ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 13. ZÁŘÍ 2021
VE SPOLEČENSKÉM CENTRU – KINĚ 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Karel Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková, PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D., Ing. Petr Lžíčař (dále
„starosta“), Josef Málek, Miroslav Novák, Ing. Petr Poláček, Ing. Petr Poláček, Mgr. Petr
Poláček, Bc. Martina Rašková, Petr Sadovský (odchod 18:30), Miroslav Sixta, Pavel Štěpán,
Ing. Mgr. Petr Tojnar (pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)
Omluven: Ivan Koláčný

Tajemník: JUDr. Jan Šťastný
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Blanka Coufalová, Bc. Dana Ehlová, Ing. Ivan Ešpandr,
Ing. Martin Kanta
Za organizační složky: Robert Franc, Ing. Jana Hedvičáková, Bc. Táňa Klimešová, Vlastislav
Kunc, Bc. Adolf Soumar
Dále bylo přítomno 9 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00.
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 14 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se usnášet.
Dále starosta uvedl, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 14.06.2021, zápis se tedy považuje za schválený.
Starosta informoval, že se ze zasedání pořizuje zvukový záznam a také probíhá přenos zasedání
na facebook města Dobrušky.
Složení slibu nového zastupitele
V souladu s § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, složil zastupitel Ing. Petr Poláček
slib, jehož složení potvrdil svým podpisem. (Příloha č. 1)
Starosta přednesl program zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce:
1) Úpravy rozpočtu 2021
2) Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
4) Návrhy na změnu územního plánu
5) Prodej bytové jednotky č. 812/15 v bytovém domě čp. 812, 813 stojícím na pozemku parc.
č. 2150/24 v obci a k. ú. Dobruška
6) Prodej bytové jednotky č. 813/13 v bytovém domě čp. 812, 813 stojícím na pozemku parc.
č. 2150/24 v obci a k. ú. Dobruška
7) Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky
8) Volba člena rady města
9) Udělení cen města Dobrušky
10) Diskuse
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké další připomínky nebo návrhy na
doplnění programu.
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Zastupitel Poláček [Piráti] navrhl doplnit program o bod Participativní rozpočet.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje zařazení bodu Participativní rozpočet,
navrženého zastupitelem Poláčkem [Piráti] na program dnešního zasedání zastupitelstva.
Hlasování: Pro 5 (Gregor, Poláček [ODS], Poláček [Piráti], Rašková, Tojnar)
Proti 4 (Brázdil, Čiháčková, Lžíčař, Sixta)
Zdržel se 5 (Málek, Novák, Poláček [TOP 09], Sadovský, Štěpán)
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitel Sixta navrhl program doplnit o jeden bod, a to Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
organizační složky Kulturní zařízení města Dobrušky.
Usnesení č. ZM 01/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje zařazení bodu Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
organizační složky Kulturní zařízení města Dobrušky navrženého zastupitelem Sixtou na
program dnešního zasedání zastupitelstva.
Hlasování: Pro 12 (Brázdil Gregor, Čiháčková, Lžíčař, Málek, Poláček [ODS], Poláček
[Piráti], Rašková, Sadovský, Sixta, Štěpán, Tojnar)
Proti 0
Zdržel se 2 (Novák, Poláček [TOP 09])
Usnesení bylo přijato.
Nikdo neměl další návrh na doplnění programu.
Usnesení č. ZM 02/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 13.09.2021:
1) Úpravy rozpočtu 2021
2) Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
4) Návrhy na změnu územního plánu
5) Prodej bytové jednotky č. 812/15 v bytovém domě čp. 812, 813 stojícím na pozemku
parc. č. 2150/24 v obci a k. ú. Dobruška
6) Prodej bytové jednotky č. 813/13 v bytovém domě čp. 812, 813 stojícím na pozemku
parc. č. 2150/24 v obci a k. ú. Dobruška
7) Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky
8) Volba člena rady města
9) Udělení cen města Dobrušky
10) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní zařízení města Dobrušky
11) Diskuse
Hlasování: Pro 14 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 PharmDr. Jiřího Gregora, Ph.D.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
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Usnesení č. ZM 03/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.09.2021 ve složení: Ing. Karel
Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková a PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva Josefa
Málka a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 04/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Josefa Málka a Pavla Štěpána
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 13.09.2021.
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.
