MĚSTO DOBRUŠKA
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Č.j.: PD MUD 10465/2011/KT/MD
Vyřizuje: Drábková M.
Tel.: 494 629 643
E-mail: mu@mestodobruska.cz

Dobruška 19. 4. 2011
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Vážený pane,
na Vaši žádost ze dne 7. 4. 2011 zasílám v příloze zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 7. 3. 2011 upravený dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a změně některých zákonů.

S pozdravem

Marie Drábková
sekretariát starosty

tel.č.: 494 629 580
fax: 494 629 582

bankovní spojení: KB Dobruška
e-mail: posta@mestodobruska.cz

č.ú. 1721571/0100
IČ: 274879
DIČ: CZ00274879

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 7. 3. 2011
Přítomni:
Z členů zastupitelstva: Bc. Petr Tojnar, Blanka Čiháčková, Pavel Hůlek, Josef Jindra,
Mgr. Jana Melicharová, Petr Moravec, Pavel Štěpán, Josef Horák, Ivan Koláčný, MUDr. Eva
Nentvichová, Bc. Vladimíra Svobodová
Omluveni: Ing. Petr Lžíčař, Karel Joukl, Libuše Kujalová
Nepřítomen: Ing. Karel Brázdil, CSc. (omluven telefonicky v průběhu zasedání)
Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška:
Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Věra Hrnčířová, Mgr. Kateřina Geržová, Stanislava
Štěpánková, Alexander Retzer, Mgr. Vladimír Alexander, Ing. Radovan Antl
Za organizační složky města Dobrušky:
Miroslava Kašparová - TS, Miroslav Sixta – krytý bazén, Mgr. Jiří Mach – muzeum, Luboš
Adamec – městská policie, Táňa Klimešová – Pečovatelská služba
Dále bylo přítomno cca 50 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin.
Zasedání zahájil a řídil starosta Bc. Petr Tojnar.
Starosta sdělil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o jeho místě a době
konání a navrženém programu byla řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Dobruška. Konstatoval, že na dnešním zasedání je přítomno 11 členů zastupitelstva města,
tudíž je zastupitelstvo schopno se usnášet. Dále konstatoval, že nebyla podána žádná námitka
proti zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva konaného dne 10. 2. 2011, proto se zápis
považuje za schválený.
Starosta přednesl program dnešního zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce:
1.
2.
3.
4.

Informace z jednání rady města
Rozpočet města r. 2011
Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území města Dobrušky
5. Pořízení 4. změny Územního plánu města Dobrušky
6. Projekt "Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného
mycí lištou"
7. Diskuse

2
Dále se přihlásila p. Čiháčková a navrhla doplnění programu o dva body:
8. Uzavření Dohody o partnerství a spolupráci s polským městem Pilawa Górna
9. Podání žádosti o dotaci z grantového programu Euroregionu Glacensis
Dále navrhl starosta doplnění o další dva mimořádné body:
10. Rozpočtové opatření č. 1-8/2011 (tento bod navrhl starosta projednat hned po projednání
návrhu rozpočtu na rok 2011)
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní k bytu č. 3 v čp. 965, v ulici Fr. Kupky
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednomyslně schválen.
Dále starosta navrhl ustanovit návrhovou komisi pro přípravu usnesení na dnešním zasedání a
jejími členy jmenovat pana Josefa Jindru, MUDr. Evu Nentvichovou a pana Josefa
Horáka.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Starosta požádal členy návrhové komise, aby se ujali své práce a pečlivě sledovali průběh
zasedání, aby mohli zpracovávat návrhy usnesení dnešního zasedání a předkládat je
zastupitelstvu ke schválení.
Starosta dále jmenoval zapisovatelem dnešního zasedání paní Evu Pithartovou, pracovnici
sekretariátu starosty.
Poté starosta jmenoval ověřovateli
Petra Moravce a pana Pavla Štěpána.

správnosti

zápisu

z dnešního

zasedání

pana

Starosta konstatoval, že kontrolou bylo zjištěno, že dříve přijatá usnesení jsou průběžně
plněna.
Starosta přerušil zasedání na 3 minuty, aby mohly být do sálu umístěny další židle pro
přítomné občany, kteří přišli po zahájení zasedání zastupitelstva.
Starosta zaznamenal, že je zasedání natáčeno jedním z občanů města (občan přecházel z místa
na místo a tím by mohl rušit průběh jednání) a dotázal se, zda všichni zastupitelé s touto
skutečností souhlasí.
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje pořizování kamerového záznamu na
4. zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 (p. Horák)
Pořizování kamerového záznamu bylo schváleno.
Dále starosta vyzval paní Lenku Matuškovou, tajemnici Městského úřadu Dobruška aby
přednesla zastupitelstvu zprávu o činnosti rady města za období: od 10. 2. 2011 do 7. 3. 2011.
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1) Informace z jednání rady města
Rada města se sešla celkem 3x: 16. 2., 28.2. a 2. 3. 2011 a plnila úkoly, které jí přísluší podle
zákona o obcích.
Rada města dne 16. 2. 2011:
- svěřila odboru rozvoje města MÚ Dobruška rozhodování o uzavírání, změnách a
ukončování smluvních vztahů se společnostmi skupiny ČEZ na dodávky el. energie pro
objekty města Dobrušky, s výjimkou případů, kdy se jedná o podlimitní či nadlimitní
veřejnou zakázku a pověřila vedoucí odboru Ing. arch. Ivu Lánskou podepisováním všech
potřebných dokumentů.
- schválila text Výzvy k podání žádosti o bezplatné zapůjčení kompostéru a formulář
Žádost o výpůjčku kompostéru, dále v té souvislosti schválila výzvu k podání nabídky
na Dodávku kompostérů pro projekt „Předcházení vzniku odpadů pomocí bezplatného
zapůjčování kompostérů občanům města“. K tomu schválila zaslání výzvy Dodávku
kompostérů pro projekt „Předcházení vzniku odpadů pomocí bezplatného zapůjčování
kompostérů občanům města“ těmto dodavatelům:
- JELÍNEK – TRADING s.r.o., IČ: 423 39 723, Zlín
- EKODOMOV, sdružení, IČ: 266 64 488, Praha 6
- IWW asap s.r.o., IČ: 289 63 857, Kostelany
- AL-KO KOBER s.r.o., IČ: 469 93 312, Vizovice
- ALLCA WAY s.r.o., IČ: 278 33 470, Ostrava
V té souvislosti jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami, ve složení: Ing.
Zdena Hanousková, Mgr. Kateřina Geržová a Mgr. Martin Pošvář, referent odboru
rozvoje města. Náhradník je Ing. arch. Iva Lánská, vedoucí odboru rozvoje města.
-

