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Zápis č. 16/2013
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad

na volební období 2010-2014,
které se konalo dne 18.9.2013 v 18:00 hodin

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

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

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: Mgr. Jitka Košťálová
občané města Lázně Bělohrad
Vladimíra Špicarová

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. 4/20136.
Zmocnění pro radu města k provádění rozpočtových opatření 7.
Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města8.
Různé9.
Diskuze10.
Závěr11.

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 15 členů zastupitelstva města).
Usnesení č.16/231/2013/ZM

ZM schvaluje
program veřejného zasedání.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Luboš Bičiště a pan Radoslav Břízek.
Usnesení č.16/232/2013/ZM

ZM schvaluje
jako ověřovatele zápisu pana Luboše Bičiště a pana Radoslava Břízka.

Hlasování: 15 Přítomno  | 13 Souhlasí  | 2 Zdrželo se  |

3. Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města
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Předseda kontrolního výboru ing. Jiří Bareš informoval ZM o schůzi kontrolního výboru dne 11.9.2013, na níž proběhla
kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města ze dne 19.6.2013. Bylo konstatováno, že uložené úkoly
jsou splněny.
Usnesení č.16/233/2013/ZM

ZM bere na vědomí
kontrolu usnesení z jednání ZM dne 19.6.2013.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

4. Zpráva z jednání rady města

Za uplynulé období proběhlo jednání rady města dne 12.7.2013, 9.8.2013 a 13.9.2013.
Usnesení č.16/234/2013/ZM

ZM bere na vědomí
zprávu z jednání RM dne 12.7.2013, 9.8.2013 a 13.9.2013 předloženou starostou města ing. Pavlem Šubrem.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

5. Nákup a prodej nemovitostí

Prodej pozemků p.p.č . 471 a 95/6 v k.ú. Lány u Lázní Bělohradu 

Usnesení č.16/235/2013/ZM

ZM schvaluje
prodej pozemků p.p. č. 471 o výměře 111 m² a 95/6 o výměře 11 m² v k.ú. Lány u Lázní Bělohradu na základě
žádosti manželů Novákových za cenu 100,- Kč/m² a náklady spojené s prodejem.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

Prodej pozemku p.p. č. 258/2, 258/3 a 258/4 v k.ú. Dolní Javoří
Usnesení č.16/236/2013/ZM

ZM schvaluje
prodej pozemků p.p. č. 258/2 o výměře 1 m² a 258/3 o výměře 3 m² v k.ú. Dolní Javoří na základě žádosti RNDr.
Jana Šebelíka a pozemku p.p. č. 258/4 o výměře 1 m² v k.ú. Dolní Javoří na základě žádosti pana Milana
Steigerwalda za cenu 100,- Kč/m² a náklady spojené s prodejem.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

Odkoupení pozemku p.p. č. 1608 v k.ú. Horní Nová Ves
Usnesení č.16/237/2013/ZM

ZM schvaluje
odkoupení pozemku p.p. č. 1608 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Nová Ves od manželů Pavla a Věry Černých za
cenu 45,- Kč/m² dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím, že náklady za odkup ponese město.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

Odkoupení pozemku p.p. č. 47/7 v k.ú. Horní Nová Ves 

Usnesení č.16/238/2013/ZM
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ZM schvaluje
odkoupení pozemku p.p. č. 47/7 o výměře 115 m² v k.ú. Horní Nová Ves od Veroniky Hrubé, ing. Ondřeje
Hrubého, Jiřího Kremličky, Radovana Kremličky, Vladimíra Kremličky a Nory Puttové za cenu 150,- Kč/m² s tím,
že náklady za odkup ponese město.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

Odkoupení pozemků p.p. č. 713/1, 713/3 a 713/4 v k.ú. Brtev
Usnesení č.16/239/2013/ZM

ZM schvaluje
odkoupení pozemků p.p. č. 713/1 o výměře 9102 m², č. 713/3 o výměře 262 m² a č. 713/4 o výměře 2005 m² v
k.ú. Brtev od paní Bernardety Kinské za cenu 5,69 Kč/m² s tím, že náklady za odkup ponese město.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

6. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Předseda finančního výboru pan Vlastimil Dlab informoval, že finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření č. 4/2013.
Usnesení č.16/240/2013/ZM

ZM schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2013 dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

7. Zmocnění pro radu města k provádění rozpočtových opatření

Usnesení č.16/241/2013/ZM

ZM schvaluje
zmocnění pro radu města k provádění rozpočtových opatření v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. v platném znění z důvodů:

1) změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (dotace z fondů EU, dotace ze SR, ze státních fondů a z
rozpočtu kraje) bez omezení výše rozpočtového opatření, přičemž podíl (vstřícnost) města u jedné akce nesmí
překročit 500.000 Kč,

2) přesunu rozpočtových prostředků aniž by se měnil jejich celkový objem do částky 300.000 Kč,

3) použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových výdajů, čímž se zvýší celkový objem
rozpočtu maximálně do 300.000 Kč,

4) změn u oprav, rekonstrukcí a investičních akcí (tj. zařazení nové akce, snížení, navýšení, převod mezi akcemi)
s možností úpravy částky do 300.000 Kč na jednu akci.

