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Zápis č. 6/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2014-2018,
které se konalo dne 24.6.2015 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, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Vlastimil Matouš, Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří
Wagenknecht, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jiří Bareš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Mgr. Martin Menčík,
Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver

Omluveni:

Jiří Bičiště, Lubomír Hoška

Neomluveni:

-

Hosté:

Mgr. Jitka Košťálová
občané města Lázně Bělohrad
Vladimíra Špicarová

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Složení slibu člena zastupitelstva města
Schválení programu zasedání
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města
Zpráva z jednání rady města
Body zasedání
Různé
Diskuze
Závěr

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

2. Složení slibu člena zastupitelstva města
Usnesení č. 6/1/2015/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

omluvu nastupujícího zastupitele pana Lubomíra Hošky ze zasedání zastupitelstva a odložení složení slibu na
příští zasedání ZM.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

3. Schválení programu zasedání
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Usnesení č. 6/2/2015/ZM
Z M

s c h v a l u j e
program veřejného zasedání.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

4. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Mgr. Martin Menčík a ing. Jiří Ulver.
Usnesení č. 6/3/2015/ZM
Z M

s c h v a l u j e
ověřovatele zápisu Mgr. Martina Menčíka a ing. Jiřího Ulvera.
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš, Bc. Vojtěch Lámr, Miroslav Špicar,
Ing. Jiří Bareš, Alena Kuželová DiS., Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Ing. Jiří Wagenknecht
Zdržel se: Mgr. Martin Menčík, Ing. Jiří Ulver

5. Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města
Předseda kontrolního výboru Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček informoval ZM o schůzi kontrolního výboru dne 15.6.2015 na
níž proběhla kontrola usnesení z posledních veřejných zasedání zastupitelstva města ve dnech 29.4.2015 a 6.5.2015.
Bylo konstatováno, že uložené úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.
Usnesení č. 6/4/2015/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

kontrolu usnesení z jednání ZM dne 29.4.2015 a 6.5.2015.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

6. Zpráva z jednání rady města
Dotaz ing. Bareše na přípravnou třídu na ZŠ, jestli tím v mateřské škole ubude jeden ročník. Odpověděl pan starosta, že
v mateřské škole neubude jeden ročník, přípravná třída je určena pro děti s odkladem. Mateřská škola by tím měla více
dětí mladšího věku (mezi 2-3 lety), které dříve nebyly přijímány. Poslední informace, které pan starosta má jsou, že KHK
povolil otevření této třídy. K otevření této třídy musí byt minimálně 10 dětí.
Ing. Bc. Kostelníček vznesl dotaz, pokud se do této třídy někdo přihlásí, jestli je to povinné. Odpověděl pan starosta, že
si myslí, že ano.
Ing. Bc. Kostelníček si myslí, že je možné si požádat o výjimku z počtu dětí. Pan starosta odpověděl, že se domnívá, že
tady to nejde.
Usnesení č. 6/5/2015/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města 13.5.2015, 3.6.2015 a 17.6.2015 předloženou starostou města ing. Pavlem
Šubrem.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

7. Body zasedání
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Prodej pozemků p.p. č. 136/2, 136/3 a 170/5 v k.ú. Brtev
Usnesení č. 6/6/2015/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.p. č. 136/3 o výměře 44 m² v k.ú. Brtev na základě žádosti paní Jaroslavy Kiecové za cenu
150,- /m² a náklady spojené s prodejem.
I I .

Z M

n e s c h v a l u j e

zveřejnit záměr prodeje pozemků p.p. č. 136/2 o výměře 20 m² a 170/5 o výměře 136 m² v k.ú. Brtev.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

Bezúplatný převod pozemků z ÚZSVM na město
Ing. Bareš se dotázal, pokud tyto pozemky město odmítne, zda mohou být nabídnuty k prodeji fyzickým osobám.
Odpověděl pan starosta, že mohou být nabídnuty některým státním organizacím a mohou být nabídnuty i k prodeji
fyzickým osobám.
Ing. Bareš upozornil na možné nebezpečí při zatrubnění, zasypání nebo neudržování tohoto pozemku. Pan starosta
odpověděl, že vodoprávní úřad nesouhlasí, aby tyto pozemky byly zasypány.
Pan Valtera se dotázal, co se stane s příkopem, když tam město plánuje výstavbu rodinných domů. Odpověděl pan
starosta, že v územní studii je, že bude zachován.
Ing Bareš navrhuje, aby pozemek p.p. č. 593/2 v k.ú. Lázně Bělohrad byl převeden na město nebo tento převod odložit
na příští zasedání ZM.
Usnesení č. 6/7/2015/ZM
I .