-

-

-

schválila vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 2150/1 v obci a k. ú.
Dobruška,
schválila vyvěšení záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2834/3 v obci a k. ú. Dobruška
jejich stávajícím uživatelům,
schválila vyvěšení záměru směny částí pozemku parc. č. 1699/82 ve vlastnictví města
Dobrušky za části pozemku parc. č. 1699/11 v obci a k. ú. Dobruška,
schválila ukončení smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. parc. č. 741 a 742/1 v obci
a k. ú. Dobruška v rozsahu cca 1,5 m širokého pruhu kolem budovy polikliniky čp. 99 na
pozemku parc. č. 742/3 v obci a k. ú. Dobruška uzavřené dne 30. 8. 2010
s POLIKLINIKOU DOBRUŠKA, s. r. o., IČ 62028391, se sídlem Pulická 99, Dobruška,
a to dohodou ke dni 17. 2. 2011,
schválila nové uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. parc. č. 741 a 742/1
v obci a k. ú. Dobruška v rozsahu cca 1,5 m širokého pruhu kolem budovy polikliniky čp.
99 na pozemku parc. č. 742/3 v obci a k. ú. Dobruška s POLIKLINIKOU DOBRUŠKA, s.
r. o., IČ 62028391, se sídlem Pulická 99, Dobruška, na dobu od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011
za účelem umístění lešení pro plánované zateplení obvodových konstrukcí budovy
polikliniky a pro výstavbu nové ocelové zásobovací rampy,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2
Czech, a ještě uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou je zřízeno pro
vlastníka stavby čp. 1033 na pozemku parc. č. 1226/3 v obci a k. ú. Dobruška a uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem rodinného domu čp. 1032,
neschválila bezplatné zapůjčení velké zasedací místnosti v čp. 629 v ul. Komenského
v Dobrušce Českému svazu včelařů, o. s. – základní organizace Dobruška
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dále řešila zadání projektové dokumentace „Oprava poškozených opěrných stěn
v Křovicích“, schválila objednání vypracování položkového výkazu výměr na stavbu
chodníku v ulici Čsl. armády Dobruška,
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby u akce „Regenerace
panelového sídliště – Dobruška – Orlická – veřejné osvětlení, přístřešek pro popelnice“
mezi městem a odborem výstavby MÚ, uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení
stavby u akce „Regenerace panelového sídliště – Dobruška – Orlická“ mezi městem a
odborem dopravy a silničního hospodářství MÚ a dále uzavření veřejnoprávní smlouvy o
provedení stavby u akce „Zřízení komunitní kompostárny“ mezi městem a odborem
výstavby MÚ Dobruška,
schválila uzavření Dodatku k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
s Českou poštou, s.p., se sídlem Praha a Dodatku k Dohodě o podmínkách podávání
poštovních zásilek Obchodní psaní,
souhlasila s uzavřením manželství v prostorách bývalé synagogy,
schválila, že poskytne občanům možnost bezplatného přístupu k veřejnému internetovému
připojení pro účely vyplnění sčítacích formulářů v městské knihovně a v informačním
centru, a to v provozní době uvedených zařízení.
jmenovala vedoucího krytého bazénu Miroslava Sixtu dalším členem redakční rady
Dobrušského listu,
schválila nový ceník reklamních služeb v Krytém bazénu a schválila i slevu 50 % na
mimořádné lekce spinningu v Krytém bazénu pro členy dobrušských sportovních
organizací.
neschválila umístění mobilního WC u dětského hřiště

Rada města dne 28.2. 2011:
- zrušila zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ Fr. Kupky“,
- uložila Ing. Tomáši Vondráčkovi, vedoucímu odboru investic, zajistit odeslání
přiloženého Oznámení o zrušení zadávacího řízení všem uchazečům o veřejnou zakázku a
odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému.
Rada města dne 2.3. 2011:
- schválila termín konání Dobrušské pouti 2011 ve dnech 28. – 29. května 2011 s provozem
atrakcí již od 25. května 2011
- souhlasila s vyznačením prodejních míst o délce místa 3,5 m na pozemních komunikacích
v ulici Opočenská a v ulici Komenského pro umisťování prodejních stánků
o schválila Podmínky nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2011
o pověřila oddělení správa majetku města vystavováním Povolení k prodeji
zájemcům o umístění prodejního stánku v ulici Opočenské či Komenského
v souladu se schválenými Podmínkami nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť
2011 a pověřuje Ing. Zdeňku Hanouskovou podepisováním těchto povolení a
výpovědí nájmů prodejních míst v době jejich trvání
o schválila uzavření nájemní smlouvy s panem Karlem Dykovským, místo
podnikání 544 72 Bílá Třemešná 83, a s paní Monikou Růžičkovou, místo
podnikání 503 03 Smiřice, Spořilov 297, na plochy na náměstí F. L. Věka za
účelem umístění a provozu pouťových atrakcí a parkoviště za Kinem 70 za účelem
umístění obytných přívěsů, a to od 24. 5. 2011 do 30. 5. 2011. Nájemné činí
90 000 Kč.
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schválila vyvěšení záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2834/3 a vyvěšení záměru
prodeje částí pozemku parc. č. 2834/3 v obci a k. ú. Dobruška jejich stávajícím
uživatelům.
schválila vyvěšení záměru pronájmu částí pozemku parc. č. 2706/4 v obci a k. ú.
Dobruška za účelem umístění letních restauračních zahrádek,
schválila vyvěšení záměru směny částí pozemku parc. č. 1699/82 ve vlastnictví města
Dobrušky za části pozemku parc. č. 1699/11 v obci a k. ú. Dobruška
souhlasila se zasláním dopisu
Krajskému pracovišti Pozemkového fondu pro
Královéhradecký kraj, s informací o zájmu města Dobrušky o úplatný převod
spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 celku na pozemku parc. č. 1557/1 v obci a k. ú.
Dobruška.
neschválila snížení nájmu za užívání nebytového prostoru –restaurace a terasy na bazéně
uzavřené s panem Michalem Mackem,
vzala na vědomí zprávu o řešení majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 121/1 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice a k pozemku parc. č. 1045/31 v obci a k. ú. Dobruška, k pozemku
parc. č. 121/1 v obci Dobruška a k. ú. Pulice a k pozemku parc. č. 1045/31 v obci a k. ú.
Dobruška a pověřila oddělení majetku vyřešením těchto vztahů,
schválila objednání vypracování položkového výkazu výměr na stavbu „Obnova objektu
čp. 187, tzv. Vila U Rýdlů v Novoměstské ulici“, Dobruška, II. etapa u paní Libuše
Hrochové, místem podnikání Přepychy za cenu 3 920 Kč,
schválila zadání doplnění projektové dokumentace u akce „Rekonstrukce TH ZŠ Fr.
Kupky Dobruška“ s firmou ENERGIS s.r.o. se sídlem podnikání Šimkova 904, 50003
Hradec Králové, IČ 63218691 v přiloženém znění. Cena za provedení doplnění projektové
dokumentace bude 10 000 Kč bez 20% DPH,
neschválila prominutí poplatku/slevu SRPDŠ při MŠ J.A. Komenského Dobruška za
pronájem sálu v Kulturním domě za účelem konání Zástěrkové zábavy, která se koná dne
11. 3. 2011.

