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Zápis č. 3/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad

na volební období 2014-2018,
které se konalo dne 26.2.2015 v 18:00 hodin

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

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přítomni: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří
Wagenknecht, Jana Balšanová, Ing. Jiří Bareš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Mgr. Martin Menčík,
Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver

Omluveni: Jiří Bičiště, Alena Kuželová, DiS.

Neomluveni: -

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

Program: Zahájení, schválení programu1.
Volba ověřovatelů zápisu2.
Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města3.
Zpráva z jednání rady města4.
Body zasedání5.
Různé6.
Diskuze7.
Závěr8.

1. Zahájení, schválení programu

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 a upozornil  na  zvukový záznam pro zpracování  zápisu (dle  prezenční  listiny  je  přítomno 13 členů
zastupitelstva města).

Usnesení č. 3/1/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
program veřejného zasedání.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi ing. Radim Kalfus a pan Jan Flégl.
Usnesení č. 3/2/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
ověřovatele zápisu ing. Radima Kalfuse a pana Jana Flégla.

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

Zápis ZM č. 3/2015



-2-

Pro: Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří Wagenknecht, Jana Balšanová, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Vlastimil Matouš, Mgr.
Martin Menčík, Jan Pavlásek, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver, Ing. Pavel Šubr, Ing. Jiří Bareš

Zdržel se: Ing. Radim Kalfus, Jan Flégl

3. Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města

Předseda kontrolního výboru Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček informoval ZM o schůzi kontrolního výboru dne 23.2.2015,
na níž proběhla kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 17.12.2014. Bylo
konstatováno, že uložené úkoly jsou průběžně plněny.

Usnesení č. 3/3/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu usnesení z jednání ZM dne 17.12.2014.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

4. Zpráva z jednání rady města

Ing. Bareš se dotázal na tržní místo Za Mostem, kde tam je. Odpověděl pan starosta, že hned v první části, jak se sjíždí z
Lázeňské  ulice.  Dále  informoval  o  zrušení  tržního  místa  před  zámkem a  na  náměstí  a  zřízení  tržních  míst  na
autobusovém nádraží.
Ing. Wagenknecht se dotázal na dlužné nájemné, jak staré jsou pohledávky. Odpověděl pan starosta, že tyto pohledávky
jsou staré více než 10 let v celkové výši cca 240.000,- Kč a nezvyšují se.
Dále pan starosta informoval o navrhovaném sloučení ISŠ Nová Paka a SOU Lázně Bělohrad.

Usnesení č. 3/4/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu z jednání RM dne 7.1.2015, 28.1.2015 a 18.2.2015 předloženou starostou města ing. Pavlem Šubrem.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

5. Body zasedání

Prodej pozemku p.p. č. 27/1 v k.ú. Horní Nová Ves
Usnesení č. 3/5/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
prodej pozemku p.p. č. 27/1 o výměře 959 m² v k.ú. Horní Nová Ves panu skrytý osobní údaj za cenu 300,-
Kč/m² a náklady spojené s prodejem.

Hlasování: 13 Přítomno  | 12 Souhlasí  | 1 Zdrželo se  |

Pro: Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří Wagenknecht, Jana Balšanová, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Vlastimil Matouš, Mgr.
Martin Menčík, Jan Pavlásek, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver, Ing. Pavel Šubr, Ing. Radim Kalfus, Jan Flégl

Zdržel se: Ing. Jiří Bareš

Prodej pozemku p.p. č. 381/14 v k.ú. Lázně Bělohrad

Ing. Bareš se dotázal na dešťovou kanalizaci, kterou VOS a.s. neprovozuje a mohla by rohem odděleného pozemku vést.
Odpověděl pan starosta, že toto oddělení pozemku bylo řešeno s VOS a.s. ještě s panem Hakenem.
Pan místostarosta doplnil, že není problém toto vyřešit na místě a provést kontrolu. Dále upozornil, že bude potřeba
ještě část pozemku upravit a řešit vhodnost přístupu. Z důvodu možnosti využití tohoto pozemku městem navrhuje
odstoupit od záměru prodeje.
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Protinávrh pana Pavláska - neschválit prodej pozemku p.p. č. 381/14 v k.ú. Lázně Bělohrad.