Schůze rady města se uskutečnily od posledního zasedání zastupitelstva města osmkrát. Celkem
bylo na těchto schůzích přijato 163 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 2021
Zprávu přednesl tajemník.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 4 rozpočtová opatření. Tato
rozpočtová opatření navyšují upravený rozpočet města na rok 2021 o celkovou částku
6.505.246,47 Kč. Částka zahrnuje tyto položky:
- dotace na projekt ZŠ Fr. Kupky, Dobruška ve výši 10.000 Kč,
- dotace ze státního rozpočtu, tzv. kompenzační bonus ve výši 1.154.827,47 Kč,
- dotace na výkon agend sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.754.500 Kč,
- příspěvek na zajištění pojízdné prodejny pro místní části města Dobrušky ve výši 30.000 Kč,
- vratka dotace na úložné posuvné rošty v muzeu ve výši 1.081 Kč,
- dotace na obnovu kulturních památek ve výši 117.000 Kč,
- dotace na činnost TIC v roce 2021 ve výši 25.000 Kč,
- dotace na rekonstrukci účelové komunikace mezi částmi Chábory a Mělčany ve výši
3.400.000 Kč,
- dotace od obcí dle veřejnoprávních smluv 15.000 Kč.
Dále byly provedeny úpravy položek rozpočtu odboru rozvoje města a některých organizačních
složek mezi běžnými a kapitálovými výdaji roku 2021 z důvodu zajištění rozpočtem nekrytých
výdajů na nové akce, hlavně ty s dotacemi.
Rozpočtová opatření číslo 12 a 13/2021 jsou již zveřejněna na webu města.
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Usnesení č. ZM 05/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 12/2021 15/2021 schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Zprávu přednesl tajemník.
V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
jsou obce v letošním roce povinny vydat nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Návrh nové obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021 byl připravený podle vzoru Ministerstva vnitra ČR.
Podle současné legislativy se již místní poplatek nepropočítává, ale je stanovena jeho maximální
zákonná výše 1.200 Kč dle § 10, odst. 1 zákona o místních poplatcích.
Při rozhodování o návrhu výše poplatku doporučuje odbor finanční a školský nenavrhovat
částku nižší, než je dvanáctinásobek 50 Kč, tj. 600 Kč za poplatníka ročně. Současná výše
poplatku činí 430 Kč ročně. Navýšením poplatku se v roce 2022 příjem za poplatek zvýší
o 1 milion Kč.
Město dotuje od roku 2021 nakládání s odpady několika miliony. Příjmy ze skládky se
každoročně snižují. Předpoklad příjmů za skládku v roce 2021 je max. jeden milion Kč.
Návrh vyhlášky byl elektronicky odeslán ke kontrole dozoru ministerstva vnitra paní Haně
Jansové dne 23.08.2021, která ho ve stejný den odsouhlasila.
Zastupitel Poláček [ODS] navrhl ponechat poplatek ve stávající výši, jako kompenzaci
obyvatelům za zhoršené životní prostředí kvůli blízkosti skládky. Druhým uvedeným důvodem
je dodržení volebního programu ODS.
Zastupitel Poláček [Piráti] se dotázal na výstupy pro město z červnového semináře
k odpadovému hospodářství, kterého se zúčastnil zastupitel Sixta a Koláčný.
Zastupitel Sixta odpověděl, že na semináři bylo představeno několik přístupů k odpadovému
hospodářství z různých měst, ale ani jeden nebyl označen za správný. Jedná se o téma k delšímu
a řádnému projednání i s oddělením životního prostředí.
Zastupitel Málek uvedl, že třídění odpadu nevyřeší žádná firma ani studie, vše je o chování a
zodpovědnosti lidí.
Dále zastupitelé diskutovali o přiměřenosti navýšení sazby poplatku i v porovnání s okolními
obcemi.
Tajemník uvedl, že se diskuse týká už více vyhlášky řešící systém komunálního odpadu, nikoli
sazby poplatku. Kolegové z oddělení životního prostředí již nové znění vyhlášky připravují,
zastupitelům bude předložena k projednání na následujícím zasedání. S nutnými změnami a
variantami oddělení životního prostředí již seznámilo radní. Je možné zadat analýzu odpadu,
která by odhalila procento tříditelného odpadu ve směsném.
Kvůli snazšímu rozpočítání na měsíce by měla být sazba poplatku dělitelná dvanácti.
Zastupitel Brázdil navrhl občany více motivovat k třídění odpadu a poučit je o možnostech a
systému třídění.
Zastupitel Poláček [ODS] navrhl schválit roční sazbu poplatku ve výši 432 Kč.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022 s roční
sazbou poplatku ve výši 432 Kč.
Hlasování: Pro 2 (Lžíčař, Poláček [ODS])
Proti 6 (Brázdil, Čiháčková, Novák, Poláček [TOP 09], Rašková, Sixta)
Zdržel se 6 (Gregor, Málek, Poláček [Piráti], Sadovský, Štěpán, Tojnar)
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. ZM 06/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022,
v přiloženém znění. (Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 8 (Brázdil, Čiháčková, Málek, Novák, Poláček [TOP 09], Rašková, Sadovský,
Sixta)
Proti 0
Zdržel se 6 (Gregor, Lžíčař, Poláček [ODS], Poláček [Piráti], Štěpán, Tojnar)
Usnesení bylo přijato.

3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí
Zprávu přednesl tajemník.