Výpisy ze schůzí rady města upravené podle zákona č. 101/2000 Sb., jsou k dispozici na
www.mestodobruska.cz.
Starosta poděkoval paní Matuškové za zprávu o činnosti rady města a vyzval zastupitele a
občany, zda mají nějaký dotaz či připomínku.
Přihlásil se zastupitel pan Pavel Hůlek a ptal se, pokud je mezi důležitými informacemi i
neschválení umístění WC na hřišti, proč nebyl uveden bod č. 34 ze schůze rady dne
16. 2. 2011, kterým bylo schváleno odvolání paní Svobodové z funkce vedoucí Kulturních
zařízení a citoval jej. Dále pan Hůlek upřesnil pro veřejnost, že p. Svobodové byl doručen
dopis o jejím odvolání v době pracovní neschopnosti. Sdělil, že vedení města nemělo sílu o
odvolání p. Svobodovou informovat osobně. Pan Hůlek vzpomínal, jak v roce 2008 společně
v radě města vybírali právě p. Svobodovou a za tu dobu se kulturní dění v Dobrušce výrazně
povzneslo a tak by se chtěl zeptat, co bylo důvodem odvolání.
Starosta poděkoval panu Hůlkovi a sdělil, že se k této připomínce vrátí v diskuzi na závěr
zasedání a vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh textu do zápisu:
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s plněním dříve přijatých usnesení.
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou o činnosti rady od posledního zasedání
konaného dne 10. 2. 2011.

6
Dále starosta vyzval Ing. Hrnčířovou aby přednesla další bod programu:

2) Rozpočet města r. 2011
Ing. Hrnčířová přednesla návrh rozpočtu na rok 2011.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů, zda mají nějaký dotaz či připomínku.
Přihlásila se zastupitelka paní Vladimíra Svobodová a sdělila, že si myslí, že by bylo dobré,
aby i zastupitelé dostávali návrh rozpočtu spolu s podrobným komentářem, tak jako radní, ne
jen tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. Odpověděl starosta, že samozřejmě, pokud si
kdokoli ze zastupitelů požádá o informace, budou mu poskytnuty. A dodal, že stejně tak, jako
si o ně požádala paní Svobodová.
Dále se přihlásil zastupitel pan Josef Jindra a sdělil, že on je spokojen, že má dostatečné
informace a dostalo se mu vysvětlení na všechny jeho dotazy týkající se schvalovaného
rozpočtu. Ale přesto se ještě ptal na položku z kapitálových výdajů, kde je uveden kamerový
systém – chtěl vědět, kde bude kamera umístěna. Odpověděl starosta, že se předpokládá, že
kamera bude umístěna na budově České pošty a zabírat bude ulici Opočenskou, Komenského
a Pulickou.
Dále se přihlásil zastupitel pan Pavel Hůlek a sdělil, že nenašel v rozpočtu žádné finance na
úpravnu vody v Dobrušce. Odpověděla místostarostka paní Blanka Čiháčková, že projekt
úpravny vody běží dál dle pokynů poskytovatele dotace. Vyskytl se menší problém
s oddělením vrtu od stavby, ale po schůzce na Ministerstvu zemědělství, které se také osobně
zúčastnila, je již vyřešen. Samotná stavba bude probíhat v roce 2012 až 2013, letos jsou
potřeba finance jen na manažera projektu.
Přihlásila se paní Vladimíra Svobodová a ptala se, zda tedy město dotaci dostalo nebo ne.
Opět odpověděla místostarostka paní Čiháčková, že ano, ale přesná výše dotace bude známa,
až proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Paní Svobodová konstatovala, že ve
zprávě o volebním období je napsáno, že město dostalo dotaci ve výši 49 milionů korun. Na
toto paní Čiháčková uvedla, že tato částka vycházela z původní projektové dokumentace.
Starosta doplnil, že město obdrží dotaci ve výši cca 80% nákladů na stavbu.
Dále se přihlásil zastupitel pan Ivan Koláčný s otázkou, proč je v rozpočtu zařazeno snížení
Energetické náročnosti u ZŠ Fr. Kupky, když v informacích ze schůzí rady bylo uvedeno, že
bylo zrušeno výběrové řízení na tuto akci. Odpověděl starosta, že z důvodů odvolání jednoho
z účastníků výběrového řízení se výběrové řízení protáhlo, po uplynutí všech zákonných lhůt
už nebylo možné dokončit akci v termínu dokončení uvedeném ve výzvě (z důvodu
nevhodných klimatických podmínek). A dodal, že nyní se již připravuje nové výběrové řízení
a tato akce bude provedena v letošním roce.
Přihlásil se zastupitel pan Pavel Hůlek a sdělil, že si všiml, že se šetří u všech složek a ptal se,
proč je ponížen příspěvek u mateřské školy a u pečovatelské služby, ale naopak u kulturních
zařízení je částka v rozpočtu navýšena. Odpověděla vedoucí finančního odboru Věra
Hrnčířová, že u mateřské školy se příspěvek ponižoval o vratku za teplo a jednotlivé
požadavky na vybavení MŠ se budou řešit v průběhu roku operativně. U pečovatelské služby
se již vědělo, že má přiznanou dotaci, proto byl příspěvek o částku přiznanou v dotaci snížen.
U kulturních zařízení je také vratka za teplo a nevyčerpané prostředky na pořízení vybavení
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do Společenského centra – KINO 70 z loňského roku byly převedeny do rozpočtu roku
letošního.
Nikdo další ze zastupitelů ani z řad přítomných občanů se již nepřihlásil, starosta tedy vyzval
návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 03/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočet města na rok 2011 v přiloženém
znění. (příloha č. 1)
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Starosta přednesl další bod jednání.

