
Zhodnocení volebního období 2010 až 2014

Zhodnotit stručně čtyřleté volební období je poměrně obtížné. Pokusím se proto vyjmenovat 

alespoň největší úspěchy i neúspěchy ať v oblasti investic či dalších oblastech života města, 

ale také zhodnotit volební programy jednotlivých stran.

Začnu zákony a vyhláškami. Negativně se ve všech lázeňských městech projevily od r. 2012 

nové vyhlášky vztahující se k lázeňství. Ty přinesly snížení rozsahu hrazené lázeňské péče ze 

strany zdravotních pojišťoven a následně pokles počtu klientů jednotlivých lázeňských 

zařízení. Od r. 2012 platí zákon o církevních restitucích, pozitivem pro naše město je zisk 

stavebních pozemků v Tyršově ulici, ale bohužel do dnešního dne nevíme, které pozemky ve 

městě církev získá. Za nejvýznamnější změnu zákona pro naše město považuji změnu zákona 

o rozpočtovém určení daní od roku 2013. Městu meziročně přinesla nárůst sdílených daní o 

cca 36 % (více než 9 mil. Kč). V souvislosti s novými zákony je možné zmínit dohodu s s.p. 

Lesy ČR, od kterého město získalo více než 50 ha lesních pozemků, o jejichž převod do 

vlastnictví města usilovalo od roku 2004. Po dlouhých jednáních uvolnil stát finanční 

prostředky na odstranění staré ekologické zátěže v areálu firmy Deprag, která ohrožovala 

podzemní vody. Důležité je i získání dotace na provedení analýzy rizik na dvou starých 

skládkách ve městě, kam se údajně měly vyvážet škodlivé látky. Za velice významné považuji 

schválení nového územního plánu na posledním zasedání zastupitelstva města ve volebním 

období 2010 až 2014 a také získání pořadatelství Konference Sdružení lázeňských míst na 

téma „Přidaná hodnota lázeňství“ v listopadu 2014 pro naše město.

Z investičních akcí jmenuji nejprve ty, na které město získalo dotace. Šlo o zateplení 

bytového domu v Kotykově aleji, zateplení budov Bělohradské mateřské školy v Horní Nové 

Vsi a v Lázních Bělohradě, instalaci nových svítidel veřejného osvětlení ve všech obcích, 

výstavbu chodníku na HNV včetně veřejného osvětlení a přípravu a schválení realizace 

největší akce - výstavby vodovodu a kanalizace Brtev.

Dále se uskutečnily stavební akce ze zdrojů města - výměna oken v bytových domech č.p. 

200, 373 a 427, v hasičské zbrojnici Horní Nová Ves, na městském úřadě, rekonstrukce bytů 

v domech č.p. 20, 112, 145, 200 a 287, výměna tepelných čerpadel, vybudování podlahového 

topení a rekonstrukce sociálních zařízení v budově mateřské školy Lázně Bělohrad, 

odstranění vlhkosti v základní škole, výstavba vodovodu U Lva, úpravny pitné vody ve 

Hřídelci, veřejného osvětlení ve 2 lokalitách v Dolní Nové Vsi, v ulicích V Lukách, Kostelní, 

Štefanikově, Zámecké, Jínově, U Lva, Na Zátiší a části Máchovy a Nádražní, nasvícení 

přechodu pro chodce před mateřskou školou v Horní Nové Vsi, nové povrchy komunikací

v části ulice U Kačírků a Za Mostem, nový chodník a parkovací stání v ulici Václavské, 

vydláždění dvoru za spořitelnou, zadláždění a nový přístřešek na autobusovém nádraží, 

autobusová zastávka v Horní Nové Vsi, parkovací stání u hasičské zbrojnice a u mateřské 

školy Horní Nové Vsi, oplocení areálu domu s pečovatelskou službou, oplocení a úpravy 

areálu dětského tábora U Lva, dětské hřiště na sídlišti, na Pardoubku a na Horní Nové Vsi, 

vycházková stezka kolem Pardoubku se sochami pohádkových bytostí, mantinely na kluzišti 

za sokolovnou.



