důvod.
Tvrzení, že se jedná o ojedinělou nepřítomnost zastupitele Tojnara na celém zasedání
zastupitelstva vyvrací zápis ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 06.10.2014 a
20.06.2011.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 24.10.2016

Usnesení č. ZM 01/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s námitkou proti zápisu ze zasedání
Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 07.09.2016 podanou zastupitelem Tojnarem
a souhlasí s uvedením odůvodnění v tomto znění:
„V 18:20 hodin se zastupitel Tojnar přihlásil do diskuse. Omluvil se, že má ve 20:00 hodin
další jednání v Praze, a proto musí odejít, aby toto jednání stihl. Poté zastupitel Tojnar
odešel z jednání zastupitelstva."
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému usnesení dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 12 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Štěpán)

Starosta přednesl program zasedání:
1) Úpravy rozpočtu 2016
2) Program regenerace Městské památkové zóny Dobruška na rok 2016
3) Cyklostezka Dobruška – Opočno - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
4) Žádost o bezplatný převod silnice III/29849
5) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3002/4 v obci a k. ú. Dobruška
6) Diskuse
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké připomínky nebo návrhy na
doplnění programu.
Nikdo neměl návrh na doplnění programu.
Usnesení č. ZM 02/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 24.10.2016:
1) Úpravy rozpočtu 2016
2) Program regenerace Městské památkové zóny Dobruška na rok 2016
3) Cyklostezka Dobruška – Opočno - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
4) Žádost o bezplatný převod silnice III/29849
5) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3002/4 v obci a k. ú. Dobruška
6) Diskuse
Hlasování: Pro 13 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. arch. Oldřicha
Bittnera, Pavla Hůlka a Josefa Jindru.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.10.2016 ve složení: Ing. arch.
Oldřich Bittner, Pavel Hůlek a Josef Jindra.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta požádal členy návrhové komise, aby se ujali své práce a pečlivě sledovali průběh
zasedání, aby mohli zpracovávat návrhy usnesení dnešního zasedání a předkládat je
zastupitelstvu ke schválení.
2

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 24.10.2016

Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
Blanku Čiháčkovou a PhDr. Helenu Sedláčkovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 04/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Blanky Čiháčkové a PhDr. Heleny
Sedláčkové ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 24.10.2016.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta konstatoval, že kontrolou dříve přijatých usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Všechny úkoly vyplývající z přijatých usnesení jsou průběžně plněny.

Zpráva o činnosti rady města od posledního veřejného zasedání
Zprávu přednesla tajemnice Bc. Lenka Matušková (dále jen „tajemnice“).
Schůze RM se uskutečnily od posledního zasedání ZM dne 07.09.2016 celkem 4 krát.
Rada města Dobrušky schvalovala:
- rozpočtová opatření č. 15 – 18/2016
- uzavření smlouvy o dílo na opravu fasády vstupní části Společenského centra – Kina 70 za
celkovou cenu 663.419 Kč
- podmínky výběrového řízení na rekonstrukci části ulice Poddomí a zaslání nabídky firmám
- uzavření smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu komunikace u Servisbalu za celkovou
cenu 1.318.597 Kč
- smlouvu na poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na částku 49.000 Kč
- smlouvu o zajištění administrace dotačních programů v oblasti Programu obnovy venkova
- podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup velkoobjemové požární cisterny v celkové
ceně 7.000.000 Kč
- zahájení výběrového řízení na dodavatele nosiče kontejnerů a kontejnerový nástaveb pro
technické služby
- prodej žacího traktoru ze stadionu
- finanční dary při příležitosti vítání občánků
- půjčování pódia a městského mobiliáře na kulturní a sportovní akce
- veřejnoprávní smlouvu s obcí Přepychy na agendu speciálního stavebního úřadu pro stavby
místních komunikací
- žádost úřadu práce na prodloužení dohod na veřejně prospěšné práce
Rada města Dobrušky z pohledu majetku schvalovala:
- zveřejňování záměrů pronájmů případně dodatků k nájemním smlouvám na pozemky a jejich
ukončování
- nájemní smlouvy na městské byty a jejich změny
- vyřazování rozbitého nebo neopravitelného majetku
Rada města Dobrušky na úseku organizačním a personálním schvalovala:
- platové podmínky ředitelů příspěvkových organizací
- návrh na doplnění školské rady ZŠ Pulická
- zahraniční služební cestu do partnerského maďarského města Ábrahámhegy
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za období
od 07.09.2016 do 24.10.2016.