3) Rozpočtová opatření č. 1-8/2011
Rozpočtová opatření navyšují rozpočet města o přijaté dotace a vratky dotací: č. 1-2/2011 dotace na sociální dávky na základě přijatých rozhodnutí ve výši 46 500 000 Kč, č. 3/2011 dotace od obcí za náhradu nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti za přestupky
ve výši 2 500 Kč, č. 4/2011 - dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie ve výši 80 000 Kč. Jedná se o doplatek dotace přiznané v roce 2010.
Rozpočtové opatření č. 5/2011 - dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením
činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2011 ve výši 322 840 Kč,
č. 6/2011 - neinvestiční účelová dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících
s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb ve výši 496 800 Kč, č. 7/2011 navyšuje rozpočet výdajů o vratky nevyčerpaných dotací přijatých v roce 2010 ve výši
1 267 950 Kč v souladu s provedeným finančním vypořádáním za rok 2010 se současným
navýšením financování, tj. zapojením finančních prostředků na základním běžném účtu k
1. 1. 2011, č. 8/2011 - dotace na veřejně prospěšné práce za měsíc prosinec 2010 a leden
2011 v celkové výši 59 620 Kč.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů a následně veřejnosti, zda mají nějaký dotaz, či
připomínku. Nikdo se nepřihlásil. Starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby přednesla
návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 04/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 1-8/2011. (příloha č. 2)
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Starosta přednesl další bod jednání.

4) Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
Starosta uvedl, že sociální fond je tvořen 2 % z hrubých mezd zaměstnanců města, z důvodu
šetření byly některé položky vyškrtnuty nebo poníženy. Návrh Sociálního fondu byl též
projednán s odborovou organizací, která s ním souhlasila.
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Starosta se dotázal přítomných, zda mají nějaký dotaz, či připomínku. Nikdo se nepřihlásil.
Vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení:
Návrh usnesení č. ZM 05/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu
města Dobrušky účinné od 1. 4. 2011 včetně tvorby a použití fondu na rok 2011
v přiloženém znění. (příloha č. 3)
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Paní Hrnčířová přednesla další bod jednání.

5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Dobrušky
Rada města předkládá zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011. Schválená
vyhláška č. 5/2010 není dle sdělení dozoru ministerstva vnitra v článku 7, odst. 2 (ohlašovací
povinnost poplatníka) v souladu se zákonem o místních poplatcích. Po konzultaci s územním
pracovištěm dozoru v Hradci Králové je třeba uvedenou vyhlášku č. 5/2010 zrušit a schválit
novou, která bude v souladu se zákonem. Předložená vyhláška č. 1/2011, je již opravena
podle pokynů územního pracoviště Ministerstva vnitra ze dne 14. 2. 2011 po osobní
konzultaci. Současně byl proveden přepočet skutečných nákladů na sběr a svoz komunálních
odpadů, protože byl ukončen kalendářní rok 2010. Návrh výše poplatku zůstává ve stejné
výši, tj. 440 Kč za poplatníka.
Starosta vyzval přítomné, zda mají nějaký dotaz, či připomínku. Nikdo se nepřihlásil. Vyzval
tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 06/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Dobrušky. (příloha č. 4)
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Starosta vyzval Ing. Jiráskovou, vedoucí oddělení úřad územního plánování, aby přednesla
další bod programu.

6) Pořízení 4. změny Územního plánu města Dobrušky
V Územním plánu města Dobrušky schváleném Zastupitelstvem města Dobrušky dne
16.12.2002 bylo vymezeno až 532 pozemků pro rodinné domy, další byly vymezeny v jeho
následných změnách. Vzhledem k tomu, že dnem 1.1.2012 nabývá účinnosti § 102 Náhrady
za změnu v území zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, rada města doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky
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rozhodnout o pořízení změny č. 4 Územního plánu města Dobruška, jejímž cílem bude
redukce navržených zastavitelných ploch. Podle § 102 náleží vlastníku pozemku, jehož určení
k zastavění bylo zrušeno na základě změny územního plánu anebo vydáním nového územního
plánu, náhrada. Náhrada se stanoví ve výši rozdílu mezi cenou stavebního pozemku
sjednanou v kupní smlouvě a cenou obvyklou zjištěnou posudkem znalce pozemku, který není
určen k zastavění, v případě, že vlastník tohoto pozemku byl vlastníkem nebo jej nabyl v době
platnosti územního plánu jako pozemek určený k zastavění. Velká rezerva byla odůvodněna
nedosažitelností mnohých pozemků z důvodu majetkoprávních vztahů. Tyto poměrně časté
případy, i když se týkají pouze jednoho pozemku, pak blokují výstavbu v celé lokalitě. Dalším
důvodem, proč nebyla výstavba v některých lokalitách zahájena, jsou vysoké finanční náklady
na vybudování inženýrských sítí (např. navržené zastavitelné plochy v Křovicích). Základní
koncepci rozvoje území města včetně vymezení nových zastavitelných ploch stanoví Územní
plán Dobruška, jehož zadání bylo Zastupitelstvem města Dobrušky schváleno dne 7.10.2010.
Jeho vydání do 31.12.2011 však nelze i s ohledem na nutnost vypracování vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území předpokládat.
Starosta vyzval přítomné zastupitel i veřejnost, zda mají nějaký dotaz, či připomínku. Nikdo
se nepřihlásil. Vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 07/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje pořízení změny č. 4 Územního plánu města
Dobruška podle ustanovení § 44 zákona, č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Starosta vyzval Bc. Lenku Matuškovou, tajemnici MěÚ, aby přednesla další bod jednání.

