ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 24.06.2020
VE SPOLEČENSKÉM CENTRU – KINO 70 FORMOU VIDEOKONFERENCE
Č. j.: PDMUD 21168/2020
Počet stran: 11
Počet příloh: 7
Skart. zn. a lhůta: A/10

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 (dále „starosta“), Josef Málek,
Miroslav Novák, Ing. Petr Poláček (příchod 17:08), Bc. Martina Rašková, Petr Sadovský, Miroslav
Sixta, Pavel Štěpán (pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)
Omluven: Ing. Mgr. Petr Tojnar

Tajemník: JUDr. Jan Šťastný
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Ivan Ešpandr, Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Martin Kanta
Dále byly přítomny 4 osoby z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:03.
Zasedání zahájil a řídil starosta Ing. Petr Lžíčař.
Dnešní 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 13 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se usnášet.
Dále starosta uvedl, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 25.05.2020, zápis se tedy považuje za schválený.
Starosta informoval, že se ze zasedání pořizuje zvukový i obrazový záznam a také probíhá
přenos zasedání na facebook města Dobrušky.
Starosta přednesl program zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce:
1) Úpravy rozpočtu 2020
2) Účetní závěrka
3) Závěrečný účet
4) Žádost o dotaci na přechod pro chodce na I/14 Dobruška – Chábory
5) Žádost SBD Dobruška o souhlas se změnou stavby bytových domů
6) Technické podmínky převodů pozemku parc. č. 2761/2 a částí pozemků parc. č. 2744/3,
2977, 2744/1 a 2978 v obci a k. ú. Dobruška
7) Zakládací listina zapsaného ústavu
8) Informace o provedené kontrole dodržení podmínek a účelu dotace u Misijní společnosti
sv. Vincence de Paul, Region Česká republika
9) Diskuse
Vzhledem k tomu, že od minulého zasedání rada města neschvalovala žádné rozpočtové
opatření, starosta uvedl, že se z programu stahuje bod č. 1.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké připomínky nebo návrhy na
doplnění programu.
Nikdo neměl další návrh na doplnění programu.
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Usnesení č. ZM 01/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 24.06.2020:
1) Účetní závěrka
2) Závěrečný účet
3) Žádost o dotaci na přechod pro chodce na I/14 Dobruška – Chábory
4) Žádost SBD Dobruška o souhlas se změnou stavby bytových domů
5) Technické podmínky převodů pozemku parc. č. 2761/2 a částí pozemků parc. č. 2744/3,
2977, 2744/1 a 2978 v obci a k. ú. Dobruška
6) Zakládací listina zapsaného ústavu
7) Informace o provedené kontrole dodržení podmínek a účelu dotace u Misijní
společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká republika
8) Diskuse
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta jmenoval zapisovatelkou Ing. Adélu Brandovou, vedoucí kanceláře tajemníka.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise pro přípravu usnesení Ing. Karla Brázdila,
CSc., Blanku Čiháčkovou a Bc. Martinu Raškovou.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.06.2020 ve složení: Ing. Karel
Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková a Bc. Martina Rašková.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva Ivana
Koláčného a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
V 17:08 se připojil zastupitel Poláček.
Usnesení č. ZM 03/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Ivana Koláčného a Pavla Štěpána
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 24.06.2020.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta konstatoval, že kontrolou dříve přijatých usnesení bylo zjištěno, že 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 rady města se uskutečnily od posledního zasedání zastupitelstva města třikrát. Celkem
bylo na těchto schůzích přijato 60 usnesení. Usnesení rady jsou zasílána zastupitelům, jsou
zveřejňována na webových stránkách města a v Dobrušském zpravodaji.
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Dále se pokračovalo dle navrženého programu.

1) Účetní závěrka
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b) předkládá rada města
zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku města Dobrušky sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2019. Postup při schvalování účetní závěrky určuje prováděcí vyhláška číslo
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek.
Účetní závěrku tvoří tyto výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních
tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. Dalšími povinnými přílohami při schvalování
jsou: zpráva o provedené inventarizaci, zpráva o finanční kontrole a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření.
