ZÁPIS Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 13.08.2017
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Zastupitelé města:
Přítomni:
Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Blanka Čiháčková, Josef Horák, Pavel Hůlek, Josef Jindra,
Libuše Kujalová, František Nagy, Petr Sadovský, PhDr. Helena Sedláčková, Pavel Štěpán, Jana
Šťásková
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Nepřítomni:
Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. Karel Brázdil, CSc., Ing. Mgr. Petr Tojnar
Tajemník: JUDr. Jan Šťastný
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Martin Kanta
Za organizační složky města Dobrušky: Robert Franc, Bc. Táňa Klimešová
Dále byly přítomny 2 osoby z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 18:00.
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. Starosta sdělil, že je přítomno 12 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 19.06.2017, 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 2017
2) Žádost o dotaci na sportovní halu
3) Příslib poskytnutí investičního finančního příspěvku SK Dobruška z. s.
4) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace
5) Diskuse
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké připomínky nebo návrhy na
doplnění programu.
Nikdo neměl další návrh na doplnění programu.
Usnesení č. ZM 01/18/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 13.08.2017:
1) Úpravy rozpočtu 2017
2) Žádost o dotaci na sportovní halu
3) Příslib poskytnutí investičního finančního příspěvku SK Dobruška z. s.
4) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace
5) Diskuse
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
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Starosta jmenoval zapisovatelkou Bc. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise pro přípravu usnesení Josefa Horáka, Pavla
Štěpána a Janu Šťáskovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/18/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.08.2017 ve složení: Josef
Horák, Pavel Štěpán a Jana Šťásková.
Hlasování: Pro 12 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 Pavla
Hůlka a Josefa Jindru.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/18/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Pavla Hůlka a Josefa Jindry
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 13.08.2017.
Hlasování: Pro 12 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 přednesl tajemník JUDr. Jan Šťastný (dále jen „tajemník“).
Schůze RM se uskutečnily od posledního zasedání ZM dne 19.06.2017 celkem pětkrát. Celkem
bylo na těchto schůzích přijato 80 usnesení. Usnesení rady jsou zasílána zastupitelům, jsou
zveřejňována na webových stránkách města a v Dobrušském zpravodaji.
Dále se pokračovalo dle navrženého programu.

1) Úpravy rozpočtu 2017
Zprávu přednesl starosta.
Rada města Dobrušky schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem tři rozpočtová
opatření č. 10/2017 – 12/2017, podle kterých byl navýšen schválený rozpočet města na rok 2017
o celkovou částku 2.057.641 Kč. Částka zahrnuje tyto dotace:
- na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 223.966 Kč
- na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.443.752 Kč
- na údržbu a obnovu venkovské architektury ve výši 326.923 Kč
- na zvýšení akceschopnosti JSDH města Dobrušky ve výši 20.000 Kč
- na projekt Dobrušské letní muzicírování 2017 ve výši 29.000 Kč
- dotace od obcí za vyřizování přestupků v I. pololetí 2017 ve výši 14.000 Kč.
Dále byly prováděny menší úpravy mezi jednotlivými rozpočtovanými položkami.
Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na úřední desce.
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Usnesení č. ZM 04/18/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 10 - 12/2017
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Sportovní hala v Dobrušce
Zprávu přednesl starosta.
Město Dobruška má v úmyslu realizovat projekt výstavby sportovní haly (dále jen "Projekt").
Předmětem Projektu je stavba sportovní haly s hřištěm o rozměrech 20 x 40 m a tribunou pro
196 diváků o světlé výšce 10 m. Objekt sportovní haly navazuje na stávající objekt základní
školy u její severní stěny. Součástí sportovní haly je i jednopodlažní přístavek na severní straně,
v němž budou umístěny dvě nářaďovny a oddělený zahradní sklad, a dvoupodlažní objekt
přičleněný k jižní straně sportovní haly, kde se bude nacházet provozní a technické zázemí haly
se šatnami, umývárnami, WC apod. Přístup žáků školy do sportovní haly umožní spojovací
krček v úrovni 2. NP školy i sportovní haly. Hlavní vstup pro veřejnost navazuje na komunikaci
mezi školou a sportovní halou.