7) Projekt "Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou"
Odbor rozvoje města předložil radě města informaci, že došlo k chybě při návrhu rozložení
potřebných finančních prostředků na projekt „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“. Na
tento nedostatek upozornil na veřejném zasedání zastupitelstva města zastupitel pan Josef
Jindra. Odbor rozvoje města prověřil svoje podklady a zjistil, že je skutečně nutné usnesení
zastupitelstva opravit. Rada města proto doporučuje příslušné usnesení zrušit a nahradit
novým.
Odbor rozvoje města předložil radě města nové podklady s návrhem na usnesení.
Záměrem Města Dobruška je realizace projektu „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“ (dále
„projekt“) a podání žádosti o dotaci na tento projekt z Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, Oblast podpory 2.1 – Zlepšení
kvality ovzduší, Podoblast podpory 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů. Projekt si klade za cíl podstatně snížit prašnost z plošných zdrojů, jimiž
jsou chodníky, komunikace a veřejná prostranství jako taková, zkvalitnit údržbu těchto
prostranství a zpříjemnit občanům život ve městě zejména v obdobích s nižšími srážkovými
úhrny. Cíle projektu bude dosaženo pomocí pořízení jednoúčelového chodníkového
samosběrného zametacího stroje BUCHER Schörling City Cat 2020 a vozidla BSI BU 35
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compact 4x4 E5 vybaveného mycí lištou. Realizace projektu je plánována na první polovinu r.
2012. Vzhledem k administrativní náročnosti projektu danou pravidly Operačního programu
Životní prostředí doporučujeme využít služeb odborné firmy. Nejvýhodnější nabídku
předložila firma Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo. Celkové náklady projektu činí
5 924 400 Kč. Strukturu nákladů včetně zhodnocení jejich uznatelnosti přehledně ukazuje
následující tabulka:
Položka
BUCHER Schörling City Cat
2020 xl EuromotIII/A
BSI BU 35 compact 4x4 E5
Poradenství, zpracování
žádosti o dotaci a studie
proveditelnosti
Dotační management,
příprava a organizace VŘ
Publicita
Celkem
Uznatelné
Neuznatelné

Částka

Uznatelnost A/N

3 530 400,2 076 000,-

A
A

168 000,-

A

120 000,30 000,5 924 400,5 804 400,120 000,-

N
A

Maximální výše dotace, kterou může město získat, odpovídá 90% celkových uznatelných
nákladů, tedy částce 5 223 960 Kč. Z rozpočtu města bude v konečném důsledku hrazena
povinná spoluúčast žadatele 10% celkových uznatelných nákladů, což je 580 440 Kč, a veškeré
neuznatelné náklady ve výši 120 000 Kč. Město tedy ze svého rozpočtu v konečném důsledku
zaplatí 700 440 Kč. (Všechny náklady jsou uvedeny včetně DPH podle platné sazby.)
Starosta vyzval přítomné zastupitele i veřejnost, zda mají nějaký dotaz, či připomínku. Nikdo se
nepřihlásil. Vyzval tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 08/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky ruší své usnesení č. ZM 02/03/2011 ze dne 10.2. 2011:
„Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje realizaci projektu „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu
vybaveného mycí lištou“ o celkových nákladech ve výši 5 924 400 Kč včetně zajištění jeho
financování a podání žádosti o dotaci na tento projekt z Operačního programu Životní
prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, Oblast podpory
2.1 – Zlepšení kvality ovzduší, Podoblast podpory 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů. Částka ve výši nákladů projektu bude zahrnuta do
schváleného rozpočtu na rok 2011.“
Návrh usnesení č. ZM 09/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje realizaci projektu „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu
vybaveného mycí lištou“ o celkových nákladech ve výši 5 924 400 Kč včetně zajištění jeho
financování a podání žádosti o dotaci na tento projekt z Operačního programu Životní
prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, Oblast podpory
2.1 – Zlepšení kvality ovzduší, Podoblast podpory 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů. Částka ve výši 500 000 Kč bude zahrnuta do schváleného
rozpočtu na rok 2011, zbývající část nákladů projektu ve výši 5 424 000 Kč pak do
schváleného rozpočtu na r. 2012.
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Zastupitelstvo města hlasovalo o obou usneseních současně.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.

8)

Určení zastupitele podle stavebního zákona, který bude s pořizovatelem
spolupracovat při pořízení 4. změny Územního plánu města Dobrušky.

Dle stavebního zákona, musí být určen zastupitel, který bude s pořizovatelem spolupracovat
při pořízení 4. změny Územního plánu města Dobrušky. Rada doporučuje schválit
místostarostu Ing. Petra Lžíčaře.
Starosta vyzval přítomné zastupitele a veřejnost, zda mají nějaký dotaz, či připomínku.
Ze zastupitelů nikdo dotaz neměl, přihlásila se z řad veřejnosti paní M. P. a ptala se, proč
právě Ing. Lžíčař.
Odpověděl starosta, že Ing. Lžíčař se podílí na práci na územním plánu již 5 let a byl jediný
ze zastupitelů, který tomu rozumí, je do činností a postupů zasvěcen a souhlasí se zapojením
do této práce.
Nikdo další se již nepřihlásil. Starosta vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 10/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje Ing. Petra Lžíčaře jako určeného zastupitele
podle stavebního zákona, který bude s pořizovatelem spolupracovat při pořízení
4. změny Územního plánu města Dobruška.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 (p. Svobodová)
Usnesení bylo přijato.
Místostarostka Blanka Čiháčková přednesla další bod programu.