Zastupitel Brázdil, předseda finančního výboru, uvedl, že finanční výbor nemá námitky a
doporučuje účetní závěrku schválit.
Usnesení č. ZM 04/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2019 a pověřuje Odbor finanční a školský Městského úřadu
v Dobrušce vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Závěrečný účet
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města předkládá zastupitelstvu k projednání a schválení návrh Závěrečného účtu města
Dobrušky za rok 2019. Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Dobrušky, IČO 00274879 za rok 2019.
Závěrečný účet byl podle zákona zveřejněn v zákonném termínu na úřední desce dne
08.06.2020.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly občany města Dobrušky ve stanoveném termínu
uplatněny.
Zastupitel Brázdil, předseda finančního výboru, uvedl, že finanční výbor nemá námitky a
doporučuje závěrečný účet schválit.
Usnesení č. ZM 05/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky projednalo a schvaluje Závěrečný účet města Dobrušky za
rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 a souhlasí
s celoročním hospodařením v roce 2019, a to bez výhrad. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

3) Žádost o dotaci na přechod pro chodce na I/14 Dobruška – Chábory
Zprávu přednesl Ing. Ešpandr.
Město Dobruška má v úmyslu vybudovat nový přechod pro chodce v místě křížení místní a
účelové komunikace se silnicí I/14 v místní části města Dobrušky Chábory. Celkové
předpokládané stavební náklady této akce stanovené zpracovatelem projektové dokumentace
činí 2.602.057,12 Kč vč. DPH 21 %.
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V současné době lze získat dotaci na projekty zaměřené na rozvoj cyklotras z dotačního
programu Královéhradeckého kraje.
Dotace, kterou lze z aktuálně vyhlášeného programu získat, může dosahovat výše až 50 %
celkových uznatelných výdajů, avšak maximum, které lze získat, odpovídá částce 4 mil. Kč. Pro
projekt vybudování přechodu pro chodce v Cháborách navrhujeme dotaci 1.000.000 Kč. Žádost
o dotaci je nutno podat do 29.06.2020. Náklady na autorský dozor, technický dozor investora a
případného koordinátora BOZP nejsou do projektu zahrnuty z důvodu jejich neuznatelnosti.
Pro uvedený dotační program a oba jeho účely bylo pro celý Královéhradecký kraj vyčleněno
2,5 mil. Kč. Pokud se tedy podaří dotaci získat, dá se předpokládat, že bude nižší než
požadovaný milion. Vzhledem k tomu, že projekt bude realizován v průběhu příštího roku, je
nutné přesto, že v rozpočtu města pro rok 2020 (§ 2219) jsou pro obdobné projekty vyčleněny 4
mil. Kč, předložit záměr jeho realizace, zajištění jeho financování a podání žádosti o dotaci
k projednání Zastupitelstvu města Dobrušky.
Usnesení č. ZM 06/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje
I) realizaci projektu „Přechod pro chodce na I/14 Dobruška – Chábory“, jehož celkové
předpokládané stavební náklady činí 2,6 mil. Kč a jehož cílem je vybudování přechodu
pro chodce na silnici I/14 v Cháborách, a to včetně zajištění jeho financování minimálně ve
výši odpovídající součtu všech neuznatelných výdajů projektu a povinné spoluúčasti
příjemce dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje „20RRDU2 Rozvoj a
budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“, účel 2:
Výstavba infrastruktury v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální
strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů – realizační
fáze“, která činí až 50 % způsobilých výdajů.
II) podání žádosti o dotaci na projekt „Přechod pro chodce na I/14 Dobruška – Chábory“
z dotačního programu Královéhradeckého kraje „20RRDU2 Rozvoj a budování
dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“, účel 2: Výstavba
infrastruktury v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií
Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů – realizační fáze“.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Žádost SBD Dobruška o souhlas se změnou stavby bytových domů
Zprávu přednesl Ing. Ešpandr.