Z M

n e s c h v a l u j e

podaní žádost na ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku p.p. č. 594/1 v k.ú. Lázně Bělohrad a pozemků p.p. č.
1570/3 a 1570/4 v k.ú. Horní Nová Ves do vlastnictví města Lázně Bělohrad.
I I .

Z M

s c h v a l u j e

převod pozemku p.p. č. 593/2 v k.ú. Lázně Bělohrad odložit na příští zasedání ZM.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

Prodej pozemků p.p. č. 261/4, 261/8 a 1588 v k.ú. Horní Nová Ves
Usnesení č. 6/8/2015/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.p. č. 1588 o výměře 148 m² v k.ú. Horní Nová Ves na základě žádosti společnosti ZEPO
Bělohrad a.s. za cenu 150,- Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
I I .

Z M

n e s c h v a l u j e

zveřejnit záměr prodeje pozemků části p.p. č. 261/4 o výměře cca 1650 m² a části p.p. č. 261/8 o výměře cca
116 m² v k.ú. Horní Nová Ves.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

Letní restaurace Bažantnice
Pan starosta informoval, že ZM dne 29.4.2015 vzalo na vědomí žádosti společností Nový Dvůr s.r.o. a Filipa s.r.o. o
odkoupení pozemku na stavbu resturace s tím, že RM doporučila ZM schválit na dnešním zasedání záměr uzavřít
smlouvu o zřízení práva stavby s vkladem do katastru nemovitostí, jejímž předmětem bude právo vybudovat stavbu letní
restaurace na pozemku st.p. č. 134/1 v k.ú. Lázně Bělohrad na dobu 30 let s podmínkou zachování veřejně přístupného
pramene a WC s podmínkou, že nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o zřízení práva stavby bude letní restaurace
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zkolaudována.
Podmínkou pro rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy o zřízení práva stavby je předložení studie stavby
letní restaurace do 10. září 2015.
Bc. Lámr nepodpoří uzavřít tuto smlouvu, neboť těch 30 let je hodně dlouhá doba. Není žádný solidní subjekt, který by
garantoval, že to tam bude aspoň chvíli fungovat. Uměl by si představit a důvěru by dal lázním třeba i v kooperaci s
městem.
Ing. Bc. Kostelníček nepodpoří tento záměr.
Ing. Kalfus vystoupil za představenstvo společnosti Lázně Bělohrad a.s., s tím, že o záměru stavby letní restaurace v
Bažantnici ze strany lázní slyší poprvé a za lázně může říct, že o tento záměr zájem nemají. Jako předseda
představenstva a radní toto nepodpoří, naopak kvituje zájem o stavbu letní restaurace ze strany soukromého investora.
Pan Pavlásek - město by za těchto podmínek do toho rozhodně jít nemělo.
Ing. Šubr - záměrem se zjistí, zda o pozemek bude vůbec zájem, a proto by se zveřejnění záměru nebránil, aby se vidělo
jakou kdo předloží studii a za jakých podmínek.
Ing. Bareš se dotázal se na majitele společnosti Nový Dvůr Brtev s.r.o., jestli to jsou stejní majitelé, co vlastní Nový
Dvůr pod Byšičky s tím, že demolice jim jde velice dobře. Odpověděl pan starosta, že ano a jednatelem společnosti je
pan Robert Musil.
Ing. Wagenknecht souhlasí s panem Barešem, zatím tady tato firma nic nepředvedla a stavba letní restaurace v
Bažantnici není zrovna na pořadu dne, neboť město má jiné budovy, které potřebují péči daleko víc.
Pan Špicar nepodpoří zveřejnění záměru, neboť je to velké riziko pro město (zůstane tam něco, co město nepotřebuje),
město má dost budov, do kterých je třeba investovat.
Ing. Ulver je pro zveřejnění záměru, aby se zjistilo, zda o pozemek bude mít někdo zájem.
Ing. Kalfus - na stole máme pouze žádost, ale neznáme záměr společnosti Filipa, který může být perfektní, tak proč do
toho nejít. Třeba jí jednou poděkujeme.
Paní Kuželová, zda by to tento záměr šel zveřejnit i bez zátěže pro město.
Ing. Trávník - nastavit si pravidla hned na začátku, která se už nebudou měnit a poté zveřejnit záměr.
Protinávrh - zveřejnit záměr uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby s vkladem do katastru nemovitostí, jejímž
předmětem bude právo vybudovat stavbu letní restaurace na pozemku st.p. č. 134/1 v k.ú. Lázně Bělohrad s podmínkou
zachování veřejně přístupného pramene a WC s podmínkou, že nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o zřízení práva
stavby bude letní restaurace zkolaudována.
Podmínkou pro rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy o zřízení práva stavby je předložení studie stavby
letní restaurace do 10. září 2015.
Usnesení č. 6/9/2015/ZM
Z M