Usnesení č. 3/6/2015/ZM

Z M  n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.p. č. 381/14 o výměře 1261m² v k.ú. Lázně Bělohrad.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Smlouvy o právu provést stavbu

Dotaz ing. Ulvera, jestli  tato oprava bude končit u Hruškových. Odpověděl pan starosta, že ano, zhruba u druhé
odbočky na Lány.
Pan Mečíř se dotázal, zda budou řešeny odtokové poměry před bytovkou v Kotykově aleji. Odpověděl pan starosta, že
toto bylo řešeno se zástupcem Správy a údržby silnic a tyto záležitosti proběhnou v koordinaci.
Dotaz ing. Wagenknechta, pokud dojde k výškové úpravě před byty a zjistí se, že v podloží jsou žulové kostky, zda by se
nedalo jednat s krajem, aby zůstaly v majetku města. Pan starosta vysvětlil, že problém je v tom, že stavba silnice je v
majetku kraje a SÚS a města je pouze pozemek pod stavbou, ale určitě se o tom ještě jednat bude.

Usnesení č. 3/7/2015/ZM

I .  Z M  s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o právu provést stavbu "II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej" na části pozemku p.č. 630/2 o

výměře trvalého záboru 10 903 m² a na části pozemku p.č. 423 o výměře trvalého záboru 1 668 m².
b) uzavření smlouvy o právu provést stavbu "II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej" na části pozemku p.č. 630/2 o

výměře dočasného záboru cca 1174 m².

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Rozpočtové opatření č. 1/2015

Rozpočtové opatření č. 1/2015 předložila finanční účetní paní Špicarová.

Dotaz ing. Ulvera na poplatek za vynětí zemědělské půdy ze ZPF, o jakou výměru se jedná. Odpověděl pan starosta, že z
hlavy ji neví, ale jedná se o část sportovního areálu u Bažantnice, kde mají vzniknout kurty na beachvolejbal.

Usnesení č. 3/8/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
rozpočtové opatření č. 1/2015 schválené radou města dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Rozpočtové opatření č. 14/2014

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2014 předložila finanční účetní paní Špicarová.

Ing. Ulver vysvětlil, že z důvodu nezaplacení faktury včas byla částka 81.500,- Kč za prodej dřeva zaplacena až v roce
2015.
Dotaz pana Špicara na poplatek ze psů, jestli máme v Lázních Bělohradě méně psů nebo méně platíme. Odpověděla
tajemnice MěÚ, že máme více důchodců, kteří platí menší částku.

Usnesení č. 3/9/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 14/2014 dle přílohy k zápisu.

Zápis ZM č. 3/2015



-4-

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Rozpočtové opatření č. 2/2015

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 předložila finanční účetní paní Špicarová.
Usnesení č. 3/10/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 2/2015 dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města

Starosta města upozornil, že příspěvek TJ Lázně Bělohrad je navýšen z důvodu žádosti fotbalového oddílu o nákup
hliníkových branek pro seniory i juniory o 260.000,- Kč.
Předseda sportovní komise Mgr. Menčík navrhl upravit dodatkem č. 1 Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na kulturní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity z důvodu umožnit hradit výdaje spojené s prací
trenérů mládeže. Dále informoval, že sportovní komise doporučuje preferovat při rozdělování finančního příspěvku v
rámci TJ Lázně Bělohrad oddíly pracující s mládeží.

Usnesení č. 3/11/2015/ZM

I .  Z M  s c h v a l u j e
a) výši příspěvků organizacím z rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy k zápisu.
b) uzavření  Dodatku  č.  1  k  Pravidlům pro  poskytování  finančních  příspěvků z  rozpočtu  města  na  kulturní,

sportovní, vzdělávací a sociální aktivity dle přílohy k zápisu.