Současná obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí již nevyhovuje současné legislativě. OZV č. 2/2021 upravuje výši koeficientu
k základní sazbě daně z nemovitostí u stavebních pozemků, obytných domů a ostatních staveb
tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a ostatních samostatných nebytových
prostorů. Zákonná výše pro celou Dobrušku je 1,6.
Navržené znění nové vyhlášky sjednocuje snížený koeficient v jednotlivých částech Dobrušky
s vlastním katastrem na výši 1,0 kromě Dobrušky, kde je navržena zákonná výše koeficientu 1,6
s účinností od 01.01.2022.
Usnesení č. ZM 07/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 01.01.2022, v přiloženém
znění. (Příloha č. 4)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Návrhy na změnu územního plánu
Zprávu přednesl starosta.
Zastupitelstvo města Dobrušky dne 14.06.2021 schválilo pořízení Změny č. 6 Územního plánu
Dobruška usnesení č. ZM 10/15/2021. V této změně územního plánu bude prověřeno mimo jiné
5 návrhů fyzických osob na změnu územního plánu (uvedeno v kapitole e) Zprávy o uplatňování
Územního plánu Dobruška za období 1/2016–12/2020, která byla schválena zastupitelstvem
města také dne 14.06.2021, usnesení č. ZM 10/15/2021).
V červnu 2021 přišly na úřad územního plánování další dva návrhy na změnu Územního plánu
Dobruška. V souladu se Zásadami postupu při pořizování změn Územního plánu Dobruška jsou
předkládány zastupitelstvu města k projednání, s tím že budou prověřeny ještě v rámci Změny
č. 6 Územního plánu Dobruška. Podle usnesení č. ZM 10/15/2021 ze dne 14.06.2021
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navrhovatelé uhradí pouze fixní část 3.000 Kč za každý návrh na změnu územního plánu dle
Zásad postupu při pořizování změn územního plánu.
Pan XXXXX navrhuje rozšíření zastavěného území na Spáleništi a paní XXXXX žádá o
vymezení části pozemku na stavbu 1 rodinného domu v Pulicích. Podrobný popis obdrželi
zastupitelé v podkladech.
Usnesení č. ZM 08/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky bere na vědomí návrhy na změnu územního plánu s tím, že
návrhy budou zahrnuty do Změny č. 6 Územního plánu Dobruška, kde budou prověřeny.
Úhrada nákladů na zpracování změny bude v souladu s usnesením Zastupitelstva města
Dobrušky č. ZM 10/15/2021 písm. c) ze dne 14.06.2021. (Příloha č. 5)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

5) a 6) Prodej bytových jednotek č. 812/15 a č. 813/13 v bytovém domě
čp. 812, 813 stojícím na pozemku parc. č. 2150/24 v obci a k. ú.
Dobruška
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Dne 04.08.2021 proběhlo otvírání obálek s nabídkami na prodej volných bytových jednotek
vyhlášený Záměrem prodeje volných bytových jednotek v Mírové ulici v Dobrušce zveřejněným
dne 16.06.2021 na Úřední desce Městského úřadu Dobruška, a to bytových jednotek č. 812/15 a
č. 813/13 v budově čp. 812, 813 v Mírové ulici v Dobrušce.
Do výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 812/15 byly doručeny 4 nabídky a do
výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 813/13 bylo doručeno 10 nabídek.
Manželé XXXXX jako první v pořadí na prodej obou bytových jednotek potvrdili e-mailem dne
16.08.2021, že mají zájem o koupi obou bytových jednotek.
Usnesení č. ZM 09/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej bytové jednotky č. 812/15 v budově
čp. 812, 813 stojící na pozemku parc. č. 2150/24 v obci a katastrálním území Dobruška se
spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 812, 813 o velikosti 35/1762 a
spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/24 o velikosti 35/1762 manželům
XXXXX, oba bytem XXXXX, do jejich společného jmění manželů za nejvyšší ve
výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu 1.010.999 Kč a uzavření příslušné kupní
smlouvy se smluvními podmínkami stanovenými v souladu se zveřejněným záměrem
prodeje bytové jednotky.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Usnesení č. ZM 10/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje prodej bytové jednotky č. 813/13 v budově
čp. 812, 813 stojící na pozemku parc. č. 2150/24 v obci a katastrálním území Dobruška se
spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 812, 813 o velikosti 52/1762 a
spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/24 o velikosti 52/1762 manželům
XXXXX, oba bytem XXXXX, do jejich společného jmění manželů za nejvyšší ve
výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu 1.723.999 Kč a uzavření příslušné kupní
smlouvy se smluvními podmínkami stanovenými v souladu se zveřejněným záměrem
prodeje bytové jednotky.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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7) Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky
Zprávu přednesl zastupitel Sixta.