s c h v a l u j e
zveřejnit záměr uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby s vkladem do katastru nemovitostí, jejímž předmětem
bude právo vybudovat stavbu letní restaurace na pozemku st.p. č. 134/1 v k.ú. Lázně Bělohrad s podmínkou
zachování veřejně přístupného pramene a WC s podmínkou, že nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o zřízení
práva stavby bude letní restaurace zkolaudována.
Podmínkou pro rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy o zřízení práva stavby je předložení studie
stavby letní restaurace do 10. září 2015.
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš, Bc. Vojtěch Lámr, Miroslav Špicar,
Ing. Jiří Bareš, Alena Kuželová DiS., Mgr. Martin Menčík, Ing. Jiří Ulver
Zdržel se: Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Ing. Jiří Wagenknecht

Bezúplatný převod silnice č. III/28439 a pozemků pod silnicí
Pan starosta informoval o bezúplatném převodu silnice č. III/28439 a pozemků pod silnicí z KHK na město s tím, že
oprava této silnice by měla být provedena až v příštím roce, neboť kraj letos nemá naplánovány finance na tuto opravu.
Po dobu 10 let od podpisu smlouvy tyto pozemky a silnici nesmí město převést na třetí osobu. Malý problém je, že již v
roce 2007-2008 se město zavázalo k tomu, že za vstup do komunikace při výstavbě a uložení kanalizace a vodovodu
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bude muset kraji zaplatit poplatky, které činí zhruba 600.000,- Kč.
Paní Kuželová se dotázala jaká pozitiva převodem pro město vzniknou a zda převodem nehrozí, že by tato komunikace
nebyla hlavní přístupovou cestou do Brtve. Odpověděl pan starosta, že k tomu může dojít, ale myslí si, že samotný
převod toto neovlivní. Ale může k tomu dojít, protože ministerstvo zdravotnictví už při schvalování územního plánu
požadovalo, aby příjezd do Brtve byl kolem Schanielovy vily nebo z druhé strany.
Paní Kuželová se dotázala, pokud by nebyla komunikace převedena na město, jestli by byla opravena. Odpověděl pan
starosta, že byla by pouze uvedena do původního stavu.
Ing. Wagenknecht řekl, že v některých částech stavba výrazně uškodila komunikaci a vyspravovat ji pouze novým
asfaltovým kobercem nemá vůbec význam. Mělo by se zkusit jednat s krajem a domluvit se na částce, kterou bychom do
opravy dali. A jestli stav před začátkem stavby byl zdokumentovaný. Odpověděl pan místostarosta, že ano.
Usnesení č. 6/10/2015/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) níže uvedené bezúplatné převody pozemků a stavby silnice č. III/28439 mezi Královéhradeckým krajem a
městem Lázně Bělohrad.
1) Královéhradecký kraj (dárce) daruje do vlastnictví Města Lázně Bělohrad (obdarovaný) silnici č. III/28439,
která začíná v k.ú. a obci Lázně Bělohrad na křižovatce se silnicí č. II/284 v jejím km 31,749 (UB 0343 A 72) v
počátečním km 0,000 silnice č. III/28439 a končí v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad (UB 0343 A 176) v jejím km
1,873 v celkové délce 1873 metrů.
2) Královéhradecký kraj (dárce) daruje do vlastnictví Města Lázně Bělohrad (obdarovaný)
- p.p.č. 597/1 o výměře 1283 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 601 o výměře 1903 m², ostatní plocha – silnice
v k.ú. a obci Lázně Bělohrad, zapsané na LV 627, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Jičín
- p.p.č. 759/3 o výměře 76 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 759/4 o výměře 177 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 759/5 o výměře 135 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 759/6 o výměře 20 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 759/7 o výměře 103 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 759/8 o výměře 75 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 759/9 o výměře 32 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 759/10 o výměře 268 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 759/11 o výměře 49 m², ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 759/13 o výměře 88 m², ostatní plocha – ostatní komunikace
v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad, zapsané na LV 627, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Jičín.
b) níže uvedené znění:
Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po
předchozím písemném souhlasu dárce.
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 1 Nesouhlasí | 1 Zdrželo se |
Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Vlastimil Matouš, Bc. Vojtěch Lámr, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Bareš, Alena
Kuželová DiS., Mgr. Martin Menčík, Ing. Jiří Ulver, Ing. Jiří Wagenknecht
Proti: Ing. Radim Kalfus
Zdržel se: Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček

