ZÁPIS Z 1. USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉHO DNE 05.11.2018
VE VELKÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. Karel Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková, Lukáš Frýželka,
PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D., Ivan Koláčný, Ing. Petr Lžíčař, Josef Málek, Miroslav Novák,
Ing. Petr Poláček, Bc. Martina Rašková, Petr Sadovský, Miroslav Sixta, Pavel Štěpán, Ing. Mgr.
Petr Tojnar
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Tajemník: JUDr. Jan Šťastný
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Blanka Coufalová, Bc. Dana Ehlová, Ing. Zdeňka Hanousková,
Ing. Věra Hrnčířová, Ing. Martin Kanta
Za organizační složky města Dobrušky: Robert Franc, Jan Jirák, Mgr. Taťána Klapková, Adolf
Soumar
Dále bylo přítomno 85 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00.
Zasedání zahájil a řídil předsedající Ing. Petr Lžíčař.
Předsedající poděkoval za spolupráci bývalým kolegům zastupitelům paní Libuši Kujalové,
Heleně Sedláčkové a Janě Šťáskové a panu Josefu Horákovi, Pavlu Hůlkovi, Josefu Jindrovi a
Františku Nagyovi, kteří již nekandidovali nebo nebyli zvoleni do nového zastupitelstva.
Před zahájením zasedání bylo členům Zastupitelstva města Dobrušky předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 91 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, lhůta pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování uplynula dne 19. října 2018 v 16. hodin, žádný návrh nebyl podán. Informace o
ustavujícím zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Dobruška a zároveň na
elektronické úřední desce po dobu nejméně 7 dní, a to dne 23.10.2018.
Předsedající upozornil, že se z jednání pořizuje zvukový záznam.
Dosud nebyla podána žádná námitka proti zápisu z minulého zasedání, které se konalo
19.09.2018, zápis se tedy považuje za schválený.
Podle prezenční listiny členů zastupitelstva bylo zjištěno, že je přítomno všech 15 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyzval
členy zastupitelstva ke složení slibu. Odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek podle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, zánik mandátu.
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a požádal všechny přítomné v
sále, aby při předčítání slibu povstali.
„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.“
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Následně členové zastupitelstva pronesením slova „Slibuji“ složili slib a potvrdili jeho složení
svým podpisem na připravené listině s textem slibu. (Příloha č. 1)
1. Ing. arch. Oldřich Bittner
2. Ing. Karel Brázdil, CSc.
3. Blanka Čiháčková
4. Lukáš Frýželka
5. PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D.
6. Ivan Koláčný
7. Josef Málek
8. Miroslav Novák
9. Ing. Petr Poláček
10. Bc. Martina Rašková
11. Petr Sadovský
12. Miroslav Sixta
13. Pavel Štěpán
14. Ing. Mgr. Petr Tojnar
15. Ing. Petr Lžíčař
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. K zvolení člena
zastupitelstva města došlo dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, v platném znění, ukončením hlasování, tj. v sobotu 6. října 2018
v 14.00 hodin.
Předsedající přednesl program zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
3. Zpráva o výsledku voleb v Dobrušce
4. Volba starosty, místostarosty/ů a zbývajících členů rady města:
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění (§ 71 zákona
o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů
d) volba starosty
e) volba místostarosty/ů
f) volba zbývajících členů rady města
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6. Pověření vedením městské policie
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
8. Pověření členů zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
9. Úpravy rozpočtu 2018
10. Diskuse
Předsedající se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké připomínky nebo návrhy na
doplnění programu.
Nikdo neměl návrh na doplnění programu.
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Usnesení č. ZM 01/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky konaného dne 05.11.2018:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
3. Zpráva o výsledku voleb v Dobrušce
4. Volba starosty, místostarosty/ů a zbývajících členů rady města:
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů
d) volba starosty
e) volba místostarosty/ů
f) volba zbývajících členů rady města
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6. Pověření vedením městské policie
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
8. Pověření členů zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
9. Úpravy rozpočtu 2018
10. Diskuse
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Předsedající navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
Ing. Petra Poláčka a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Ing. Petra Poláčka a Pavla Štěpána
ověřovateli správnosti zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne
05.11.2018.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Předsedající jmenoval zapisovatelkou Ing. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Předsedající navrhl jmenovat členy návrhové komise pro přípravu usnesení Ing. Karla Brázdila,
CSc., Blanku Čiháčkovou a Ivana Koláčného.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 05.11.2018 ve složení: Ing. Karel
Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková a Ivan Koláčný.
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Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