Dále se pokračovalo dle navrženého programu.
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1) Úpravy rozpočtu 2016
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 4 rozpočtová opatření, podle
kterých byl navýšen upravený rozpočet města na rok 2016 o celkovou částku 703.098 Kč.
Částka zahrnuje tyto dotace:
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 205.098 Kč
- dotace pro poskytování příspěvku na obnovu kulturních památek ve výši 200.000 Kč
- dotace na úhradu výdajů voleb do krajského zastupitelstva ve výši 298.000 Kč
Rozpočtová opatření obsahovala kromě přesunu menší položky rozpočtových prostředků také
vyčlenění zbytku nedaňových příjmů z rozpočtu organizační složky Kulturní a sportovní
zařízení města Dobrušky do rozpočtu nové organizační složky Krytý bazén města Dobrušky a
použití rozpočtové rezervy běžných výdajů na navýšení příspěvku zřízené Základní škole Fr.
Kupky. V rámci rozpočtu kapitálových výdajů odboru rozvoje města byla převedena částka
400.000 Kč z § 3412 – Sportovní hala v Pulicích na § 6171 – Technologické centrum.
Paní Š. se dotázala na částku určenou k úhradě výdajů voleb.
Ing. Hrnčířová odpověděla, že tato částka kryje veškeré výdaje související s volbami, jako jsou
zákonné odměny členů volebních komisí, refundace, administrativní výdaje a další provozní
výdaje. Tato částka není většinou celá využita a zbytek se vrací do státního rozpočtu.
Usnesení č. ZM 05/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 15 - 18/2016
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Program regenerace Městské památkové zóny Dobruška na rok 2016
Zprávu přednesl Ing. Zima.
Předmětem veřejnoprávní smlouvy je poskytnutí dotace v Programu regenerace MPZ Dobruška
na rok 2016 na obnovu fasády, včetně nátěru, lodi kostela a další související práce. Dotace je
tvořena podílem města Dobrušky, stanoveným zásadami dotačního programu Ministerstva
kultury ČR Programu regenerace městské památkové zóny (dále jen MPZ) Dobruška na rok
2016, ve výši 99.000 Kč (19,8% z celkových nákladů) a dále státním příspěvkem v Programu
regenerace MPZ Dobruška na rok 2016 ve výši 200.000 Kč (40% z celkových nákladů).
Dotace bude vlastníkovi nemovitosti kostela sv. Václava v Dobrušce poskytnuta v souladu
s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 10a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení č. ZM 06/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí dotace na obnovu fasády, včetně
nátěru, lodi kostela a další související práce – vše dle schváleného návrhu (kostel sv.
Václava v Dobrušce) ve výši 299.000 Kč pro vlastníka nemovitosti, kostela sv. Václava
v Dobrušce, Římskokatolickou farnost – děkanství Dobruška, Kostelní 259, 518 01
Dobruška a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v Programu regenerace
městské památkové zóny Dobruška na rok 2016 s tímto subjektem v přiloženém znění.
(Příloha č. 2)
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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3) Cyklostezka Dobruška – Opočno - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Zprávu přednesl Ing. Zima.
Město Dobruška uzavřelo dne 30.06.2016 se společností COLAS CZ, a. s., smlouvu o dílo,
jejímž předmětem je výstavba cyklostezky z Dobrušky do Opočna. K vlastnímu zahájení
stavebních prací však dosud nedošlo, a to z důvodu zatížení některých pozemků nájemními
smlouvami, které bylo nutno vypořádat.
Z výše uvedených důvodů je tedy nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, jímž se mění termín
dokončení díla, s ohledem na klimatické podmínky, na rok 2017.