Stavební bytové družstvo v Dobrušce (SBD) podalo žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci pro územní řízení na výstavbu bytových domů v Mírové ulici. Proti původní
dokumentaci, kterou nechalo zpracovat město, zajistilo k ní územní souhlas, a kterou družstvu
poskytlo, navrhlo SBD změny, kterými dojde ke změně řešení:
a)
stavby bytových domů vč. jejich příslušenství a sadových úprav dle čl. III. Smlouvy
o zřízení práva stavby, o budoucí smlouvě kupní, o budoucí smlouvě darovací a o výpůjčce
uzavřené dne 07.02.2020 s SBD, tj. stavby realizované v režimu ve prospěch SBD zřízeného
práva stavby.
Jedná se o změny uvedené v Soupisu v části „S0 01-04 Bytový dům“ a v části „S07 Sadové a
hrubé terénní úpravy“ a částečně v „SO 11 Dešťová kanalizace a retence“
Z těchto změn vyžaduje (dle s SBD uzavřené smlouvy) odsouhlasení městem Dobruškou změna
polohy jednoho bytového domu a změna rozsahu vedlejších zařízení a sadových úprav, když se
jedná o změny v odst. 3.2. písm. b) příslušné smlouvy sjednaných závazných parametrů stavby,
a změna vzhledu bytových domů (zde by přitom postačil souhlas městského architekta – ten byl
udělen dne 09.06.2020). K ostatní navrženým změnám řešení bytových domů SBD souhlas
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města Dobrušky nepotřebuje, neboť se jimi nemění sjednané závazné parametry stavby. Pro
zjednodušení se však navrhuje odsouhlasit všechny navržené změny.
b)
veřejné dopravní a technické infrastruktury realizované SBD na základě smlouvy
Veškeré změny v řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury oproti původní dokumentaci
pro vydání územního rozhodnutí vyžadují souhlas města Dobrušky.
Navržené změny se přitom týkají především umístění některých inženýrských sítí (vše
realizováno v rámci již sjednané plochy výpůjčky) a provedení nové příjezdové místní
komunikace (MK).
V případě MK je, vedle ostatních jejích změn uvedených v soupisu změn (zúžení, změna
povrchu), nově navrhováno mj. její prodloužení i mezi bytové domy a vybudování 14 přilehlých
parkovacích míst. Toto prodloužení a parkovací místa mají být přitom zčásti realizovány i na
částech pozemků parc. č. 2150/84 a parc. č. 2150/85 v k. ú. Dobruška, k nimž již bylo ve
prospěch SBD zřízeno právo stavby pro stavbu bytových domů, a které mají být v souladu se
Smlouvou následně za úplatu převedeny městem Dobruškou do vlastnictví SBD.
Ideální řešení by v takovém případě bylo omezit rozsah právem stavby a závazkem k
budoucímu prodeji zatížených pozemků parc.č. 2150/84 a parc. č. 2150/85 o jejich části, na
nichž bude prodloužení MK vč. parkovacích míst umístěno. Takový postup vy však byl
zdlouhavý a nákladný, když by vyžadoval zpracování geometrického plánu, zveřejnění záměru,
smluvně řešenou změnu rozsahu práva stavby včetně zápisu do katastru nemovitostí a smluvně
řešenou změnu podmínek budoucí prodeje pozemků – to by vedlo ke zdržení celého projektu.
Vzhledem k tomu, že SBD ve své žádosti o schválení změn deklarovalo a učinilo nesporným:
- že navržené prodloužení komunikace vč. 14 parkovacích míst bude realizováno jakožto
součást budované MK, která bude v souladu se Smlouvou následně bezúplatně převedena do
vlastnictví města Dobrušky (nikoliv tedy jako součásti stavby budované v režimu zřízeného
práva stavby)
- že pokud s tím bude město Dobruška následně souhlasit, nebude SBD požadovat převod těch
částí pozemků, na nich bude toto prodloužení místní komunikace vč. parkovacích stání
umístěno, do jeho vlastnictví
- že s ohledem na shora uvedené se SBD nebude v souvislosti s realizací akce zavazovat ke
zřízení jakýchkoliv práv vůči třetím subjektům (např. zástavního práva), jimiž by byly tyto části
pozemků jakkoli zatíženy, navrhujeme tuto změnu nyní řešit pouze formou jejího odsouhlasení
(bez shora zmíněné smluvní změny), byť město nese v takovém případě (dle našeho názoru však
nepatrné) riziko, že by po něm mohl být po dokončení stavby vyžadován převod i těchto částí
pozemků a že příslušná část této komunikace vč. parkovacích míst by tak byla umístěna na
cizím pozemku.