Z dalších oblastí je nutné jmenovat zahájení spolupráce s bezpečnostní agenturou, která 

dohlíží na pořádek a bezpečnost ve městě, otevření služební místnosti Policie ČR, uzavření 

nové smlouvy s firmou na likvidaci komunálního odpadu, nákup zařízení na sekání příkopů, 

štěpkovačky, zametacího stroje, osobního automobilu a získání dotace na rozšíření vybavení 

kompostárny.

V oblasti kultury pokračovalo pořádání tradičních akcí jako jsou nedělní koncerty 

v Bažantnici, mezinárodní folklorní festival „Pod Zvičinou“, countryfestival, Strašidelná 

Bažantnice, Bažantnice ještě žije, Zahájení lázeňské sezony a mnoho dalších, vydávání 

zpravodaje Bělohradské listy, natáčení akcí Naší televizí, odhalení sochy sv. Anežky České, 

odhalení pamětních desek obětem 1. světové války v Lánech a prof. Antonínu Fričovi na 

Fričově muzeu, rekonstrukce kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého v Brtvi a 

pískovcového kříže v Brtvi, oprava kapličky v Lánech, umístění informačních tabulí na 

hřbitovech, nového pítka na bělohradském hřbitově, zkvalitnění fungování knihovny, udržení 

provozu kina, zakoupení varhan do obřadní místnosti městského úřadu, odkoupení pozemků 

kolem hřbitova na Byšičkách a jejich následná údržba, příspěvek města na opravu kostela na 

Byšičkách, atd. Došlo také k omezení počtu heren ve městě na 2 a schválení pravidel pro 

poskytování příspěvků zájmovým organizacím.

Naopak se nepodařilo uskutečnit všechny akce, které měly ve svých volebních programech 

prakticky všechny strany. Mezi neúspěchy tak patří: 

Nedošlo k rekonstrukci domu č.p. 28 v čele náměstí na sídlo městského úřadu, když dvakrát 

byla neúspěšně podána žádost o dotaci z fondů Evropské unie. Nepodařilo se pokročit 

s řešením využití zámku. V roce 2009 došlo k definitivnímu převodu zámku do vlastnictví 

města. Na začátku volebního období zastupitelstvo města předpokládalo spolupráci s firmou 

Sherydan na přestavbě zámku na objekt seniorského bydlení, ale zhoršená ekonomická 

situace a nevypsání dotačního programu znemožnily uskutečnění této akce. Zámek tak 

zůstává velkým bolákem našeho města. Nedošlo také k dostavbě sportovního areálu u 

Bažantnice (buď dostavba tenisové haly s hernami na stolní tenis a se sociálním zázemím,

nebo fotbalové kabiny, kurty na beachvolejbal, atd.). V září 2014 došlo ale k převodu 

sportovního areálu z TJ Lázně Bělohrad na město. Na budovu městského úřadu a dostavbu 

sportovního areálu se připravuje projektová dokumentace, situaci se zámkem bude muset 

řešit nové zastupitelstvo města. 

Volební programy jednotlivých stran na volební období se v řadě bodů shodovaly. Některé 

strany měly ale ve svých programech další nesplněné body. Šlo např. o:

SNK – ED:

příprava stavebních parcel pro rodinnou výstavbu i v okolních obcích

zajištění místa (objektu) na vybudování centra kulturního a aktivního života občanů

vybudování výtahu v pečovatelském domě

oprava silnice Prostřední Nová Ves - Brtev

Starostové a nezávislí:

dokončení kanalizačních řadů v okrajových částech města

převod sokolovny do majetku města



KDU – ČSL:

podpora projektu výstavby koupaliště

výstavba chodníků v ulicích Karla Moora a Štefanikova

podpora zřízení policejní stanice

podpora výstavby nákupního centra

výstavba toalet na hřbitově a protažení vodovodní přípojky do zadní části hřbitova

Volební program KSČM se mně nepodařilo získat.

Za velice pozitivní považuji pravidelnou vysokou účast členů zastupitelstva města na 

jednáních. Všem zastupitelům bych chtěl za jejich čtyřletou práci poděkovat, stejně tak i 

občanům města a majitelům nemovitostí, kteří se zajímali o město a jeho rozvoj.

Pavel Šubr, listopad 2014