Město Dobruška obdrželo žádost společnosti MARTA, spol. s r. o., o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 60.000 Kč na činnost - zajištění provozu pojízdné prodejny pro místní části
Dobrušky Běstviny a Domašín v roce 2021. Účelem dotace je zachování základních služeb a
občanské vybavenosti v místních částech města. Pojízdná prodejna zajíždí do každé
z uvedených místních částí 2x týdně. Pro žadatele je vzhledem ke stagnujícím tržbám stále
obtížnější pokrýt vzrůstající náklady na provoz pojízdné prodejny, mezi něž patří mzdy
zaměstnanců, údržba a opravy vozidla, pojištění, pohonné hmoty atd. Žadatel považuje činnost
pojízdné prodejny především za službu starším občanům, a proto se v zájmu jejího zachování
rozhodl požádat, stejně jako v loňském roce, město Dobrušku o podporu.
Městu Dobruška se podařilo získat neinvestiční dotaci z programu Královéhradeckého kraje
„21RRD10-0024 Podpora provozu prodejen na venkově“ ve výši 30.000 Kč, která je určena
k pokrytí části v předchozím odstavci uvedené částky 60.000 Kč, jíž má město přispět na provoz
pojízdné prodejny společnosti MARTA, spol. s r. o. V případě, že zastupitelstvo města neschválí
poskytnutí dotace v plné výši, nebude možné dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje
vyčerpat.
Usnesení č. ZM 11/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
60.000 Kč společnosti MARTA, spol. s r. o., se sídlem Radima Drejsla 138, 518 01
Dobruška, IČO 15040429, na činnost – zajištění provozu pojízdné prodejny pro místní
části Dobrušky Běstviny a Domašín v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, v přiloženém znění.
(Příloha č. 6)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Město Dobruška obdrželo žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Dobruška o poskytnutí
investiční dotace ve výši 270.000 Kč na akci Rekonstrukce sociálního zařízení v sokolovně
v Dobrušce. Dotace by sloužila jako dofinancování žádosti podané na kraj, ve výši 50 % dle
podmínek KHK. Tělocvičná jednota Sokol Dobruška nemůže v současné době ze svých zdrojů
uvolnit větší obnos než 35.000 Kč na spolufinancování projektu.
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška podala na kraj žádost o poskytnutí dotace ve výši
300.000 Kč. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši
208.000 Kč. V letošním rozpočtu na investiční dotace je zůstatek 230.000 Kč. S touto
skutečností bylo vedení Tělocvičné jednoty Sokol seznámeno a dle sdělení je navrhovaná částka
pro naplnění účelu dotace dostatečná.
Zastupitel Poláček [TOP 09] požádal o krátké shrnutí provozních záležitostí sokolovny.
Starosta sdělil, že Sokol Dobruška vlastní budovu sokolovny s přilehlými pozemky i hřištěm.
Město Dobruška má se Sokolem uzavřenou smlouvu o výpůjčce budovy sokolovny a přilehlého
parkoviště. Budovu provozuje město na svoje náklady a dle ceníku vybírá poplatky za užívání
prostor pro cvičení. Menší opravy řeší Sokol, větší opravy financuje město. Finanční prostředky
města vložené do budovy se dle dohody zapisují do katastru jako dluh Sokola vůči městu.
V současné době se jedná o částku kolem 4 milionů Kč za zavedení teplovodu do sokolovny a
1 milion Kč v provedených investičních opravách.
Usnesení č. ZM 12/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 230.000 Kč
na akci Rekonstrukce sociálního zařízení v sokolovně v Dobrušce spolku Tělocvičná
7
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jednota Sokol Dobruška, se sídlem Opočenská 585, 518 01 Dobruška, IČO 00578941, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

8) Volba člena rady města
Zprávu přednesl starosta.
Dne 30.06.2021 rezignoval na mandát zastupitele Ing. arch. Oldřich Bittner, který byl na
ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Dobrušky zvolen členem Rady města Dobrušky.
Aby rada města mohla nadále vykonávat své pravomoci, je třeba doplnit počet členů rady města
na 5. Člena rady města volí z řad členů zastupitelstva města dle § 84 odst. 2 písm. m)
zastupitelstvo města.
Zastupitel Sixta navrhl novým členem rady města zvolit zastupitelku Bc. Martinu Raškovou.
Usnesení č. ZM 13/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky volí členem Rady města Dobrušky Bc. Martinu Raškovou.
Hlasování: Pro 12 (Brázdil, Čiháčková, Gregor, Lžíčař, Málek, Novák, Poláček [TOP 09],
Poláček [ODS], Rašková, Sadovský, Sixta, Štěpán)
Proti 0
Zdržel se 2 (Poláček [Piráti], Tojnar)
Usnesení bylo přijato.

9) Udělení cen města Dobrušky
Zprávu přednesl zastupitel Sixta.
Město Dobruška pravidelně oceňuje osobnosti, které se zasloužily o rozvoj našeho města.