c)
oznámení upuštění od stavebního záměru
Pro uskutečnění původního stavebního záměru získalo Město Dobruška dne 06.01.2020 územní
rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 07.02.2020. Toto územní rozhodnutí je potřeba zrušit,
v souladu s § 93 odst. 5 zákona č. 183/2006 sb., oznámením o upuštění od záměru, aby SBD
následně mohlo podat žádost o vydání nového územního rozhodnutí.
Usnesení č. ZM 07/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky
I) bere na vědomí
a) Soupis změn v řešení stavby “NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA - MÍROVÁ“,
b) novou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „NOVOSTAVBA
VILADOMŮ DOBRUŠKA - MÍROVÁ“ vypracovanou společností DABONA s. r. o., IČO
64826996, se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, datum 3/2020,
předložené městu Dobrušce k odsouhlasení investorem stavby - Stavebním bytovým
družstvem v Dobrušce, IČ 00045250, se sídlem Kostelní 396, 518 01 Dobruška, které jsou
součástí návrhového materiálu k tomuto usnesení.
II) souhlasí se změnami v řešení
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a) stavby bytových domů vč. jejich příslušenství a sadových úprav dle čl. III. Smlouvy
o zřízení práva stavby, o budoucí smlouvě kupní, o budoucí smlouvě darovací a o výpůjčce
uzavřené dne 07.02.2020 se Stavebním bytovým družstvem v Dobrušce.
b) veřejné dopravní a technické infrastruktury realizované na základě shora uvedené
smlouvy v rámci stavby “NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA – MÍROVÁ“,
uvedenými v Soupisu změn v řešení stavby “NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA –
MÍROVÁ“ a zapracovanými v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí uvedené
v bodě I. písm. b) tohoto usnesení.
III) souhlasí s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí uvedenou v bodě I) písm. b)
tohoto usnesení. (Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) Technické podmínky převodů pozemku parc. č. 2761/2 a částí pozemků
parc. č. 2744/3, 2977, 2744/1 a 2978 v obci a k. ú. Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Z důvodu plánovaného rozšíření plochy na parkování u Servisbalu a z důvodu plánovaných
oprav chodníku v ulici Na Poříčí směrem od vlakového nádraží požádalo město Dobruška
Správu železnic, státní organizaci (SŽ) o převod části pozemku parc. č. 2977 v obci a k. ú.
Dobruška – trojúhelník bezprostředně sousedící s ulicí Na Poříčí (pozemek zasahující do zelené
plochy u Servisbalu), pozemku parc. č. 2761/2 a dvě části pozemku parc. č. 2744/3, na nichž
leží místní komunikace s chodníkem části komunikací Na Poříčí a Jiráskova u vlakového
nádraží, vše v obci a k. ú. Dobruška.
Tato žádost byla poté upřesněna na žádost o bezúplatný převod pozemků, a to pozemku parc. č.
2761/2 a části pozemku parc. č. 2744/3, na nichž leží místní komunikace s chodníkem (Na
Poříčí a Jiráskova), vše v obci a k. ú. Dobruška. Vzhledem k tomu, že na těchto pozemcích či
částech pozemků leží místní komunikace, je možný jejich bezúplatný převod. Na části pozemku
parc. č. 2977 v obci a k. ú. Dobruška není umístěna místní komunikace, jeho převod bude
úplatný.