9) Uzavření Dohody o partnerství a spolupráci s polským městem Pilawa
Górna
10) Podání žádosti o dotaci z grantového programu Euroregionu Glacensis
Na základě jednání vedení města Dobruška se zástupci polského města Pilawa Górna je
předkládán Zastupitelstvu města Dobruška návrh na uzavření smlouvy o partnerství a
spolupráci obou měst. Smlouva se uzavírá z důvodu možnosti získání dotace z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, „Cíl 3 2007-2013“.
Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis,
vyhlásil sběr žádostí do Fondu mikroprojektů z grantového programu Euroregionu Glacensis
(Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika „Cíl 3 20072013“. Město Dobruška spolu s polským partnerským městem Pilawa Górna chce podat
žádost o grant, z něhož by byly financovány herní prvky u obou našich pracovišť MŠ i
polských mateřských školek, návštěvy dětí v obou zařízeních a další část grantu by byla
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čerpána na spolupráci sportovních oddílů a vystoupení hudebních těles na akcích v Polsku a
ČR. Uzávěrka žádostí je 31. 3. 2011 a výše dotace může činit 85% z celkových uznatelných
nákladů.
Starosta vyzval přítomné zastupitele a následně veřejnost, zda mají nějaký dotaz, či
připomínku.
Přihlásil se zastupitel pan Pavel Hůlek a ptal se, zda je spolupráce s tímto městem limitovaná.
Odpověděla místostarostka paní Čiháčková, že udržitelnost projektu je 5 let a je možné získat
dotaci až 30 tis. Eur, ale město o tolik žádat nebude, je to jeden z mikroprojektů. Město
Dobruška před časem žádalo o dotaci z MAS-Pohoda venkova na vybavení hřišť v MŠ, tento
projekt byl ale zrušen ještě před podáním žádostí ze strany vyhlašovatele, takže toto je
příležitost, jak peníze na školky získat.
Dále se ptal ještě v této souvislosti zastupitel pan Pavel Hůlek, jaká bude finanční náročnost.
Paní Čiháčková odpověděla, že téměř žádná, pouze v rámci přátelské výměny to budou
náklady na dopravu. Pavel Hůlek řekl, že se ptá z toho důvodu, že na přeshraniční spolupráci
je v rozpočtu méně peněz než minulý rok. Proč se tedy uzavírá smlouva s dalším městem,
když bylo řečeno, že s dalšími městy se již žádná smlouva uzavírat nebude? Odpověděla paní
Čiháčková, že zde jde o příležitost získat dotaci. Pokud nám to polská strana nabídla, mělo by
to město využít. Spolupráce s tímto městem bude probíhat na poli kulturním a sportovním po
dobu 5 let. Starosta doplnil, že částka v rozpočtu na mezinárodní spolupráci byla snížena o 20
tis. Kč. A co se týká spolupráce s tímto městem, jednaly spolu také ředitelky mateřských škol.
Pan Hůlek řekl, že se ptá kvůli Holandsku, kde se k uzavření partnerské smlouvy vedení
města stále nevyjádřilo. Starosta odpověděl, že tato dohoda se uzavírá kvůli možnosti získat
zmiňovanou dotaci. Pan Hůlek řekl, že se ptá proto, že Dobruška chce mít další partnerské
město, ale pokud je to jen na 5 let, tak souhlasí.
Dále se přihlásila zastupitelka paní Vladimíra Svobodová a ptala se, proč město nemá
partnerskou smlouvu s holandským městem Ter Aar, ze kterého sem jezdí lidé spoustu let a je
to podle ní škoda. Odpověděl starosta, že někdo ze zastupitelů může vyvinout aktivitu a
přednést návrh usnesení k Holanďanům, tedy možnosti s nimi partnerskou smlouvu uzavřít .
Nikdo další se již nepřihlásil. Starosta tedy vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrhy
usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 11/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření Dohody o partnerství a spolupráci
s polským městem Pilawa Górna v přiloženém znění a pověřuje starostu podpisem této
dohody. (příloha č. 5)
Návrh usnesení č. ZM 12/04/2011
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje podání žádosti o dotaci z grantového
programu Euroregionu Glacensis „Operační program Přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika „Cíl 3 2007 – 2013“s tím, že realizace a financování
proběhne v roce 2012.
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Zastupitelstvo města hlasovalo o obou usneseních současně.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 (p. Horák)
Usnesení bylo přijato.
Starosta vyzval paní Zdenu Hanouskovou, aby přednesla další bod programu.

11) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní k bytu č. 3 v čp. 965
Pan V.K. byl na základě Smlouvy o nájmu bytu ze dne 18. 12. 2000 oprávněným nájemcem
bytu č. 3 v domě čp. 965 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce a zároveň na základě Smlouvy o
smlouvě budoucí kupní ze dne 10. 7. 2002 budoucím kupujícím tohoto bytu. Zároveň byl na
základě Smlouvy o půjčce ze dne 15. 3. 2000 a jejího dodatku ze dne 18. 12. 2000 věřitelem
města Dobrušky z titulu půjčky poskytnuté městu Dobrušce na výstavbu tohoto domu ve výši
297 985 Kč, přičemž dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní má být tato půjčka započtena při
koupi bytu na kupní cenu bytu. Pan V.K. dne 25. 9. 2010 zemřel. Dle usnesení Okresního
soudu v Rychnově nad Kněžnou o dědictví č. j. 14 D 716/2010 ze dne 26. 11. 2010 nabyli
práva a povinnosti ze Smlouvy o smlouvě budoucí kupní po zemřelém panu V. K. rovným
dílem tito dědicové:
1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx
3. xxxxxxxx
Tito dědicové rovněž nabyli rovným dílem pohledávku pana V.K. vůči městu Dobrušce
z titulu poskytnuté půjčky. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a konstrukci uzavřené
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (ta předpokládá uzavření vlastní kupní smlouvy po
skončení nájmu založeného nájemní smlouvou uzavřenou s panem K. uplynutím sjednané
doby nájmu) je třeba uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu s výše uvedenými dědici pana V.
K. a zároveň upravit odpovídajícím způsobem i uzavřenou Smlouvu o smlouvě budoucí
kupní, a to uzavřením dodatku k této smlouvě s výše uvedenými dědici. Uzavření nájemní
smlouvy je v kompetenci rady města, uzavření dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní
v pravomoci zastupitelstva města. Předložený dodatek č. 1 pouze upravuje stávající smlouvu
s ohledem na úmrtí původního budoucího kupujícího a z toho vyplývající změnu v osobě
budoucích kupujících, zejména váže uzavření vlastní kupní smlouvy na skončení nájmu
uplynutím sjednané doby dle smlouvy o nájmu bytu, která bude uzavřena s budoucímu
kupujícími na dobu určitou do 31. 12. 2021 (shodně jako byla uzavřena s panem K. a všemi
dalšími uživateli bytů v příslušném, domě) a upravuje poměr, v němž budoucí kupující
nabudou převáděné nemovitosti (upravuje jejich spoluvlastnické podíly). Základní podmínky
smlouvy, tzn. zejména předmět budoucího převodu, kupní cena, způsob její úhrady, se
předloženým dodatkem nijak nemění. Protože ve smlouvě nově vystupuje na straně
budoucích kupujících více subjektů, je příslušná změna v dodatku promítnuta do celého textu
smlouvy a dodatek proto obsahuje celé nové znění smlouvy.
Starosta vyzval přítomné, zda mají nějaký dotaz, či připomínku. Nikdo se nepřihlásil. Vyzval
tedy návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení č. ZM 13/04/2011:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě
budoucí kupní ze dne 10. 7. 2002 uzavřené s V.K., zemř. dne 25. 9. 2010, s jeho dědici M.
A., V. K., a J. P. v přiloženém znění. (příloha č. 6)
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Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Nyní dal starosta prostor pro diskuzi.