Rada města je povinna předložit schválená rozpočtová opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Tímto se ruší zmocnění pro radu města k provádění rozpočtových opatření schválené zastupitelstvem města
dne 6. června 2007.

Toto zmocnění pro radu města k provádění rozpočtových opatření nabývá platnosti dnem schválení
zastupitelstvem města a účinnosti 1. ledna 2014.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |
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8. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města

Tajemnice seznámila přítomné s návrhem nových pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města.
Ing. Jaroslav Jirásko se dotázal, zda bude nutno dokladovat zda je subjekt plátcem daně či ne - ano, bude se to ověřovat,
zodpověděli pan starosta a tajemnice.
Předseda finančního výboru pan Vlastimil Dlab informoval, že finanční výbor doporučuje ZM schválit předložená
pravidla.
Usnesení č.16/242/2013/ZM

ZM schvaluje
Pravidla města Lázně Bělohrad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní, sportovní,
vzdělávací a sociální aktivity.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

9. Různé

Územní plán Lázně Bělohrad
Usnesení č.16/243/2013/ZM

ZM bere na vědomí
pozvání na setkání s občany k problematice nového územního plánu města dne 23.9.2013 v 16:00 hodin v aule
ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

ČIŽP - kyanidy

Pan starosta informoval o odpovědi ČIŽP na dopis ohledně možného ukládání sudů s kianydy na černou skládku.
Dotaz pana Břízka, jestli by se na likvidaci nemohlo podílet i město Jičín.
MUDr. Fink - kyanidy byly hlídanou látkou a nemyslí si, že by to bylo možné.
Ing. Bareše překvapuje nejasný závěr ČIŽP - buď je to poplašná zpráva nebo pokud je to pravda, tak nechat udělat
průzkumný vrt.
Ing. Šubr - pokud by se daly dělat průzkumy, bylo by to příliš nákladné. Kyanidy byly podle svědectví dalších osob
přísně evidovány.
Pan Hoška napovažuje pana Krátkého za důvěryhodný zdroj.

Usnesení č.16/244/2013/ZM

ZM bere na vědomí
odpověď České inspekce životního prostředí na podnět pana starosty ohledně možného vyvážení sudů s kyanidy
ze s.p. Narex v 70. a 80. letech minulého století na černou skládku poblíž lesa Zhoří a do lokality Slívkova háje.

Hlasování: 15 Přítomno  | 14 Souhlasí  | 1 Zdrželo se  |

Finanční výbor

Usnesení č.16/245/2013/ZM

I. ZM bere na vědomí
zprávu z jednání finančního výboru č. 10/2013 ze dne 10.9.2013. Finanční výbor m.j. provedl kontrolu plnění
rozpočtu města za 1. pololetí 2013 a porovnání daňových příjmů města za období 1-7/2012 a 1-7/2013, kde
došlo k nárustu o 26,6%.

II. ZM schvaluje

Zápis ZM č. 16/2013
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doporučení finančního výboru evidovat veškeré práce technických služeb města pro cizí organizace,
příspěvkové organizace města a organizační složky města od 1.1.2014.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

Dechová hudba Javorka

Usnesení č.16/246/2013/ZM

I. ZM schvaluje
a) žádost Dechové hudby Javorka, že Javorka uskuteční 2 koncerty ročně pro město zdarma místo schválených 3

(viz. usnesení č. 11/175/2012/ZM) v případě uzavření smlouvy mezi městem Lázně Bělohrad a Dechovou
hudbou Javorka.

b) poveření RM k uzavření smlouvy mezi městem Lázně Bělohrad a Dechovou hudbou Javorka v případě, že bude
zaregistrována jako občanské sdružení, případně s jejím kapelníkem.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