Zpráva o výsledku voleb v Dobrušce
Zprávu přednesl tajemník.
Město Dobruška mělo k 06.10.2018 celkem 5.457 oprávněných voličů.
Je vytvořeno 12 volebních okrsků. K volbám přišlo 3.167 voličů, což představuje 58,03 %.
Platných hlasů bylo celkem 44.594.
Do zastupitelstva obce bylo podáno celkem 9 kandidátních listin, ale ve volbách překročilo
pětiprocentní hranici pro získání mandátu v zastupitelstvu města Dobrušky pouze 7 volebních
stran.
Volební strana č. 1: politická strana ODS, získala celkový počet hlasů pro stranu 4.104, což je
přepočtených 9,2 % a 1 mandát, který získal Ing. Petr Poláček s 814 hlasy.
Volební strana č. 2: politická strana TOP 09 s podporou nezávislých kandidátů, získala celkový
počet hlasů pro stranu 2.590, což je přepočtených 5,80 % a 1 mandát, který získal Ing. arch.
Oldřich Bittner s 463 hlasy.
Volební strana č. 3: politická strana KDU-ČSL, získala celkový počet hlasů pro stranu 3.269,
což je přepočtených 7,33 % a 1 mandát, který získal PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D. s 537 hlasy.
Volební strana č. 4: Sdružení Nezávislých Kandidátů - Veřejnost pro všestranný rozvoj
Dobrušky, získala celkový počet hlasů pro stranu 18.206, což je přepočtených 40,82 % a 7
mandátů, které získali Ing. Petr Lžíčař s 1.814 hlasy, Miroslav Sixta s 1.605 hlasy, Pavel Štěpán
s 1.597 hlasy, Ing. Karel Brázdil, CSc. s 1.554 hlasy, Ivan Koláčný s 1.393 hlasy, Bc. Martina
Rašková s 1.119 hlasy a Miroslav Novák s 1.055 hlasy.
Volební strana č. 6: politická strana ANO 2011, získala celkový počet hlasů pro stranu 4.735,
což je přepočtených 10,61 % a 2 mandáty, které získali Petr Sadovský s 795 hlasy a Blanka
Čiháčková s 653 hlasy.
Volební strana č. 8: sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOBRUŠKA, získala celkový počet
hlasů pro stranu 5.352, což je přepočtených 12,00 % a 2 mandáty, které získali Ing. Mgr. Petr
Tojnar s 681 hlasy a Josef Málek s 472 hlasy.
Volební strana č. 9: politická strana Česká pirátská strana, získala celkový počet hlasů pro stranu
2.955 je přepočtených 6,62 % a 1 mandát, který získal Lukáš Frýželka s 447 hlasy.
Volební strana č. 5: politická strana ČSSD s celkovým počtem 1.344 hlasů, což je 3,01 %
nezískala žádný mandát
Volební strana č. 7: politická strana KSČM s celkovým počtem 2.039 hlasů, což je 4,57 %
nezískala žádný mandát.
Celostátní výsledky voleb do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny Státní volební komisí v úterý
9. října 2018. U Krajského soudu v Hradci Králové nebyl do 19. října 2018 podán žádný návrh
na neplatnost hlasování, neplatnost voleb ani neplatnost volby kandidáta do zastupitelstva města
Dobrušky.
Na základě podnětu se uskutečnila dne 6. října 2018 kontrola průběhu voleb ve volebních
okrscích v Dobrušce Státní volební komisí Ministerstva vnitra. Dále bylo na základě tohoto
udání zkontrolováno Státní volební komisí sčítání hlasů v okrsku č. 7. Během kontrolních
návštěv nebyly zjištěny nedostatky.
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Volba starosty, místostarostů a zbývajících členů rady města
Předsedající upozornil, že před volbou je nutné určit v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích, zda bude člen zastupitelstva pro výkon funkce starosty a místostarosty uvolněn.
Předsedající navrhl schválit dva místostarosty a určit, že funkce starosty a jednoho místostarosty
budou uvolněné.
Zastupitel Poláček uvedl, že 48 % z okolních dvaceti pěti měst má dva místostarosty. Je třeba
zvážit nutnost dvou místostarostů. Návrh usnesení zastupitel Poláček nepředložil.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 04/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje dva místostarosty.
Hlasování: Pro 12 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 3 (Frýželka, Gregor, Poláček)