I I .  Z M  u k l á d á
kontrolnímu výboru provést před uzavřením smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Lázně Bělohrad pro
rok 2015 kontrolu vyúčtování příspěvků za rok 2014.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Valná hromada VOS a.s. Jičín
Usnesení č. 3/12/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
delegovat  ve smyslu §  84,  odst.  2,  písm. f)  zákona č.  128/2000 Sb.  pana Jana Pavláska (v  případě jeho
nepřítomnosti  pana  Jana  Flégla)  jako  zástupce  města  na  21.  řádnou  valnou  hromadu  společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost,  a.s.,  která se bude konat 10.  června 2015, a pověřit  ho účastí,
zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.

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

Pro: Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří Wagenknecht, Jana Balšanová, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Vlastimil Matouš, Mgr.
Martin Menčík, Ing. Radim Kalfus, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver, Ing. Pavel Šubr, Ing. Jiří Bareš

Zdržel se: Jan Pavlásek, Jan Flégl

Investiční akce města

Pan místostarosta informoval o průběhu investičních akcích města Lázně Bělohrad.
Ing. Ulver se dotázal na tlakové zkoušky u výstavby kanalizace v Brtvi. Odpověděl pan místostarosta, že zkoušky se
budou dělat postupně, aby se mohli lidé napojit.
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Usnesení č. 3/13/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o investičních akcích města Lázně Bělohrad.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Rezignace na funkci předsedy finančního výboru
Usnesení č. 3/14/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
rezignaci ing. Wagenknechta na funkci předsedy finančního výboru k 1.2.2015.

Hlasování: 13 Přítomno  | 12 Souhlasí  | 1 Zdrželo se  |

Pro: Bc. Vojtěch Lámr, Jana Balšanová, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Vlastimil Matouš, Mgr. Martin Menčík, Ing. Radim
Kalfus, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver, Ing. Pavel Šubr, Ing. Jiří Bareš, Jan Pavlásek, Jan Flégl

Zdržel se: Ing. Jiří Wagenknecht

Volba předsedy finančního výboru

Pan starosta vyzval zastupitele k předložení návrhu na předsedu finančního výboru.

Usnesení č. 3/15/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
že nebyl podán žádný návrh, a proto předseda finančního výboru nebyl zvolen.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

6. Různé

Pan starosta informoval, že od 27.2.2015 bude v prodeji kniha Mgr. Martina Hladkého "Střípky ze života a díla Karla V.
Raise"  a  dne 6.3.2015 od 19:00 hodin proběhne v  kulturním sále  hotelu Grand společnosti  Lázně Bělohrad a.s.
autogramiáda této knihy.
Na dotaz Ing. Bc. Kostelníčka pan starosta informoval o průběhu a výsledku vyhlášení Jivínského Štefana, který se
konal dne 25.2.2015 v Lázních Bělohradě a hlavní ocenění získala paní Draga Zlatníková.
Pan místostarosta informoval o nákupu vozidla pro technické služby a závěrem poděkoval všem pracovníkům města a
hlavně investiční referentce ing. Martině Šubrtové za její práci a za všechno, co pro město odvedla.

7. Diskuze

Paní Trnková se dotázala na opravu knihovny. Odpověděl pan starosta, že projektová dokumentace je připravena, ale z
důvodu možného získání dotace na zateplení se uvažuje počkat a rozšíření knihovny o byt, výměnu oken, výměnu vrat a
rekonstrukci přízemí řešit najednou. Jinak po dohodě s knihovnicí paní Kuželovou by drobné úpravy v knihovně mohly
proběhnout již letos.

8. Závěr

Starosta ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města a občanům města za účast a připomínky a společnosti
Lázně Bělohrad a.s. za přípravu zasedání. Veřejné zasedání zastupitelstva města skončilo ve 19:45 hodin.
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Zapsal: Monika Ulverová 
Datum: 26.2.2015
Přílohy zápisu: Zápis č. 2/2015 z jednání kontrolního výboru1.

Rozpočtové opatření č. 1/20152.
Rozpočtové opatření č. 14/20143.
Rozpočtové opatření č. 2/20154.
Dodatek č. 1 k Pravidlům pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní,5.
sportovní, vzdělávací a sociální aktivity
Příspěvky organizacím z rozpočtu města na rok 20156.

 ..................................
Jan Pavlásek
místostarosta

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

starosta

Ověřovatelé zápisu: ..................................
Jan Flégl

..................................
Ing. Radim Kalfus
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