Ocenění by měla být předána při Slavnostním večeru 13.10.2021 ve Společenském centru –
Kině 70 a panu Čepelkovi na letošní Dobrušské filmové klapce.
Návrhy rady města na základě podkladů došlých od zastupitelů do 17.08.2021:
Na udělení zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti kultury a za dlouholetou
popularizaci Dobrušska je navržen pan Miloň Čepelka, básník, prozaik, textař, herec, zpěvák,
scenárista, moderátor a cimrmanolog.
Rodák z nedalekého Pohoří. V roce 1954 absolvoval dobrušské gymnázium. Následně
vystudoval obor český jazyk a literatura na Vysoké škole pedagogické v Praze. Po krátkém
působení v roli kantora na základní škole v Novém Kníně nastoupil jako redaktor do
Československého rozhlasu. V roce 1967 spoluzakládal kultovní Divadlo Járy Cimrmana,
v němž působí dodnes.
Miloň Čepelka moderuje v několika rozhlasových stanicích. Je autorem množství televizních a
rozhlasových her, pohádek, písňových textů, zábavných a literárních pořadů, několika
básnických sbírek, tří novel a jedné knihy povídek.
Miloň Čepelka má hluboký citový vztah k rodnému kraji, kam se pravidelně navrací. Účinkoval
ve všech pěti uplynulých ročnících semináře Dobrušská filmová klapka. Zejména jeho zásluhou
Divadlo Járy Cimrmana sehrálo v dobrušském Společenském centru celou řadu
nezapomenutelných představení. V dobrušské knihovně často beseduje a představuje svoje
knižní novinky. Kraj pod Orlickými horami často popularizuje ve svých rozhlasových pořadech.
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Usnesení č. ZM 14/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky – zlaté medaile Za
zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti kultury a za dlouholetou popularizaci
Dobrušska Miloni Čepelkovi.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Na udělení stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti práce s mládeží je
navržena Ing. Jaroslava Šafářová, dlouholetá ředitelka Domu dětí a mládeže v Dobrušce.
Jaroslava Šafářová působí v dobrušském Domě dětí a mládeže od roku 1988, kdy ještě nesl
název Městský dům pionýrů a mládeže. Na počátku 90. let se stala ředitelkou, přičemž dětské
zařízení se v roce 1992 přestěhovalo do současného sídla - Čížkovy vily v Kostelní ulici, kterou
Jaroslava Šafářová pro dům dětí získala a osobně pomáhala při její rekonstrukci.
Ředitelka Domu dětí a mládeže svým zápalem a nadšením pro věci technické vybavila už před
více než 20 lety moderní počítačovou učebnu. Pod jejím vedením se v počítačovém kroužku a
kurzech naučilo používat počítač mnoho laiků z řad žáků základních škol, klientů úřadu práce,
seniorů a dalších zájemců. Dobrušský Dům dětí a mládeže v současnosti podporuje trend
rozvoje robotiky a 3D tisku.
Jaroslava Šafářová je neustále otevřená novým nápadům. Díky tomu se některé akce v Dobrušce
staly tradičními. Řadí se mezi ně například taneční soutěž Dobrušské sluníčko, Pohádkový les
v Mělčanech, Martinský trh, výstavy patchworku a chovatelské výstavy.
Velmi ráda zkouší nové věci, mimo jiné různé rukodělné techniky. V domě dětí vždy
podporovala rozmanité kurzy a výtvarné dílny, drátování, smaltování, pletení ze slámy, šití a
patchwork. V posledních letech si velkou oblibu získal řezbářský kurz.
Jaroslava Šafářové v pozici hlavní vedoucí stráví 14 dní během každého léta za základně
stanového tábora v Mělčanech, kde zároveň prokazuje i svůj kuchařský um.
Svým nadšením a pílí dokáže strhnout ostatní. Spolupracuje se zkušenými kolegy a umí navázat
kontakt s mladou generací a naslouchá jejím názorům. Je vstřícná k jejím nápadům a dokáže je
získat ke spolupráci v Domě dětí a mládeže.
Usnesení č. ZM 15/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky – stříbrné medaile
Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti práce s mládeží Ing. Jaroslavě Šafářové.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Na udělení stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti školství je navržen
Ing. Vladimír Voborník, ředitel Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra.
Činnost Vladimíra Voborníka je dlouhodobě spjatá s učňovským školstvím v Dobrušce.
