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Zápis č. 10/2012
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad

na volební období 2010-2014,
které se konalo dne 12.9.2012 v 18:00 hodin

v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Přítomni: Ing. Pavel Šubr, Jiří Bičiště, Ing. Jiří Bareš, Luboš Bičiště, Radoslav Břízek, Vlastimil Dlab, MUDr. Jiří
Fink, Jan Flégl, Lubomír Hoška, Martin Menčík, Jan Pavlásek, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver

Omluveni: Jana Balšanová, Ing. Radim Kalfus

Neomluveni: -

Hosté: občané města Lázně Bělohrad

Program: Zahájení1.
Volba ověřovatelů zápisu2.
Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města3.
Zpráva z jednání rady města4.
Nákup a prodej nemovitostí5.
Rozpočtové opatření č. 3/20126.
Investiční akce města7.
Různé8.
Diskuze9.
Závěr10.

1. Zahájení

Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva města zahájil jednání ing. Pavel Šubr, starosta města.
Dále konstatoval včasné a řádné svolání a usnášeníschopnost zastupitelstva města, přítomné seznámil s programem
zasedání ZM (dle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva města).
Usnesení č.10/150/2012/ZM

ZM schvaluje
program veřejného zasedání.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Radoslav Břízek a pan Vlastimil Dlab.
Usnesení č.10/151/2012/ZM

ZM schvaluje
jako ověřovatele zápisu pana Radoslava Břízka a pana Vlastimila Dlaba.

Hlasování: 13 Přítomno  | 11 Souhlasí  | 2 Zdrželo se  |

3. Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města

Předseda kontrolního výboru ing. Jiří Bareš informoval ZM o schůzi kontrolního výboru dne 5.9.2012, na níž proběhla
kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města ze dne 14.3.2012. Bylo konstatováno, že uložené úkoly
jsou splněny. Pouze neproběhl převod pozemků p.p. č. 279/4 a 279/5 v k.ú. Lázně Bělohrad (u bytovek), neboť se na
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těchto pozemcích nachází přístupové komunikace, zpevněné plochy a zeleň k těmto domům a z tohoto důvodu tyto
pozemky není možno využít pro zastavění stavbami pro bydlení ani veřejně prospěšnou stavbou ani pro realizaci zeleně
a město tím nesplňuje podmínky pro bezúplatný převod výše uvedených pozemků. Pan starosta popsal další postup a
vysvětlil okolnosti převodu sokolovny do majetku města.
Usnesení č.10/152/2012/ZM

ZM bere na vědomí
kontrolu usnesení z jednání ZM dne 13.6.2012.

4. Zpráva z jednání rady města

Za uplynulé období proběhlo jednání rady města dne 13.7.2012, 3.8.2012 a 7.9.2012.
Usnesení č.10/153/2012/ZM

ZM bere na vědomí
zprávu z jednání RM dne 13.7.2012, 3.8.2012 a 7.9.2012 předloženou starostou města ing. Pavlem Šubrem.

5. Nákup a prodej nemovitostí

Dar - pozemek p.p. č. 242/1 v k.ú. Lány u Lázní Bělohradu
Usnesení č.10/154/2012/ZM

I. ZM schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi paní Dytrychovou, Matějákovou a Kracíkovou a městem Lázně Bělohrad na
pozemek p.p. č. 242/1 o výměře 1782 m² v k.ú. Lány u Lázní Bělohradu s tím, že náklady za darování ponese
město.

II. ZM ukládá
zaslat poděkování majitelkám pozemku za tento dar.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Prodej pozemku p.p. č. 571/2 v k.ú. Lázně Bělohrad
Usnesení č.10/155/2012/ZM

ZM schvaluje
prodej pozemku p.p. č. 571/2 o výměře 77 m² v k.ú. Lázně Bělohrad do spoluvlastnictví na základě žádosti
manželů Kaprasových a ing. Moniky Vostrovské a Anety Vostrovské za cenu 150,- Kč/m² a náklady spojené s
prodejem.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Odkoupení pozemků p.p. č. 1266/4 a 1477/8 v k.ú. Horní Nová Ves
Usnesení č.10/156/2012/ZM

ZM schvaluje
odkoupení pozemků p.p. č. 1266/4 o výměře 2276 m² a č. 1477/8 o výměře 319 m² v k.ú. Horní Nová Ves za
cenu 50,-Kč/m² od pana Jiřího Krčmaříka, Mgr. Zdeňka Krčmaříka, paní Marcely Novákové a paní Věry
Sklenářové s tím, že náklady za odkup ponese město.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení
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Usnesení č.10/157/2012/ZM