Závěrečný účet města za rok 2014
Předseda finančního výboru pan Jan Flégl informoval ZM o jednání finančního výboru dne 18.6.2015 a doporučil ZM
schválit Závěrečný účet města za rok 2014.
Usnesení č. 6/11/2015/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) přijmout následující opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných ve Zprávě o výsledku přezkoumání
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hospodaření města Lázně Bělohrad za rok 2014:
1. Závada: Zadavatel nezveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo převyšující částku 500.000,- Kč bez DPH
v zákonem stanoveném termínu, t.j. do 15 dnů od uzavření smlouvy.
(Smlouva byla podepsána dne 26.3.2014 a zveřejněna dne 17.4.2014.)
Opatření: ZM ukládá místostarostovi města, aby zajistil a důsledně kontroloval zveřejňování smluv dle § 147a
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
b) Závěrečný účet Města Lázně Bělohrad za rok 2014 (hospodaření města v roce 2014 – plnění příjmů a výdajů
rozpočtu města za rok 2014, stav účelových fondů, hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem,
akcie, finanční závazky města, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014). Zastupitelstvo města
projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Lázně Bělohrad za
rok 2014 s výhradami.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

Účetní závěrka města za rok 2014
Předseda finančního výboru pan Jan Flégl doporučil ZM schválit účetní závěrku města za rok 2014.
Usnesení č. 6/12/2015/ZM
Z M

s c h v a l u j e
účetní závěrku města Lázně Bělohrad za rok 2014 s tím, že roční výkazy byly zpracovány dle platných pravidel
se zaměřením na jejich kompletnost a správnost.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

Rozpočtové opatření č. 6/2015
Dotaz paní Valterové, co je odborná praxe do 30 let. Odpověděl pan starosta, že je to dotace, kterou poskytuje úřad
práce, když přijmeme absolventa školy a je to pro pracovnici sociálního odboru za jeden měsíc.
Usnesení č. 6/13/2015/ZM
Z M

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 6/2015 dle přílohy k zápisu.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

Odměny členů ZM
Předseda finančního výboru pan Jan Flégl doporučil ZM schválit sčítaní odměn při kumulaci funkcí.
Ing. Wagenknecht se zeptal o kolik se jedná peněz v rámci volebního období. Odpověděl pan starosta, že jde o 330.000,Kč za volební období.
Ing. Wagenknecht si myslí, že jsou dostatečně ohodnoceni za to, co pro město dělají, je proti sčítání odměn při kumulaci
funkcí a uvedl propočet odměny za hodinu jednání zastupitelstva města.
Ing. Bc. Kostelníček řekl, že nelze pouze sčítat hodiny strávené na zasedání, ale důležitá je i příprava na jednání a třeba
účast v hodnotících komisích.
Pan Špicar poznamenal, že v některých městech dostávají zastupitelé pro svoji práci notebooky.
Paní Kuželová se také nepřiklání ke sčítání odměn při kumulaci funkcí a zajímalo by ji na základě čeho se navrací ZM ke
sčítaní odměn, když se na prvním ZM v listopadu odhlasovalo, že se odměny sčítat nebudou. Odpověděl pan Flégl, že FV
se tím zabýval na základě doporučení RM. Pan starosta doplnil, že v minulých volebních obdobích se odměny při
kumulaci funkcí vždycky sčítaly.
Pan místostarosta podpoří návrh na sčítání odměn.
Usnesení č. 6/14/2015/ZM
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Z M

s c h v a l u j e
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a členům výborů a komisí od 1.7.2015 v souladu s §77 odst.
3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., tak, že při kumulaci funkcí se odměny sčítají.
Hlasování: 13 Přítomno | 9 Souhlasí | 4 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš, Miroslav Špicar, Mgr. Martin
Menčík, Ing. Jiří Ulver, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček
Proti: Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří Bareš, Alena Kuželová DiS., Ing. Jiří Wagenknecht
Investiční akce města
Ing. Bareš se dotázal na cenu projektu rodinného domu a dětského hřiště v mateřské škole a dodal, že dotace na dětské
hřiště je tunel. Pan starosta vysvětlil, že částka na projekt je z žádosti o dotaci a skutečná cena projektu je poloviční a
že dotace na dětské hřiště ze SFŽP činí 90%.
Pan Mečíř se dotázal, jestli už byly provedeny sondy na Slíváku a na Horní Nové Vsi a jestli jsou už nějaké výsledky.
Odpověděl pan starosta, že na skládce na Slíváku byly provedeny sondy do 6 m a vrty do 10 i 40 m. Na Horní Nové Vsi
byly provedeny sondy a vrty do 10 m, vrty do 40 m nebyly doporučeny Královéhradeckým krajem a Českým
inspektorátem lázní. Podle předložených výsledků nebyly objeveny závadné látky.
Ing. Ulver se dotázal na výtah v DPS, zda se stihne do listopadu. Odpověděl pan místostarosta, že ano.
Usnesení č. 6/15/2015/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 |