Absolvoval učební obor ve zdejším středním odborném učilišti. Po doplnění středního a
vysokoškolského vzdělání se do dobrušské školy vrátil jako učitel a vedoucí odborného
výcviku. V polovině 90. let minulého století se stal ředitelem integrované střední školy. Na
tomto postu působil do roku 2003, kdy došlo ke sloučení ISŠ Dobruška a SOU Nové Město nad
Metují. Ředitelství se usídlilo v Novém Městě nad Metují, přičemž dobrušská škola se stala
odloučeným pracovištěm, které však bylo na konci školního roku 2004/2005 zrušeno. Vladimír
Voborník boj o existenci střední odborné školy v Dobrušce nevzdal. V září následujícího roku
byla zahájena výuka v novém právním subjektu - Střední škole – Podorlickém vzdělávacím
centru. Ředitelské taktovky se ujal Vladimír Voborník a pevně ji třímá dodnes. Škola si
k letošním k 15. narozeninám „nadělila“ moderní budovu, která bude sloužit odbornému
výcviku.
9

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 13.09.2021

Usnesení č. ZM 16/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky – stříbrné medaile
Za zásluhy o rozvoj města v oblasti školství Ing. Vladimíru Voborníkovi.
Hlasování: Pro 13 (Brázdil, Čiháčková, Gregor, Lžíčař, Málek, Novák, Poláček [TOP 09],
Poláček [Piráti], Rašková, Sadovský, Štěpán, Sixta, Tojnar)
Proti 0
Zdržel se 1 (Poláček [ODS])
Usnesení bylo přijato.
Na udělení stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti veřejného života,
kultury a sportu je navržen Pplk. v. v. Vladimír Zrzavý, první polistopadový starosta města
Dobrušky v letech 1990 – 1998.
Vladimír Zrzavý v hodnosti poručíka nastoupil v roce 1965 do Vojenského topografického
ústavu (VTOPÚ) Dobruška na funkci náčelník měřické skupiny. Odborné úkoly plnil na celém
území tehdejšího Československa. Od roku 1983 byl ustanoven do funkce důstojník štábu TGO,
kterou zastával až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání do zálohy dnem
30.09.1988.
Při výkonu funkce se projevily jeho manažerské schopnosti, cit pro práci s lidmi a zejména
lehkost s jakou vyřizoval písemnou agendu. Získané zkušenosti plně využil po odchodu z
armády při výkonu civilních funkcí.
Po propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání nastoupil na funkci místopředsedy
Okresního výboru Svazarmu. Organizoval krajské automobilové a motocyklové soutěže.
V roce 1990 přešel na funkci tajemníka Městského úřadu v Dobrušce a po volbách se stal
prvním porevolučním starostou Dobrušky. Funkci zastával dvě volební období. Vždy pracoval
s plným nasazením. Jeho úspěšnou komunální politickou dráhu přerušily zdravotní problémy.
V roce 1998 odešel do starobního důchodu.
Vladimír Zrzavý se ve svém volném čase věnoval rekreačnímu sportu, zejména fotbalu. Stále si
vede kroniku sportovních výsledků. Jeho velkým koníčkem je ochotnické divadlo, které hrál
v Dobrušce až do roku 1985.
Usnesení č. ZM 17/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky – stříbrné medaile
Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti veřejného života, kultury a sportu Pplk. v. v.
Vladimíru Zrzavému.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Na základě podkladu došlého od zastupitele Mgr. Petra Poláčka 24.08.2021 je na udělení
stříbrné nebo bronzové medaile navržena paní Božena Laštovičková, dlouhodobá členka TJ
Sokol Dobruška. Jedna z nejlepších hráček v historii národní házené a také dlouholetá trenérka,
která vychovala mnoho dalších vynikajících hráček.
Rada města doporučuje nyní ocenit paní Laštovičkovou s ostatními sportovci a trenéry při
vyhlášení nejlepších sportovců. Udělení medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
doporučuje rada města odložit a nejdříve zkonzultovat a připravit podklad pro jednání ve
spolupráci s představiteli TJ Sokol Dobruška.
Zastupitel Poláček [Piráti] zdůvodnil navržení paní Laškovičkové na udělení ocenění. Upřesnil,
že bude navrhovat udělení bronzové medaile. Dále uvedl, že návrh na ocenění konzultoval
s předsedou TJ Sokol Dobruška Václavem Drašnarem, který jeho návrh podpořil.
Zastupitelé Poláček [ODS] a Tojnar návrh na udělení ocenění paní Laškovičkové podpořili.
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Zastupitel Poláček [TOP 09] doporučil připravit přehled zasloužilých funkcionářů, trenérů a
sportovců, aby se na nikoho nezapomnělo.
Zastupitel Sixta uvedl, že všichni lidé navržení na ocenění, o kterých se dnes diskutuje, si
ocenění za svoji práci zaslouží. Doplnil, že návrh konzultoval s představiteli TJ Sokol Dobruška,
kteří uvedli další členy z oddílu, kteří by si ocenění zasloužili a zamýšleli se nad otázkou, zda je
paní Laškovičková tou první z oddílu házené, která by měla toto ocenění dostat.
Zastupitel Gregor navrhl diskusi ukončit, protože degraduje všechna navržená ocenění.