Usnesení č. ZM 05/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 06/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
jeden místostarosta bude uvolněný a jeden neuvolněný.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty, místostarosty, zbývajících členů rady
města, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru veřejně hlasováním. Změnu způsobu
hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou přepočítány a předseda
komise přednese výsledek. Ostatním členům zastupitelstva bude umožněno hlasy přepočítat.
Zastupitel Poláček navrhl schválit tajné hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty.
Proti 9 (Bittner, Brázdil,
Hlasování: Pro 5 (Frýželka, Gregor, Málek, Poláček, Tojnar)
Čiháčková, Koláčný, Lžíčař, Novák, Rašková, Sixta, Štěpán) Zdržel se 1 (Sadovský)
Usnesení nebylo přijato, hlasování bude veřejné.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Zastupitel Brázdil navrhl s ohledem na výsledek voleb zvolit starostou Ing. Petra Lžíčaře.
Pan Lžíčař je v zastupitelstvu i radě města od roku 2006. Od roku 2010 vykonával i funkci
místostarosty města a v březnu 2016 se stal starostou města.
Nikdo neměl jiný návrh.
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Předsedající předal slovo zastupiteli Brázdilovi, který se dotázal zastupitele Lžíčaře, zda
v případě zvolení souhlasí, že bude vykonávat funkci uvolněného starosty.
Zastupitel Lžíčař uvedl, že v případě zvolení souhlasí, že bude vykonávat funkci uvolněného
starosty.
Usnesení č. ZM 07/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí starostou Ing. Petra Lžíčaře.
Hlasování: Pro 11 (Bittner, Brázdil, Čiháčková, Gregor, Koláčný, Lžíčař, Novák, Rašková,
Sadovský, Sixta, Štěpán) Proti 1 (Poláček) Zdržel se 3 (Frýželka, Málek, Tojnar)
Usnesení bylo přijato.
Starostou byl zvolen Ing. Petr Lžíčař, který dále řídil zasedání zastupitelstva.
Starosta: „Vážení členové Zastupitelstva města Dobrušky, vážení spoluobčané, nejdříve mi
dovolte, abych poděkoval všem voličům za letošní nadprůměrnou účast při volbách, celých
58 %. Počet hlasů pro naše sdružení Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky je pro nás velmi
zavazující a ještě jednou za tyto hlasy děkujeme. Děkuji zastupitelům za důvěru, kterou mi dali
zvolením do funkce starosty na toto volební období. Této důvěry si velmi vážím. Do funkce
starosty vstupuji s odpovědností za další rozvoj našeho města, s úctou k dědictví našich předků,
s úctou ke všem spoluobčanům a s kontinuitou v práci, která byla vykonávána v předchozích
volebních obdobích, na nichž jsem se nejen já jako radní, místostarosta a starosta, ale i celá
zastupitelstva a zaměstnanci města podíleli. Všem rovněž děkuji. Úkoly, které před námi
v tomto volebním období stojí, jsou pro nás velmi zavazující. Jsem přesvědčen, že pouze
trpělivou a konstruktivní diskusí a prací v rámci zastupitelstva a celého města můžeme
dosáhnout toho, aby se Dobruška skutečně stala lepším místem pro život tak, jak slibovala
všechna volební seskupení. Všem zastupitelům a občanům chci jasně říci, že budu starostou
všech občanů bez rozdílu a moje dveře pro Vás budou vždy otevřené. Všem spoluobčanům pak
chci vzkázat toto: Nebojte se přijít kdykoli za mnou a otevřeně hovořit o tom, co se Vám ať už
na mojí práci nebo v rámci města nelíbí. Uvítám každý Váš podnět. Budu pozorně naslouchat,
protože starostování beru v první řadě jako službu Vám, občanům Dobrušky, a nikoli jako svou
osobní ambici. Děkuji.“
Dále se pokračovalo volbou místostarostů.
Starosta navrhl zvolit uvolněným místostarostou Miroslava Sixtu.
Pan Sixta pracoval dvanáct let v Hradeckém a Rychnovském deníku. Jako zaměstnanec města
Dobrušky byl vedoucím sportovních zařízení, tiskovým mluvčím a šéfredaktorem Dobrušského
zpravodaje. Už dvacet pět let je sportovním funkcionářem, přičemž více než deset let byl
předsedou fotbalového oddílu SK Dobruška. Je členem výboru SK Dobruška a výboru
okresního sdružení České unie sportu.
Starosta vyzval zastupitele k podání dalšího návrhu. Nikdo další návrh nepřednesl.
Zastupitel Sixta uvedl, že v případě zvolení souhlasí, že bude vykonávat funkci uvolněného
místostarosty.
Usnesení č. ZM 08/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí uvolněným místostarostou Miroslava Sixtu.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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Starosta navrhl zvolit neuvolněným místostarostou Petra Sadovského.
Pan Sadovský je krajský zastupitel a poslanec Parlamentu České republiky. V roce 2016 se stal
neuvolněným místostarostou v Dobrušce. Během svého působení na dobrušské radnici prokázal
schopnosti i v oblasti řízení městské policie a díky jeho kontaktům se podařilo domluvit několik
schůzek, které měly kladný dopad na jednání např. o výstavbě Lidlu a okružní křižovatky.
Starosta vyzval zastupitele k podání dalšího návrhu. Nikdo další návrh nepřednesl.
Zastupitel Sadovský uvedl, že v případě zvolení souhlasí, že bude vykonávat funkci
neuvolněného místostarosty.
Usnesení č. ZM 09/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí neuvolněným místostarostou Petra Sadovského.
Hlasování: Pro 12 Proti 1 (Gregor)
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 2 (Frýželka, Poláček)

