
V Lázních Bělohradě dne 8.12.2014

1. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Na podkladě programu koalice pro Lázně Bělohrad, oddílu III., bodu 1, kde jsme se zavázali 

ke zkvalitnění informovanosti občanů o dění ve městě a poskytování více informací, bych vás rád 

informoval o průběhu investičních akcí, které právě v Lázních Bělohradě probíhají. Především se 

jedná o největší rozběhnutou akci, kterou je vodovod a kanalizace v obci Brtev. U této akce proběhly 

dva kontrolní dny, kde bylo konstatováno, že akce probíhá prozatím dle plánu. V současné době je ve 

směru od rybníku Pardoubek do Brtve položeno celkem 253 metrů kanalizace a vodovodu. U této 

akce jsme řešili v posledním období hlavně způsob financování a to v souvislosti s požadavkem 

Státního fondu životního prostředí, který jednoznačně stanovil dodržení platebního kalendáře pro 

tuto akci. Na jednáních se SFŽP bylo stanoveno, že musíme do konce tohoto roku dle platebního 

kalendáře vyčerpat 16 milionů korun, přičemž toto není možné vlivem postupu akce dodržet. Proto 

proběhla další jednání, na kterých bylo přislíbeno, že pokud v letošním roce vyčerpáme a 

vyfakturujeme částku ve výši kolem 10 milionů korun, zbylé nevyčerpané prostředky budou 

přesunuty do roku 2015. Ve spolupráci s firmou EVT bylo doloženo, že stihneme vyčerpat 

požadovaný limit finančních prostředků a tudíž by měl být problém s nedočerpáním prostředků 

vyřešen. V současné době je na akci vodovod kanalizace Brtev vyčerpáno a vyfakturováno za celkem 

10.546.693,25Kč včetně DPH a písemně dle předešlé domluvy SFŽP žádáme o přesun finančních 

prostředků do roku 2015 a to v celkové výši 9.387.876,67Kč. Kromě běžných problémů, které patří ke 

každé podobné akci, nejvíce občany města, ale hlavně Brtve omezuje a znepříjemňuje život poměrně 

značně znečištěná komunikace. Ke znečištění dochází především vlivem najíždění vozidel stavby na 

silnici. Ke znečištění komunikace docházelo i vlivem čištění rybníku Pardoubek. Ve spolupráci s firmou 

EVT, což je firma, která provádí samotnou stavbu vodovodu a kanalizace, pracovníky technických 

služeb a sboru dobrovolných hasičů, je prováděn téměř denně úklid celého znečištěného úseku 

silnice a to jak mechanickým čištěním, tak i oplachem vodou z cisterny. Touto cestou bych rád 

poděkoval občanům za shovívavost a chtěl bych poprosit o trpělivost s touto akcí, jelikož i přes 

veškerá provedená a prováděná opatření není možné udržet silnici do Brtve po celý den zcela čistou.  

Uvědomuji si, že je pro občany situace velice špatná, ale věřte mi, děláme pro nápravu stavu 

maximum. Kromě zmíněné akce vodovod a kanalizace Brtev  město dále pokračuje v projektu 

„Sportoviště Lázně Bělohrad“. Na tuto akci má město v rukou dokumentaci pro územní řízení, na

základě které bylo zpracováno výběrové řízení na předložení cenové nabídky na projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro zadání a zároveň realizaci stavby. 

Zde byly osloveny celkem 3 firmy a to Atelier Tsunami z Náchoda, Sedláček Studio s.r.o. z Hradce 

Králové a Cuboid Architekti s.r.o. z Prahy. Dne 1.12.2014 se uskutečnila prohlídka zájmového území. 

V požadovaném termínu předložily všechny poptané firmy svoji cenovou nabídku, přičemž jako 

vítězná firma byla výběrovým řízení firma Atelier Tsunami s.r.o. z Náchoda, která předložila cenovou 

nabídku ve výši 495.000,-Kč bez DPH. Pro ilustraci firma Sedláček studio s.r.o. předložilo nabídku ve 

výši 589.500,-Kč bez DPH a firma Cuboid Architekti s.r.o. nabídku v částce 510.000,-Kč bez DPH.

Další investiční akce, která v současné době probíhá, je rozšíření vybavení kompostárny, což 

je nákup kontejnerového nosiče a kontejnerů na bioodpad, a kde byla vybrána ve výběrovém řízení 



firma Charvát CTS a.s. Okřínek. U této akce byly nashromážděny veškeré potřebné doklady a zaslány 

na SFŽP k posouzení. Po posouzení bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ( ROPD ) na tuto 

akci. Samotná realizace je pak plánována na jarní měsíce roku 2015. V posledním období také 

proběhla úspěšně kolaudace mateřské školy v Lázních Bělohradě po zdárně dokončené investiční akci 

zateplení BMŠ. Probíhá rekonstrukce bytu v domě čp. 20 na Nám. K. V. Raise, který by měl být na 

konci zimy plně zrekonstruován a uveden zpět do provozu.  Jiné akce nejsou v současné době v běhu.    

K dalšímu dění ve městě je třeba uvést, že pracovníci technických služeb prováděli podzimní 

údržbu města jako je sběr listí, prořezávky stromů, úklid rybníku Pardoubek a mnoho další užitečné 

práce. Vánočně nám krásně vyzdobili město a pomohli s akcí rozsvěcení vánočního stromku.

Chtěl bych touto cestou také moc poděkovat všem, kteří se nemalou měrou podílejí jak na 

investičních akcích, tak na běžném chodu města a městského úřadu. Všichni odvedli a stále odvádějí 

velký kus dobré práce a zaslouží jen chválu.

Na závěr své zprávy bych chtěl všem zaměstnancům města, zastupitelům a spoluobčanům 

poděkovat za práci a chtěl bych popřát mnoho osobních i pracovních úspěchů, hodně zdraví a štěstí 

do nového roku.

Jan Pavlásek

místostarosta  