Záměrem rady města, která návrhy zastupitelů připravovala a projednávala, bylo předejít této
nedůstojné diskusi. Proto byl stanoven termín pro dodání návrhů, aby bylo možné vše dopředu
projednat s navrženou osobou i jejím okolím. Zastupitel Poláček [Piráti] stanovený termín
nedodržel, takže nebylo možné vše včas připravit tak, abychom se této trapné situaci vyhnuli,
doplnil starosta.
Usnesení č. ZM 18/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky – bronzové
medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti sportu paní Boženě Laštovičkové.
Hlasování: Pro 11 (Brázdil, Čiháčková, Gregor, Lžíčař, Málek Novák, Poláček [ODS], Poláček
[Piráti], Sadovský, Štěpán, Tojnar)
Proti 0
Zdržel se 3 (Poláček [TOP 09], Rašková, Sixta)
Usnesení bylo přijato.
Na udělení zlaté medaile navrhl zastupitel Poláček [Piráti] paní Renatu Moravcovou za to, jak se
věnuje nevidomým a mnoha dalším projektům.
Rada města v kontextu držitelů zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky doporučuje
udělení bronzové medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti práce
s nevidomými paní Renatě Moravcové.
Zastupitel Poláček [Piráti] uvedl, že akceptuje návrh rady města v kontextu držitelů zlaté
medaile a navrhl udělení stříbrné medaile paní Moravcové.
Starosta požádal zastupitele o hlasování bez další nedůstojné diskuse.
Usnesení č. ZM 19/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje udělení ceny města Dobrušky – stříbrné medaile
Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti práce s nevidomými paní Renatě
Moravcové.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

10) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní zařízení
města Dobrušky
Zprávu přednesl zastupitel Sixta.
Na město Dobrušku se obrátila s návrhem spolupráce společnost AUDIS BUS s. r. o., která na
základě smlouvy uzavřené s Královéhradeckým krajem zajišťuje veřejnou linkovou
autobusovou dopravu i v okrese Rychnov nad Kněžnou.
Na základě příslušné smlouvy má tento dopravce mj. povinnost provozovat v určených městech,
mj. i v Dobrušce, své informační centrum dopravce (dále jen IDC) a kontaktní místo
integrovaného dopravního systému IREDO (dále jen KM IREDO). Na těchto místech jsou
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dopravcem zejména poskytovány informace cestujícím týkající se dopravy (informace o spojení
atd.), přijímány jejich připomínky ke kvalitě dopravy a jsou vystavovány bezčipové karty
integrovaného dopravního systému IREDO.
AUDIS BUSem navrhovaná spolupráce by měla spočívat v zajišťování provozu IDC a KM
IREDO městem Dobruškou, a to prostřednictvím informačního centra, které je součástí
organizační složky Kulturní zařízení města Dobrušky. Příslušná činnost by byla vykonávána na
základě a v rozsahu smlouvy uzavřené s AUDIS BUSem, jménem a na účet AUDIS BUSu, a to
za pravidelnou měsíční úplatu.
Na základě jednání starosty a místostarosty s AUDIS BUSem byla vyhodnocena tato spolupráce
jako akceptovatelná a pro občany města přínosná. Zároveň se došlo k závěru, že by tato
spolupráce neměla zásadně ovlivnit běžnou činnost informačního centra. V současné době se
proto dolaďují smluvní podmínky této případné spolupráce.
K tomu, aby příslušná činnost mohla být informačním centrem zajišťována, je však třeba změnit
zřizovací listinu organizační složky Kulturní zařízení města Dobrušky a v rámci změny tuto
činnost organizační složce umožnit.
Navrhuje se proto schválení Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní
zařízení města Dobrušky.
Usnesení č. ZM 20/16/2021
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační
složky Kulturní zařízení města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 7)
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
V 18:30 odešel zastupitel Sadovský.

11) Diskuse
Starosta uvedl, že zastupitelé v podkladech obdrželi seznam důvodů změn smlouvy o dílo na
stavbu 17 bytového domu se společností Stating a některé z nich blíže popsal. Podklad byl
vypracován na základě úkolu svěřeného starostovi zastupitelstvem dle návrhu již bývalého
zastupitele Frýželky. Jednání s projektantem o náhradě škody se uskuteční až po předání díla.
O kolaudaci je již požádáno. Výše dotace se bude počítat z vysoutěžené ceny, nikoli ceny
konečné. Závěrem starosta vyzval zastupitele, kdyby po prostudování materiálu měli náměty na
další položky, které by se měli s projektantem projednat, aby kontaktovali pana Votroubka
z odboru rozvoje města.
technická poznámka
Zastupitel Tojnar se dotázal na platnost vládního opatření, které nařizuje roušky v uzavřeném
prostoru, a do které skupiny výjimek (děti ve škole, předškolní děti, osoby s poruchou intelektu,
soudci, …) má zařadit několik zastupitelů a vedoucího technických služeb, kteří roušku neměli.