Fotbalové kabiny

Pan Petřivý představil návrh na výstavbu multifunkčního zařízení pro TJ Lázně Bělohrad.
Do diskuze se zapojili zastupitelé Miroslav Špicar (dotaz na termín dokončení projektové dokumentace ve smlouvě o
dílo), ing. Jiří Bareš, Jana Balšanová, ing. Radim Kalfus (je promyšlené spojit šatny pro několik sportů, předpokládal, že
dnes budeme znát projekt a ocenění fotbalových kabin), Vlastimil Dlab (je pro uplatnění sankcí dle smlouvy o dílo
vzhledem k závazku zhotovitele dokončit PD, výkaz výměr a ocenění do 31.5.2013), Jan Flégl (podivuje se, že TJ není
jednotná, chybí mu ocenění fotbalových kabin), pan starosta (doporučil zpracovat studii řešení celého sportovního
areálu, nutné řešit podmínky pro 2 oddíly - fotbal a stolní tenis, možnost dotace při vzniku nového sportoviště)a pan
místostarosta (skica celého spotoviště existuje 8 let), za veřejnost předseda fotbalového oddílu ing. Jiří Wagenknecht
(shrnul historii budování sportoviště, návrh TJ se mu nejeví jako optimální), Libor Suchý (dotaz na podobu té stavby) a
ing. Jiří Schovánek (hodnotí za volejbal návrh TJ jako přínosný).

Usnesení č.16/247/2013/ZM

I. ZM bere na vědomí
návrh TJ Lázně Bělohrad na výstavbu multifunkčního zařízení pro TJ.

II. ZM ukládá
RM předložit stávající studii řešení dostavby sportovního areálu v Bažantnici TJ Lázně Bělohrad k diskuzi.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

Fotbalové kabiny
Usnesení č.16/248/2013/ZM

ZM schvaluje
uplatnit smluvní pokutu v souladu se smlouvou o dílo s Českou obchodní a stavební společností s.r.o. za
nepředání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, výkazu výměr a ocenění "Dostavba fotbalových
kabin TJ Lázně Bělohrad" (dle smlouvy do konce května 2013).

Hlasování: 15 Přítomno  | 13 Souhlasí  | 2 Zdrželo se  |

Fotbalové kabiny
Usnesení č.16/249/2013/ZM

ZM ukládá
RM předložit na příští jednání ZM návrh investičních akcí města, rekonstrukcí a oprav pro rozpočet města pro
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rok 2014.

Hlasování: 15 Přítomno  | 14 Souhlasí  | 1 Zdrželo se  |

Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Lázně Bělohrad - nákup zametacího stroje
Usnesení č.16/250/2013/ZM

ZM schvaluje
přijetí dotace dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. 13141172 ze dne 10.9.2013 na realizaci akce:
"Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Lázně Bělohrad" (nákup zametacího stroje).

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

Silnice L. Bělohrad - Špice
Usnesení č.16/251/2013/ZM

ZM bere na vědomí
informaci pana starosty o rekonstrukci silnice Lázně Bělohrad (odbočka na Svatojanský Újezd) - Špice, která je
Královéhradeckým krajem naplánována na příští rok a o jednáních v rozšíření rekonstrukce o úsek Kotykova
alej - železniční přejezd v Lázních Bělohradě.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

Bělohradské kulturní léto 2013

Vedoucí MěKS pan Stuchlík provedl zhodnocení Bělohradského kulturního léta.
Ing. Ulver vznesl dotaz na účast oproti roku 2012, zodpověděl pan Stuchlík, že účast je podstatně vyšší.
Pan Hoška vznesl dotaz, zda je vyúčtování za folklorní festival. Není, protože ho provádí o.s. Hořeňák a Hořeňáček a
termín předložení je do 20. prosince 2013.
Dotaz pana Břízka, zda by nešlo udělat dobrovolné vstupné na koncerty v Bažantnici, zodpověděl pan starosta.

Usnesení č.16/252/2013/ZM

ZM bere na vědomí
zprávu vedoucího MěKS o zhodnocení Bělohradského kulturního léta 2013.

Hlasování: 15 Přítomno  | 15 Souhlasí  |

10.Diskuze

Ing. Ulver se dotázal, jak se plní příjmy z výherních hracích přístrojů, zodpověděla paní Špicarová.

11.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 22:00 hodin.

Zapsal: Monika Ulverová 
Datum: 18.9.2013
Přílohy zápisu: Zápis z jednání kontrolního výboru1.

Rozpočtové opatření č. 4/20132.

Zápis ZM č. 16/2013



-7-

Zmocnění pro radu města k provádění rozpočtových opatření 3.
Zápis z jednání finančního výboru4.

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

místostarosta

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

starosta

Ověřovatelé zápisu: ..................................
Luboš Bičiště

..................................
Radoslav Břízek
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