Usnesení č. ZM 07/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
30.06.2016 se společností COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005,
v přiloženém znění. (Příloha č. 3)
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Zastupitel Brázdil navrhl pověření rady města rozhodovat o změnách výše uvedené smlouvy
omezit co do navyšování celkové částky.
Usnesení č. ZM 08/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje Radu města Dobrušky rozhodováním o všech
dalších změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 30.06.2016 mezi městem Dobruškou a
společností COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, a o případných
dodatcích této smlouvy o dílo do výše 110 % původní ceny.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Žádost o bezplatný převod silnice III/29849
Zprávu přednesl Ing. Zima.
Město Dobruška je vlastníkem městského stadionu, kde je plánován rozvoj sportovních
možností a aktivit. Zároveň je nutné řešit technický stav chodníku s opěrnou zdí, která přímo
navazuje na konstrukci silnice III. třídy č. 29849 z Dobrušky do Mělčan. Jakékoliv stavební
úpravy podléhají projednání s Královéhradeckým krajem jako vlastníkem silnic II. a III. třídy,
přičemž vstupy na jeho pozemky podléhají zpoplatnění. Silnice III/29849 plní prakticky účel
místní komunikace a slouží převážně místní dopravě na území města a jeho částí.
Z uvedených důvodů by bylo vhodné, aby město bylo vlastníkem silnice a pozemků, na nichž se
silnice nachází.
Starosta doplnil, že je zadaná studie na propojení města a městského stadionu, která bude řešit
mimo jiné přecházení silnice, rekonstrukci chodníku i parkoviště u městského stadionu.
Usnesení č. ZM 09/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky
I) projednalo záměr bezúplatně převzít od Královéhradeckého kraje silnici III/29849
Dobruška – Mělčany do majetku města a zařadit tuto do sítě místních komunikací.
II) schvaluje záměr bezúplatně převzít od Královéhradeckého kraje silnici III/29849
Dobruška – Mělčany a podání žádosti o bezúplatný převod silnice III/29849 Dobruška –
Mělčany z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Dobrušky.
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Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3002/4 v obci a k. ú. Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je vlastníkem
pozemku parc. č. 3002/4 – ostatní plocha, o výměře 4 m2 v obci a k. ú. Dobruška. Pozemek je
součástí místní komunikace Na Poříčí, jejímž vlastníkem je město Dobruška. Jedná se o proužek
silničního pozemku u areálu firmy Servisbal. Zaslání žádosti o bezúplatný převod tohoto
pozemku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi dne 08.04.2016.
ÚZSVM předložil ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku
vedeného v hodnotě 70 Kč. Komunikace Na Poříčí je zařazena do sítě místních komunikací,
předložená smlouva je bez omezujících podmínek. Správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí
město, daň z nabytí nemovitých věcí hradí s účinností od 01.11.2016 nabyvatel, obce jsou však
od placení této daně osvobozeny.
Usnesení č. ZM 10/13/2016:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
majetku Č. j.: UZSVM/HRK/3645/2016–HRKM/Př.105/08Kr s Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, a to pozemku parc. č. 3002/4 v obci a k. ú.
Dobruška, v přiloženém znění. (Příloha č. 4)
Nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neměl k navrženému bodu dotaz nebo připomínku.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

6) Diskuse
Lidl
Zastupitelka Šťásková se dotázala na stav jednání týkajícího se výstavby Lidlu v Dobrušce.
Zastupitel Sadovský odpověděl, že proběhla jednání a v současné době se čeká na vyjádření
jednatelů, zda se bude výstavba realizovat.
Zastupitel Jindra poukázal na fakt, že Lidl předmětné pozemky již delší dobu nabízí k prodeji.
Rozlučková síň
Zastupitel Brázdil se dotázal na stavbu Rozlučkové síně.
Starosta odpověděl, že v Dobrušském listu bude uvedena rekapitulace stavby. Dle uzavřené
smlouvy byl termín dokončení 08.08.2016. Dodavatel požaduje odpustit 38 dnů prodlení
z důvodu jiné těžitelnosti hornin a změn v dokumentaci. Dále starosta uvedl, že s jednatelem
dodavatelské firmy Trepart s.r.o. komunikoval osobně, momentálně firma řeší personální
problémy. Parkoviště je dokončeno, stavbu bylo přislíbeno dokončit do konce roku 2016.