Vzhledem k tomu, že byli zvoleni dva místostarostové, bude jeden z nich určen v souladu s
§ 104 odst. 1 zákona o obcích jako ten, který starostu v době nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1) zastupuje. Starosta navrhl, aby tímto
zástupcem byl určen uvolněný místostarosta Miroslav Sixta.
Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení č. ZM 10/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky určuje v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích místostarostu Miroslava Sixtu zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1).
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta a místostarostové jsou členy rady a je tedy třeba zvolit zbývající dva členy rady města.
Při počtu 15 členů zastupitelstva může být rada města pouze pětičlenná, nemůže přesáhnout
jednu třetinu počtu členů zastupitelstva.
Starosta navrhl zvolit zbývajícími členy rady města Ing. arch. Oldřicha Bittnera a Ivana
Koláčného.
Pan Bittner založil v Dobrušce architektonickou kancelář BITTNER architects s. r. o. V roce
2012 se stal zastupitelem města a v roce 2016 byl zvolen radním. Byl předsedou komise pro
rozvoj Dobrušky. Spolupracuje s městským architektem a odborem rozvoje města na
připravovaných investičních akcích města.
Pan Koláčný třicet let pracuje jako provozní elektrotechnik dobrušských technických služeb se
specializací na správu a údržbu veřejného osvětlení. Už více než deset let je předsedou SK
Dobruška, největšího sportovního spolku ve městě. V roce 2006 byl zvolen do zastupitelstva
města a svůj mandát obhájil i v dalším volebním období. Byl členem komise pro rozvoj města.
V letošním roce obdržel Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje za dobrovolnickou
činnost.
Starosta vyzval zastupitele k podání dalšího návrhu. Nikdo další návrh nepřednesl.
Zastupitelé Bittner a Koláčný uvedli, že v případě zvolení souhlasí, že budou vykonávat funkci
člena rady města.
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Usnesení č. ZM 11/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem Rady města Dobrušky Ing. arch. Oldřicha
Bittnera.
Hlasování: Pro 14 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Bittner)

Usnesení č. ZM 12/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem Rady města Dobrušky Ivana Koláčného.
Hlasování: Pro 13 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 2 (Koláčný, Tojnar)