12) Diskuze
Nejprve si vzal slovo starosta a přestavil prezentaci na plátně, tzn. přehled zůstatků
bankovních účtů a úvěrů v letech 2006 – 2010.
Dále odpověděl zastupiteli panu Pavlu Hůlkovi, proč byla odvolána paní Svobodvá.
V současné době probíhá reorganizace MÚ a organizačních složek města Dobrušky, která
započala na podzim roku 2010. Z tohoto důvodu Rada města Dobrušky na svém jednání, jako
jedno z opatření, rozhodla o odvolání vedoucí KZMD z této funkce. Garantem a
koordinátorem kulturního a společenského života ve městě byl již dříve radou pověřen
místostarosta města Ing. Petr Lžíčař. Pan Hůlek odpověděl, že mu to takhle stačí.
Dále se přihlásila z veřejnosti paní J. Š. a chtěla se vyjádřit k odvolání paní Svobodové.
Sdělila, že posuzuje práci z pohledu své profese. Řekla, že paní Svobodová. vždy
spolupracovala s médii, díky tomu se dostala Dobruška do povědomí lidí. Konstatovala, že
jméno našeho města je známé, což si myslí, že je základem prosperity a image města.
Pokračovala, že paní Svobodová. vykonávala svou práci svědomitě. A citovala článek
z Rychnovského Deníku. Dále sdělila, že paní Svobodová. dostala dopis o svém odvolání
v době, kdy byla v pracovní neschopnosti a nikdo s ní osobně nehovořil. Dále řekla, že pokud
starosta uvádí, že důvodem odvolání je reorganizace, měl by si dobrý manager dotčeného
pracovníka zavolat a řešit to s ním. Dále měla dotaz, kdo bude tuto funkci po paní Svobodové.
vykonávat. Odpověděl starosta, že do této funkce byla jmenována Mgr. Lenka Bendzová.
Paní Š. se zeptala, jakou má slečna Bendzová kvalifikaci. Starosta odpověděl, že má
magisterský titul, ale přesný název školy si nepamatuje. Dále se podivila, jak může být Ing.
Lžíčař garantem kultury, když má dle pověření rady mnoho dalších aktivit, územní plánování,
likvidační komisi, dopravu, regionální rozvoj a kulturní památky. Paní Š. se dotázala, jaký má
smysl takovéto rozhodnutí.
Dále se přihlásila paní J. Š. a podivovala se, že starosta neví, jakou školu má slečna
Bendzová. Starosta požádal paní Svobodovou., aby tuto informaci doplnila. Paní Svobodová.
odpověděla, že slečna Bendzová vystudovala obor Informační studia a knihovnictví. Paní Š.
se dále ptala, jak bude slečna Bendzová řídit jak knihovnu, tak kulturní zařízení. A sdělila, že
dle jejího názoru je odvolání p. Svobodové manažerské pochybení a apeluje na zastupitele,
aby rozhodli uvážlivě, aby revokovali rozhodnutí rady. Starosta odpověděl, že slečna
Bendzová měla podmínku, že chce i nadále zůstat vedoucí knihovny.
Dále se přihlásil zastupitel pan Pavel Hůlek a řekl, že je rád, že si veřejnost zasedání natáčí a
konečně by se mělo pojmenovat, že odvolání má politický podtext. Myslí si, že to starosta
neunesl jako chlap. Předpokládal, že budou sděleny pádnější důvody, dále sdělil, že paní
Svobodová počítala i s touto možností a ukazuje se, že se nespletla.
Dále se přihlásil pan J. K. a pro „odlehčení od této diskuze“ (jak uvedl) se ptal, proč se zrušila
komise životního prostředí a kdo teď kontroluje správnou péči o stromy, jejich ořezávání či
kácení. Zajímá ho to z toho důvodu, že u nich v ulici Javorová se šíří informace, že chtějí
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pokácet vysoký modřín u jejich domu. A za další řekl, že si myslí, že tato hojná účast
veřejnosti na zasedání je tvořena příznivci paní Svobodové, a že by byl rád, kdyby tolik lidí
chodilo na každé zasedání zastupitelstva a ne jen na tohle.
Přihlásila se opět paní J. Š. a chtěla vědět, jak chce město ušetřit, když paní Bendzová bude
vykonávat dvě funkce, jaký bude její plat. Starosta odpověděl, že určitě slečna Bendzová
nedostane plat paní Svobodové.
A dále ještě starosta odpověděl panu K. ohledně kácení stromů. Sdělil, že se o to starají
technické služby a odbor investic - pan Votroubek.
Přihlásila se paní E.O. a ptala se starosty, jak zajistí město vzrůstající kvalitu kultury, když je
garantem člověk, který má tolik funkcí a kdo bude dělat práci paní Svobodové. A zároveň se
dotázala paní J. Š., jaký tedy bude brát slečna Bendzová plat – ví to starosta? Starosta
odpověděl, že na to jsou tabulky, ale určitě bude mít příplatek za vedení.
Dále se přihlásila paní M. P. a ptala se, proč nebyl v informacích z rady uveden tento bod
(odvolání paní Svobodové z funkce vedoucí). Tajemnice odpověděla, že toto téma bylo do
programu připravené samostatně. A dále chtěla paní P. vědět, jaký roční plat paní Svobodová
měla, aby věděla, kolik město ušetří. Starosta odpověděl, že výše platů se nesděluje z důvodu
ochrany osobních údajů, ale rozhodně nedostane slečna Bendzová plat paní Svobodové.
Přihlásila se paní J. Š. a uvedla, že odvolání má politický podtext. Uvedla, že před časem byla
paní Svobodová odvolána z Mikroregionu Fr. Kupky, i když v něm byla od samého založení a
teď byla odvolána z funkce vedoucí kultury. Na zastupitelstvu to bylo odůvodněno, že
mikroregion nebude spolupracovat v oblasti kultury, ale kvůli cyklostezce mezi Dobruškou a
Opočnem. Odpověděla místostarostka paní Čiháčková, že mikroregion se nikdy kulturou
nezabýval, pouze se na začátku vydal podpůrný dokument, aby se „získaly kladné“ body.
Nyní budou vynaloženy náklady pouze na studii cyklostezky.
Přihlásila se paní L. J., bývalá občanka Dobrušky, nyní však z Hradce Králové a chtěla
promluvit. Sdělila, že je zastupitelkou města Hradec Králové. Starosta s tajemnicí však