Technické služby
Zastupitel Brázdil poukázal na údajné nedodržování pracovní doby zaměstnanců technických
služeb a doporučil situaci prověřit a v té souvislosti i upřesnit majitele dálkových ovládání od
brány na teplárně.
Starosta odpověděl, že ve spolupráci s ředitelem teplárny se pro příští rok připravuje úprava
vjezdu do teplárny, brány i přeprogramování dálkových ovladačů.
Josef Málek, zástupce vedoucího technických služeb, uvedl, že úkoly pracovníkům technických
služeb přiděluje on. K teplárně ráno jezdí pouze ti, co pracují na kompostárně, ostatní odjíždějí
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ze stanoviště technických služeb. Dálkový ovladač a klíče mají pouze současní zaměstnanci,
kteří pracují na kompostárně. Nesrovnalosti je nutno řešit s ředitelem teplárny. Tvrzení o
nedodržování pracovní doby zaměstnanci technických služeb pan Málek odmítá. Stanovisko
pana Málka podpořil i starosta.
Pan K. doplnil, že zaměstnance technických služeb je vidět ve městě již kolem sedmé hodiny
ráno.
Rozlučková síň
Zastupitelka Šťásková se dotázala na výši nákladů na provoz rozlučkové síně a kdo by měl být
správcem tohoto objektu.
Starosta odpověděl, že přehled měsíčních nákladů je možné dodat. Správcem by měly být
technické služby, ale stále nejsou dokončena jednání o možném pronájmu celého objektu
pohřební službě.
V této souvislosti Josef Málek doplnil, že nové parkoviště u hřbitova bude osvětleno. Technické
služby uklidí listí na hřbitově a zajistí častější vysypávání košů během nadcházejícího
dušičkového víkendu.
Sunfood
Pan D. se dotázal na možnost odkupu části pozemku podél přístupové cesty k jejich domu za
účelem úpravy a rozšíření parkoviště.
Starosta uvedl, že je třeba podat žádost, která bude následně posouzena, a to i z hlediska
obyvatel přilehlých domů.
Hasičská zbrojnice a most v Pulicích
Zastupitel Štěpán se dotázal na postup oprav u hasičské zbrojnice a mostu v Pulicích.
Ing. Zima odpověděl, že se zjišťuje rozsah nutných oprav u hasičské zbrojnice.
V tomto týdnu se uskuteční schůzka se statikem a možným dodavatelem, kde bude dohodnut
další postup oprav mostu.
Radar v Pulicích
Zastupitel Štěpán, na základě podnětu Ing. P., upozornil na chybějící radar v Pulicích.
Stávající radar už nelze opravit, bude zde umístěn radar jiný.
Ulice 1. máje
Pan S. uvedl připomínku kolegyně, která upozorňuje na chybějící odpadkové koše v ulici 1.
máje.
Pozvánka
Paní Š. pozvala přítomné na přednášku Ing. arch. Bittnera, která se uskuteční 27.10.2016 od
18:00 v malém sále SC – Kina 70.
Starosta pozval seniory na setkání se starostou a dalšími představiteli města, které se bude konat
27.10.2016 od 15:00 v malém sále SC – Kina 70. Ve stejných prostorách bude dne 02.12.2016
město ve spolupráci s partnerským městem Ábrahámhegy pořádat tradiční ochutnávku
maďarských vín, na kterou starosta všechny srdečně pozval.
Poděkování
Pan K. poděkoval za realizaci plotu kolem hřiště u školy a schodů na Dolech.
Dále požádal, aby nový nájemce v čp. 14 zachoval stávající otevírací dobu provozovny.
Dále vyjádřil obavu ze stavby ubytovny pro cizí státní příslušníky, která by se měla údajně
stavět v Javorové ulici.
Starosta odpověděl, že žádnou informaci o stavbě ubytovny vedení města neobdrželo.
Zasedání bylo ukončeno v 18:10.
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