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo města má podle §117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích povinnost
zřídit finanční a kontrolní výbor. Funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo
spolu se zánikem minulého zastupitelstva. Počet členů výboru musí být lichý, přičemž musí mít
minimálně 3 členy. Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva, naopak nesmí jím být
starosta, místostarosta, tajemník MÚ ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
městském úřadu.
Starosta navrhl zřízení tříčlenného finančního i kontrolního výboru.
Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení č. ZM 13/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta navrhl zvolit předsedou finančního výboru Ing. Karla Brázdila, CSc.
Nikdo neměl jiný návrh.
Zastupitel Brázdil uvedl, že v případě zvolení souhlasí, že bude vykonávat funkci předsedy
finančního výboru.
Usnesení č. ZM 14/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí do funkce předsedy finančního výboru Ing. Karla
Brázdila, CSc.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta navrhl zvolit členy finančního výboru Blanku Čiháčkovou a Miroslava Nováka.
Nikdo neměl jiný návrh.
Zastupitelka Čiháčková a zastupitel Novák uvedli, že v případě zvolení souhlasí, že budou
vykonávat funkci člena finančního výboru.
Usnesení č. ZM 15/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem finančního výboru Blanku Čiháčkovou.
Hlasování: Pro 14

Proti 0

Zdržel se 1 (Gregor)
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Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. ZM 16/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem finančního výboru Miroslava Nováka.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta navrhl zvolit předsedou kontrolního výboru PharmDr. Jiřího Gregora, Ph.D.
Nikdo neměl jiný návrh.
Zastupitel Gregor uvedl, že v případě zvolení souhlasí, že bude vykonávat funkci předsedy
kontrolního výboru.
Usnesení č. ZM 17/01/2018
Zastupitelstvo města Dobruška volí do funkce předsedy kontrolního výboru PharmDr.
Jiřího Gregora, Ph.D.
Hlasování: Pro 14 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Gregor)

Starosta navrhl zvolit členy kontrolního výboru Lukáše Frýželku a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh.
Zastupitel Tojnar uvedl, že se zdrží hlasování stejně jako u volby pana Koláčného. Dle jeho
názoru by zaměstnanec města neměl být členem orgánu města, přestože to zákon dovoluje,
z důvodu možného střetu zájmů.
Zastupitelé Frýželka a Štěpán uvedli, že v případě zvolení souhlasí, že budou vykonávat funkci
člena kontrolního výboru.
Usnesení č. ZM 18/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem kontrolního výboru Lukáše Frýželku.
Hlasování: Pro 14 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Frýželka)

Usnesení č. ZM 19/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem kontrolního výboru Pavla Štěpána.
Hlasování: Pro 11 Proti 1 (Poláček)
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 3 (Málek, Štěpán Tojnar)

Pověření vedením městské policie
Dle § 3 odst. 1) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, řídí obecní policii starosta nebo jiný
člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Místostarosta Sadovský byl pověřený
řízením městské policie od 01.07.2017. Starosta navrhl, aby místostarosta Sadovský řídil
městkou policii i nadále.
Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení č. ZM 20/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, místostarostu Petra Sadovského řízením Městské policie města Dobrušky
s účinností od 05.11.2018.
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Hlasování: Pro 9
Proti 1 (Poláček)
Tojnar)
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 5 (Frýželka, Gregor, Málek, Sadovský,