Na základě první žádosti byly městu od SŽ doručeny technické podmínky převodů pozemků
nebo částí pozemků uvedených v této žádosti, a to podmínky pro úplatný převod a podmínky
pro bezúplatný převod. Předpokladem pro další jednání je schválení těchto technických
podmínek zastupitelstvem města, a to i přes některé drobné nejasnosti v těchto technických
podmínkách uvedené, které budou předmětem dalšího jednání.
Při místním šetření a přípravě oddělení požadovaných pozemků v květnu letošního roku se
starosta města se SŽ dohodl, že město dále požádá i o převod části pozemku parc. č. 2744/1
v obci a k. ú. Dobruška, na níž je situovaná část místní komunikace (protější strana původně
požadovaných pozemků). Tato žádost byla po telefonické a e-mailové korespondenci
s Bc. Markem Šilhavíkem ze SŽ (včetně zaslání doložení vlastnictví místní komunikace na
tomto pozemku umístěné) upřesněna na žádost o bezúplatný převod části pozemku parc. č.
2744/1 (pod komunikací) – tato žádost byla odeslána datovou schránkou 15.06.2020. V pátek
19.06.2020 byly městu zaslány i podmínky pro převod této části pozemku.
Jednou z technických podmínek převodů pozemku i částí pozemků uvedených ve všech
žádostech je „Souhlas (písemný) s technickými podmínkami převodu, doložený příslušným
zápisem ze zasedání zastupitelstva města“ nebo „Souhlas (písemný) s technickými podmínkami
prodeje, doložený příslušným zápisem ze zasedání zastupitelstva města“.
Zastupitelstvo města bude tedy schvalovat technické podmínky převodů pozemku a částí
pozemků dle podaných žádostí a podle varianty převodů, tedy úplatné či bezúplatné.
Vlastní převod pozemků bude následně schvalován Zastupitelstvem města Dobrušky. Veškeré
podmínky převodu pozemků budou ještě před uzavřením smluv znovu konzultovány a poté
předloženy ke schválení.
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Usnesení č. ZM 08/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Technické podmínky bezúplatného převodu části
pozemku p. č. 2744/3 a pozemku p. č. 2761/2 v k. ú. Dobruška (ve správě Správy železnic,
státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7,
PSČ 110 00) z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Dobrušky v přiloženém
znění. (Příloha č. 4)
Usnesení č. ZM 09/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Technické podmínky prodeje části pozemku p. č.
2977 v k. ú. Dobruška (ve správě Správy železnic, státní organizace, IČO 70994234, se
sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00) z vlastnictví České republiky
do vlastnictví města Dobrušky v přiloženém znění. (Příloha č. 5)
Usnesení č. ZM 10/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Technické podmínky bezúplatného převodu části
pozemku p. č. 2744/1 v k. ú. Dobruška (ve správě Správy železnic, státní organizace, IČO
70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00) z vlastnictví
České republiky do vlastnictví města Dobrušky v přiloženém znění. (Příloha č. 6)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení byla jednohlasně přijata.

6) Zakládací listina zapsaného ústavu
Zprávu přednesl zastupitel Sixta.
Dalším krokem v harmonogramu příprav vybudování a zajištění nové pobytové sociální služby
v areálu bývalé nemocnice v Opočně v budově bývalé porodnice a chirurgie, na níž spolupracují
město Dobruška, město Opočno a Královéhradecký kraj, je přijetí zakládací listiny zapsaného
ústavu Domov F. A. Skuherského, z. ú.
Spolupráci oficiálně zahájilo uzavření Smlouvy o spolupráci s Královéhradeckým krajem a
městem Opočnem, kterou Zastupitelstvo města Dobrušky schválilo dne 16.09.2019. Přijetí
zakládací listiny navazuje na schválení záměru institucionární spolupráce měst Opočno a
Dobruška přijatého dobrušským zastupitelstvem dne 27.04.2020.
Dodavatele a vysoutěženou částku zveřejní Královéhradecký kraj po schválení Radou
Královéhradeckého kraje. Rekonstrukce budovy je plánovaná na 18 měsíců.
Součástí zakládací listiny je určení složení správní rady, ve které by za Dobrušku měl být
místostarosta Sixta a zastupitelka Rašková.