Zastupitel Tojnar se dotázal, zda dar 20.000 Kč odsouhlasený radou města byl jedinou pomocí
města Dobrušky obyvatelům na Moravě postiženými tornádem.
Starosta odpověděl, že město pořádalo koncert na podporu Moravy a ve spolupráci s Farní
charitou se vybrala částka 110.000 Kč, která byla na Moravu odeslána.
Zastupitel Tojnar doplnil, že senioři z Dobrušky podpořili seniorské S - centrum v Hodoníně
částkou 31.500 Kč.
Starosta seznámil zastupitele s postupem jednání o zasíťování pozemků na Belvederu a
připravovaných směnách pozemků.
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Zastupitel Poláček [Piráti] uvedl, že územní plán města Dobrušky a studie zná každý zastupitel,
co se dosud připravilo, taky všichni vědí. Cílem úkolu zadaného zastupitelstvem bylo svolat
s majiteli pozemků schůzku do konce října a začít s nimi jednat.
Zastupitel Poláček [TOP 09] informoval o průběhu jednání o pozemcích za čtvrt století zpět a
uvedl úkoly z poslední schůzky, která se uskutečnila před dvěma lety, ale dosud nebyly splněny.
Starosta doplnil, že přípravy pokračovaly dál, ale z důvodu pandemie covid-19 nebylo možné
uskutečnit potřebná osobní jednání.
Zastupitel Poláček [Piráti] se dotázal na obchvat Běstvin, o jehož přípravě se dočetl v článku
poslance Sadovského v Dobrušském zpravodaji.
Starosta odpověděl, že obchvat Běstvin je zaznamenán již 20 let v územním plánu, který každý
zastupitel zná. Ministerstvo dopravy záměr prověřilo a probíhají projekční přípravy.
Zastupitel Poláček [Piráti] navrhl jako levnější variantu postavit chodníky po obou stranách
silnice až do Spů, než aby město stavělo obchvat kvůli jednomu domu.
Starosta odpověděl, že stavba chodníku kolem silnice I. třídy v nezastavěném území nebyla
povolena a stavbu obchvatu by nefinancovalo město, ale stát.
Zastupitel Brázdil, obyvatel Běstvin, doplnil informace o dopravních nehodách a problematice
přecházení silnice k autobusové zastávce především pro školní děti a starší občany.
Zastupitel Poláček [ODS] se dotázal na realizaci přechodu v Cháborách.
Starosta odpověděl, že jsou připravené všechny potřebné podklady. Už je třeba jen získat
stavební povolení a vypsat výběrové řízení na dodavatele. Paralelně se připravuje realizace cesty
v úseku Chábory-Mělčany.
Zastupitel Poláček [Piráti] se dotázal, jak bude řešena smlouva se společností, která vyhrála
výběrové řízení na úpravy městského úřadu, ale již u několika jiných zakázek navýšila
vícepracemi konečné ceny městem financovaných rekonstrukcí.
Starosta odpověděl, že u rekonstrukcí je těžké na začátku určit konečnou cenu. Některé
problémy není možné odhalit při projektování a potřeba oprav vyvstane až po započetí prací.
Zastupitel Tojnar se dotázal na datum ukončení uzavírky Kostelní ulice.
Vedoucí odboru rozvoje města již nebyl přítomen, na dotaz bude panu zastupiteli odpovězeno
e-mailem.
Zastupitel Tojnar upozornil na nadbytečnou dodatkovou tabulku u parkoviště u bývalé prodejny
Proteca.
Starosta odpověděl, že změnu dopravního značení již řeší městská policie. Zastupitel Málek
doplnil, že na změnu již bylo vydáno rozhodnutí.
Zastupitel Poláček [ODS] se dotázal na opravu příjezdové zemědělské cesty k cyklostezce.
Starosta odpověděl, že se podařilo získat pozemek vhodný ke směně, ale zatím směna nebyla
realizována.
Pan XXXXX upozornil, že je mnoho lidí přihlášených na ohlašovně, aby nemuseli platit
poplatky za odpady, ale nejedná se o bezdomovce.
Zastupitel Sixta uvedl, že se mu nelíbí arogantní způsob, jakým vystupuje a s ostatními
zastupiteli jedná zastupitel Poláček [Piráti]. Do doby jeho příchodu panovala v zastupitelstvu
konstruktivní atmosféra a veškeré připomínky opozice se v klidu prodiskutovaly bez zbytečné
ironie.
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Zastupitel Poláček [Piráti] uvedl, že dle jeho názoru je potřeba s veřejnými prostředky zacházet
takovým způsobem, aby se nerozhazovaly oknem.
Starosta pozval zastupitele na Svatováclavské slavnosti, Slavnostní večer 13. října a
Reprezentační ples města 30. října.
Zasedání bylo ukončeno v 19:30.
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