Celkové náklady Projektu dle projektové dokumentace pro provádění stavby "Sportovní hala
v Dobrušce, ul. Pulická" zpracované v říjnu 2015 Architektonickým studiem Hysek, s. r. o.,
Plzeň činí aktuálně 108.158.489,02 Kč vč. DPH. V souladu s usnesením zastupitelstva města
z 26.04.2017 budou tyto náklady sníženy úpravou projektové dokumentace pod
100.000.000 Kč. Město Dobruška má dle schváleného Rozpočtového výhledu města Dobrušky
pro roky 2018 - 2020 k dispozici 80.000.000 Kč. Dalších nejvýše 20.000.000 Kč (výsledná
přiznaná částka může odpovídat nejvýše 60 % celkových způsobilých výdajů, to neznamená, že
s ohledem na celkovou výši nákladů Projektu město Dobruška musí v případě úspěchu obdržet
plných 20.000.000 Kč) je možné získat z nově vyhlášeného dotačního podprogramu MŠMT
"133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ".
Dále starosta doplnil, že letos ani příští rok MŠMT nebude vypisovat jiný dotační program.
Zastupitelka Šťásková se dotázala na podmínku vybudování parkoviště u sportovní haly.
Starosta odpověděl, že v současné době taková podmínka není, pokud by nastala, bude se
situace řešit. Předběžně jsou připraveny dvě varianty pro realizaci parkoviště.
Usnesení č. ZM 05/18/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje
I) realizaci projektu "Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická" o celkových nákladech ve
výši do 100.000.000 Kč vč. DPH.
II) podání žádosti o podporu na projekt "Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická"
z dotačního programu MŠMT "133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ".
III) zajištění finančního krytí nákladů projektu "Sportovní hala v Dobrušce, ulice
Pulická" odpovídající výši spoluúčasti příjemce dotace z dotačního programu MŠMT
"133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ".
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

3) Rekonstrukce atletického areálu na Městském stadionu Václava Šperla v
Dobrušce
Zprávu přednesl starosta.
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SK Dobruška z. s., IČ 42885060, plánuje realizovat rekonstrukci atletického oválu včetně
sektorů (doskočiště a dopadiště pro různé atletické disciplíny) a oplocení na Městském stadionu
Václava Šperla v Dobrušce a získat dotaci z programu MŠMT "133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ". Celková předpokládaná výše investice činí
16.000.000 Kč. Maximální výše dotace, kterou je možno na projekt získat, činí 60 % celkových
způsobilých výdajů projektu.
Schválený rozpočtový výhled města Dobrušky pro rok 2018 - 2020 počítá pro tento účel se
6.000.000 Kč. Za předpokladu, že by SK Dobruška, z. s., získalo dotaci v maximální možné
výši, což není jisté, by finanční příspěvek města činil 6.400.000 Kč, což odpovídá 40 % celkové
předpokládané výše investice.
Podle pravidel výše uvedeného dotačního programu musí mít žadatel v případě, že není
vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem projektu, uzavřenu s tímto vlastníkem
nájemní smlouvu, a to minimálně na dobu deseti let od realizace projektu. Potřebná nájemní
smlouva byla uzavřena v loňském roce s trváním do roku 2029.
Usnesení č. ZM 06/18/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje příslib poskytnutí investičního finančního
příspěvku SK Dobruška, z. s., se sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška, IČ 42885060,
v roce 2018 na realizaci investičního záměru „Rekonstrukce atletického areálu na
Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce“, a to minimálně ve výši 40 % nákladů
tohoto investičního záměru za podmínky, že na uvedenou akci bude SK Dobruška, z. s.,
přidělena dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Žádost o poskytnutí dotace – SK Dobruška z. s.
Zprávu přednesl starosta.
Spolek SK Dobruška z. s., požádal o poskytnutí investiční dotace ve výši 240.790 Kč na akci
„Rekonstrukce atletického areálu na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce“. Žadatel
chce dotaci použít na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou musí
předložit se žádostí o dotaci. Cena za projektovou dokumentaci je uznatelným nákladem a o tuto
částku bude snížen finanční příspěvek města na uvedenou akci.
Usnesení č. ZM 07/18/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
240.790 Kč na akci „Rekonstrukce atletického areálu na Městském stadionu Václava
Šperla v Dobrušce“ příjemci SK Dobruška z. s., se sídlem Mělčanská 118, 518 01
Dobruška, IČ 42885281, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy schválené Radou
města Dobrušky dne 13.12.2016.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) Diskuse
Nikdo neměl příspěvek do diskuse.
Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční 25.09.2017.
Starosta ukončil zasedání v 18:30.
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