namítli, že na Zastupitelstvu města Dobrušky ona, jako občanka Hradce Králové, právo
promluvit nemá. Přihlásil se pan Hůlek a sdělil, že jako radní Hradce Králové může vystoupit.
Dále se přihlásil zastupitel pan Josef Jindra a řekl, že by se měly odlišovat různé věci,
z Mikroregionu Františka Kupky odvolalo paní Svobodovou zastupitelstvo, ale z funkce
vedoucí ji odvolala rada. Pokud je zde domněnka o politickém podtextu, mělo by se to
dokázat. Pan Hůlek sdělil, že zřizovatelem rady je zastupitelstvo a nevidí nic špatného na
zodpovídání se rady zastupitelstvu.
Dále citoval zastupitel pan Pavel Hůlek článek z Mladé Fronty DNES ohledně rušení
stranických buněk ODS, které spolupracovaly s KSČM „V případě Dobrušky je situace
odlišná, protože zastupitel v radě, který byl zvolen za KSČM, se od této strany distancoval s
tím, že v radě města nebude reprezentovat její politiku." Pan Hůlek uvedl, že jej tato
informace potěšila.
Dále vystoupila paní L. J. a požádala zastupitelstvo, zda by mohla i přesto veřejně vystoupit.
Starosta oslovil zastupitele, zda nechají prostor paní L. J., když požádala o slovo i když není
občanem s trvalým pobytem v Dobrušce.
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Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Vystoupení paní J. bylo schváleno.
Paní L. J. uvedla, že se seznámila s paní Svobodovou při přípravě filmu o Fr. Kupkovi před
třemi roky a velice dobře se jí s ní spolupracovalo. Paní J. sdělila, že se k odvolání p.
Svobodové musela vyjádřit a vyzvedla její vysokou odbornost. Dále sdělila, že Dobruška
lidem není lhostejná. A proto je ráda, že mohla přispět k podpoře paní Svobodové. Děkovala
za možnost promluvit. A dále připomněla přípravu akcí souvisejících s malířem Fr. Kupkou a
byla by ráda, kdyby u toho paní Svobodová byla.
Dále se přihlásil pan J. K. a sdělil, že paní Svobodová je zde líčena, jako jiný člověk. Že kdysi
v knihovně vedoucí dlouhodobě onemocněla a ještě v době její pracovní neschopnosti
nastoupila paní Svobodová na místo vedoucí. Paní Svobodová odpověděla, že se pan K.
zmýlil, že po paní Poláčkové byla v knihovně vedoucí paní Průdková a teprve potom se jí
stala ona. Pan K. se paní Svobodové za tuto nepřesnost omluvil .
Dále se přihlásil pan J. M. a řekl, že apeluje na zastupitele, aby svoje rozhodnutí dělali jako
zástupci občanů, nikoliv stran.
Přihlásila se paní L. O. a sdělila, že nebýt paní Svobodové, nebylo by spoustu festivalů a
dalších kulturních akcí. Proto odvolání nerozumí. Starosta konstatoval, že o odvolání
hlasovala rada a jednohlasně rozhodla.
Přihlásila se paní M. P. a ptala, se jak lze revokovat rozhodnutí rady. Jak se to dá technicky
provést. Starosta požádal paní tajemnici. Paní tajemnice sdělila, že rada může samozřejmě své
rozhodnutí zrušit, například když není v souladu se zákonem.
Poté se přihlásil zastupitel pan Pavel Hůlek a využil svého práva dle § 82 odst. b) Zákona o
obcích a před přítomnými zastupiteli dal veřejný podnět radě města, aby se svým rozhodnutím
o odvolání paní Svobodové opakovaně zabývala.
Dále se přihlásila paní J. Š. a připomněla odvolání paní Jany Poláčkové z funkce vedoucí
odboru školství před 2 lety - toto vypadá podobně. Není to osobní msta? Starosta odpověděl,
že určitě ne.
Paní J. Š. se dále ptala, proč tu z nové rady chybí hned tři radní, když jde o tak závažné
rozhodnutí, pochybovala o jejich postoji k této věci. Zastupitelstvo by mělo zvážit chování
rady. Odpověděl starosta, že Petr Lžíčař je v Itálii a pan Karel Joukl se řádně předem
omluvil, že je na služební cestě v Mostě. Pan Karel Brázdil psal sms zprávu, že je na cestě
z Prahy.
Zastupitelka paní Jana Melicharová sdělila, že má pocit, že jednání sklouzává do osobních
sporů a ráda by na příštím zasedání zastupitelstva slyšela vysvětlení o důvodech odvolání paní
Svobodové.
Vystoupila paní J. Š. a ptala se, jak je možné, že tu není pan Brázdil a ani se neomluvil. Je
nějak postižitelné, když zastupitelé nechodí na zasedání? Odpověděla paní tajemnice, že
paradoxně stačí, aby zastupitel pouze složil na ustavujícím zasedání slib.
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Přihlásil se zastupitel pan Josef Horák a řekl, že toto v žádném případě není případ pana
Brázdila. Jak asi hodně lidí ví, pracuje v Praze a proto se může lehce stát, že nestihne dojet
včas.
Přihlásil se zastupitel pan Josef Jindra a řekl, že se již z diskuze stává fraška, aby se mluvilo
k tématu.
Dále se přihlásila paní D. M. z Opočna a požádala, zda může také promluvit.
Starosta dal hlasovat, zda zastupitelé souhlasí s vystoupením D. M.
Hlasování: Pro 10 Proti 1 (p. Jindra) Zdržel se 0
Vystoupení paní M. z Opočna bylo schváleno.
Paní D. M. konstatovala, že se hovoří o aktuální reorganizaci kvůli finanční úspoře, ale
občané byli ujištěni, že kvalita kultury zůstane na stejné výši. Jak to chce vedení města udělat,
když starosta ani nezná kvalifikaci nové vedoucí kultury a nezná výši ušetřených prostředků
po reorganizaci. Starosta odpověděl, že město a městský úřad zaměstnává cca 145 lidí, tudíž
nemůže znát přesnou výši platu každého zaměstnance. Slečna Bendzová je magistra,
zopakoval, že si bohužel nepamatuje přesný název oboru, který vystudovala, ale to že již paní
Svobodová upřesnila.
Dobruška dne 14. 3. 2011
Zapsala:

Eva Pithartová

……………………………..

Ověřovatelé:

Petr Moravec

…………………………….

Pavel Štěpán

……………………………..

Bc. Petr Tojnar

……………………………..

Starosta:

Zasedání bylo ukončeno v 19:01 hodin