Usnesení č. ZM 11/11/2020
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Zakládací listinu zapsaného ústavu pobytové
sociální služby Domov F. A. Skuherského, z. ú., v přiloženém znění. (Příloha č. 7)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

7) Informace o provedené kontrole dodržení podmínek a účelu dotace
u Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká republika
Zprávu přednesl tajemník.
Dne 11.06.2020 provedly tři členky kontrolní skupiny kontrolu na místě. V pátek bylo ještě
dodáno vysvětlení k jednomu našemu dotazu. Dále se postupuje dle doporučení právníka města
tak, aby byla kontrola v zákonné lhůtě dokončena. Bude přizvána odborná osoba a byla odeslána
žádost o posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. S výsledkem kontroly budou
zastupitelé v zákonné lhůtě seznámeni.
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8) Diskuse
Zastupitel Brázdil se dotázal na stav dotace na teplárnu.
Starosta odpověděl, že město Dobruška obdrželo registraci žádosti. To znamená, že město
Dobruška bylo zařazeno mezi ty, co dotaci dostanou. V tuto chvíli je problém v tom, že jedním
z požadavků je výběrové řízení dokončené do konce srpna, což se nestihne. Řeší se žádost o
prodloužení termínu.
Zastupitel Brázdil upozornil, že již v dřívějších podmínkách byl požadavek na existenci
stavebního povolení na akci.
Starosta doplnil, že o stavební povolení je již požádáno. Termín pro dokončení stavby
stanovený na rok 2022 by neměl být problém dodržet. Prováděcí dokumentace má být
dokončena do konce srpna a až následně může být vypsáno výběrové řízení na dodavatele.
Pokud nebude žádosti o prodloužení termínu vyhověno, bude se žádost o dotaci podávat znovu
v příštím roce.
Zastupitel Poláček se dotázal na plánované opravy komunikací. Zda bude letos opravena silnice
v ulici Čs. odboje.
Starosta odpověděl, že se s opravou této komunikace v letošním roce počítá.
Dále se zastupitel Poláček dotázal na postup při realizaci příjezdové cesty k cyklostezce
Františka Kupky.
Starosta odpověděl, že nejdříve musí být vyřešeny výkupy dvou pozemků. Řeší se možnost
asfaltového povrchu a zátěžové zkoušky.
Zastupitel Poláček požádal o alespoň provizorní opravu cesty z Chábor do Mělčan.
Starosta odpověděl, že cestu vyspraví technické služby.
Zastupitel Brázdil se dotázal na možnost opravy parkoviště naproti kostelu.
Starosta uvedl, že se primárně nejedná o parkoviště, ale proluku mezi domy. V tomto místě má
stát dům, proto tento prostor nebyl zařazen do projektu opravy Kostelní ulice.
Starosta uvedl, že byla vypsána dotace na sportovní halu s limitem 30 milionů Kč. Dokončuje
se příprava žádosti.
Zastupitel Sixta informoval o kulturním dění v Dobrušce a daru od potomků F. V. Heka, kteří
městu darovali skříň, skleněné poháry a stříbrný dvaceti krejcar, který Hekovi věnoval W. A.
Mozart. Předměty budou vystaveny v domku F. L. Věka. V pondělí se v Praze uskutečnila
premiéra filmu Francek o mládí Františka Kupky, který se natáčel v našem regionu. Dobrušská
premiéra za účasti herců a režisérky se uskuteční v pátek 10. července v 18 hodin v Kině 70.
Zastupitel Brázdil informoval, že mu Královéhradecký kraj schválil dotaci na projekt přípravy
výstavních prostor v domě, kde bydlel malíř František Kupka. Dotace byla krácena o čtvrtinu,
přesto by měl být dodržen plánovaný harmonogram a datum otevření muzea.
Pan XXXXX požádal, aby občané Běstvin nefotografovali soukromý objekt v Běstvinách. Dále
informoval o aktuálním stavu výstavby ubytovny a o finančních záležitostech Misijní
společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká republika.
Zasedání bylo ukončeno v 19:20.
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