ZM schvaluje
uzavření dohody o vydání bezdůvodného obohacení mezi panem Jiřím Krčmaříkem, Mgr. Zdeňkem Krčmaříkem,
paní Marcelou Novákovou a paní Věrou Sklenářovou a městem Lázně Bělohrad za užívání pozemků p.p. č.
1266/4 a 1477/8 v k.ú. Horní Nová Ves ve výši 1,- Kč/m² ročně za 3 roky zpětně dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Prodej pozemků p.p. č. 505 a st.p. č. 117 v k.ú. Brtev

Pan Luboš Bičiště oznámil před projednáváním dalšího bodu svůj poměr k věci v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů.
Ředitel Lázně Bělohrad a.s., Mgr. Vele potvrdil, že nabídka společnosti Lázně Bělohrad a.s. na odkup pozemků a
vybudování vycházkové trasy a dětského hřiště nadále trvá.

Usnesení č.10/158/2012/ZM

ZM neschvaluje
prodej pozemků p.p. č. 505 a st. p. č. 117 v k.ú. Brtev společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Hlasování: 13 Přítomno  | 8 Souhlasí  | 5 Zdrželo se  |

Prodej pozemků p.p. č. 505 a st.p. č. 117 v k.ú. Brtev
Usnesení č.10/159/2012/ZM

ZM ukládá
panu starostovi zařadit do rozpočtu města na rok 2013 vybudování vycházkové trasy kolem rybníka Pardoubek
včetně dětského hřiště a přeložení chodníku na hrázi rybníka.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

6. Rozpočtové opatření č. 3/2012

Usnesení č.10/160/2012/ZM

ZM schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2012 dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

7. Investiční akce města

Pan Dědic vznesl dotaz na asfaltování Třetí strany po opravě vodovodu, zodpověděl pan místostarosta.
Pan Valtera se dotázal na opravu silnice u HZ v Prostřední Nové Vsi, zodpověděl pan Dlab a pan místostraosta.
Pan Mečíř se pochvalně vyjádřil k opravě silnice na Miletín.

Usnesení č.10/161/2012/ZM

ZM bere na vědomí
informaci pana místostarosty o investičních akcích města v roce 2012 a o připravených a nedokončených
investičních akcích.

8. Různé
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Informace o RUD
Usnesení č.10/162/2012/ZM

ZM bere na vědomí
informaci pana starosty o novole zákona o RUD, která dle propočtů Ministerstva financí ČR přinese zvýšení
příjmů měst ze sdílených daní o 37,4% (z 25,3 mil. Kč na 34,8 mil. Kč).

Zápis z jednání finančního výboru

Předseda finančního výboru pan Vlastimil Dlab informoval ZM o jednání finančního výboru dne 5.9.2012.

Usnesení č.10/163/2012/ZM

ZM bere na vědomí
zápis č. 5/2012 z jednání finančního výboru ze dne 5.9.2012 včetně kontroly hospodaření města za 1. pololetí
roku 2012.

9. Diskuze

Pan Hoška vznesl dotaz ohledně rozšíření vánočního osvětlení ve městě, zodpověděla tajemnice MěÚ.
Pan Špicar se dotázal na zrušení zákazu vjezdu traktorů na náměstí K.V. Raise, zodpověděl pan starosta s tím, že věc
bude projednána na jednání RM.
Ing. Bareš vznesl stížnost na práci Policie ČR, zodpověděl pan Pavlásek.
V diskuzi se dále jednalo o koncepci cestovního ruchu ve městě (Mgr. Vele), budoucnosti SOU Lázně Bělohrad (p.
Šidvic), úpravách rybníku Pardoubek (p. Čeliš), zámku a golfu na Byšičkách (p. Valtera).

10.Závěr

Starosta ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva a občanům města za účast a připomínky a společnosti Lázně
Bělohrad a.s. za přípravu zasedání. Veřejné zasedání zastupitelstva města skončilo ve 21:00 hodin.

Zapsal: Monika Ulverová 
Datum: 12.9.2012
Přílohy zápisu: Zápis z jednání kontrolního výboru1.

Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení2.
Rozpočtové opatření č. 3/20123.
Zápis z jednání finančního výboru4.

 ..................................
Jiří Bičiště

místostarosta

..................................
Ing. Pavel Šubr

starosta

Ověřovatelé zápisu: ..................................
Radoslav Břízek

..................................
Vlastimil Dlab
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