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva upravuje zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Další nároky a
peněžitá plnění poskytovaná zastupitelům jsou vyhrazenou kompetencí zastupitelstva a
podmínky mají být obdobné a v obdobné výši jako mají zaměstnanci obce.
Zastupitel Poláček uvedl, že v uplynulém volebním období bylo 192 schůzí rady města a 24
zasedání zastupitelstva města. Člen rady města by měl tedy dostávat odměnu osmkrát vyšší než
zastupitel. Jako další důvod pro zvýšení odměny člena rady uvedl zastupitel Poláček čas konání
schůzí, na které se radní musí uvolňovat ze zaměstnání. S ohledem na zachování vyčleněné
částky v rozpočtu a zákonem stanovené limity, navrhl zastupitel Poláček schválit odměny ve
výši 1.000 Kč pro člena zastupitelstva, 7.000 Kč pro člena rady a 11.000 Kč pro neuvolněného
místostarostu.
Zastupitel Brázdil souhlasil s argumentací zastupitele Poláčka. Předložený návrh na odměnu pro
člena rady ve výši 7.000 Kč ovšem považoval za přehnaný a navrhl pro člena rady odměnu ve
výši 4.000 Kč a odměnu neuvolněnému místostarostovi nesnižovat.
Starosta požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení ve znění posledního podaného
protinávrhu.
Usnesení č. ZM 21/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky stanovuje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, odměny
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
člen rady ……………………………………………… 4.000 Kč
předseda výboru zastupitelstva, komise rady ……… 2.000 Kč
člen výboru zastupitelstva, komise rady ……..……... 1.500 Kč
člen zastupitelstva ……………………………………. 1.000 Kč
neuvolněný místostarosta ……………………..……. 20.000 Kč
Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne
přijetí tohoto usnesení.
Odměna za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce se
bude poskytovat ve výši 20.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování: Pro 12 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 3 (Frýželka, Gregor, Poláček)

Usnesení č. ZM 22/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky stanovuje v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému
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členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet dvou odměn stanovených pro jednotlivé
funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 23/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí členovi
zastupitelstva obce z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce:
a) příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu,
místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
b) příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,
c) příspěvku na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
d) příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření,
jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
e) odměny při významném životním výročí, jde- li o uvolněného člena zastupitelstva
f) příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného
člena zastupitelstva obce,
g) příspěvku na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce.
Tato plnění se členovi zastupitelstva obce poskytují za stejných podmínek a ve stejné výši
jako zaměstnancům obce a dle vnitřních předpisů města Dobrušky.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 24/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v souladu s § 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členům zastupitelstva obce v souvislosti s
výkonem jejich funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními
předpisy platnými pro zaměstnance obce a v jejich mezích podle pravidel pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, stanovených zastupitelstvem obce a
v souladu s vnitřními předpisy města Dobrušky upravujícími poskytování cestovních
náhrad zaměstnancům platnými v době uskutečnění pracovní cesty.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

Pověření členů zastupitelstva města přijímáním prohlášení o vstupu do
manželství
Podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů jsou starosta a místostarosta oprávněni přijímat prohlášení o vstupu do
manželství automaticky, ostatní zastupitelé musí být zastupitelstvem města pověřeni. Zájem o
toto pověření projevili Blanka Čiháčková, Martina Rašková, Pavel Štěpán a Petr Tojnar.
Usnesení č. ZM 25/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje dle § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
přijímáním prohlášení o vstupu do manželství paní Blanku Čiháčkovou.
Hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0
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Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 26/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje dle § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
přijímáním prohlášení o vstupu do manželství paní Bc. Martinu Raškovou.
Hlasování: Pro 14 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Rašková)

Usnesení č. ZM 27/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje dle § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
přijímáním prohlášení o vstupu do manželství pana Pavla Štěpána.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 28/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje dle § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
přijímáním prohlášení o vstupu do manželství pana Ing. Mgr. Petra Tojnara.
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

Rozpočtová opatření
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 2 rozpočtová opatření číslo 21
a 22/2018, podle kterých byl navýšen rozpočet města na rok 2018 o celkovou částku
2.455.000 Kč. Částka zahrnuje tyto dotace:
- na volby do zastupitelstva obcí ve výši 375.000 Kč,
- na veřejně prospěšné práce ve výši 30.000 Kč,
- na sociální služby v celkové výši 50.000 Kč,
- na projekt Sportovní hala v Dobrušce ve výši 2.000.000 Kč.
Další úpravy položek rozpočtu souvisely se zajištěním zdrojů na financování odpadového
hospodářství, tělovýchovy, na navýšení příspěvku Základní škole Pulická ul. aj.
Rozpočtové opatření číslo 21/2018 je již zveřejněno na webu města.
Usnesení č. ZM 29/01/2018
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 21 - 22/2018
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

Diskuse
Nikdo neměl příspěvek do diskuse.
Zasedání bylo ukončeno v 18:00.
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