8. Různé
Prodej školy v Brtvi
Pan starosta informoval o záměru prodeje školy v Brtvi, který byl zveřejněn na úřední desce do 29.5.2015 s tím, že
nepřišla žádná nabídka, ale nesouhlas některých občanů Brtve s tímto prodejem. Z tohoto důvodu RM na svém zasedání
dne 17.6.2015 schválila odstoupit od záměru prodeje školy.
Slečna Kráčmarová se zeptala, jestli má město spočítané, kolik se na nájmu za ty roky vybralo a kolik se do školy
investovalo. Odpověděl pan starosta, že by se tohle mělo brát víc komplexně, nedá se do objektu dát to, co se za nájem
vybere. V Brtvi proběhla výměna některých oken ve škole, opravila se kaplička, rybníčky, kostel na Byšičkách a některé
komunikace a v současné době probíhá výstavba kanalizace a vodovodu. Pan místostarosta doplnil, že veškeré nájemné
se naleje do společného rozpočtu a to se postupně rozmělní do všech akcí, které jsou. Záměrem prodeje bylo občany
dostat do diskuze a zjistit jejich názory. Pokud bude kapacita technických služeb, tak by se opravila střecha, komín a
zahrada a v příštím roce pokud budou finance, tak by se dalo vybudovat dětské hřiště podobně jako v Hřídelci a v
Lánech.
Pan Flégl - mělo by se nejdříve zjistit, na co školu využít.
Pan starosta informoval o daňových příjmech města za leden až květen 2015, kde došlo k poklesu mezi rokem 2014 a
2015 o 5%.
Usnesení č. 6/16/2015/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

informace o záměru prodeje budovy č.p. 78 (bývalá škola) se st.p. č. 90 o výměře 571 m² a pozemků p.p. č.
393/3 o výměře 1127 m² a p.p. č. 393/4 o výměře 674 m² v k.ú. Brtev.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

9. Diskuze
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Pan Šidvic se dotázal na silnici v Kotykově aleji, zda ji kraj od města bude kupovat. Odpověděl pan starosta, že kupovat
ne. Ale byla podepsána smlouva o právu zřídit stavbu, protože pozemky jsou města a po provedení akce budou pozemky
pod silnicí převedeny bezúplatně na kraj. V příštím roce by se měla opravovat silnice na konec Kotykovy aleje a 3 mosty
na Hořice.
Dotaz pana Festy, jestli opravou komunikace na Brtev a převodem na město je příprava na budoucí její zrušení.
Odpověděl pan starosta, když se o převodu jednalo, tak se s tímto vůbec nepočítalo, ale stanovisko ministerstva
zdravotnictví v územním plánu je takové, že příjezd do Brtve by měl být kolem Schanielovy vily. Pan Festa teda s
převodem nesouhlasí.
Pan Flégl věří tomu, že by s tímto určitě nikdo nesouhlasil do doby, dokud by nebyla vybudována nová příjezdová silnice
kolem Schanielovy vily.
Paní Kuželová, jestli by se mohlo stát, že by tato stávající komunikace byla pouze pro pěší. Odpověděl pan starosta, že
je to možné, nejen pro pěší, ale i pro cyklisty, ale zatím se toto vůbec neřešilo.
Ing. Kalfus - může se stát, že ministerstvem zdravotnictví bude výstavba domů v Brtvi zakázána, pokud nebude zřízena
jiná přístupová cesta. Toto stanovisko je již od roku 1963 v lázeňském statutu města.
Pan Pavlásek - domnívá se, že omezení by se týkalo pouze nákladních aut. Není záměrem města tuto silnici rušit a nikdy
nezvedne ruku pro to, aby tato komunikace byla zavřena. Jedině za předpokladu, že budou obě příjezdové cesty v
pořádku, jak od Miletína kolem bývalého kravína, tak kolem Schanielovy vily.
MUDr. Fink - myslí si, že všichni občané z Brtve na to mají právo, aby tato komunikace nebyla zrušena. Odpověděl pan
místostarosta, že každý občan má spoustu práv, otázkou je jaká je jejich vymahatelnost.
Paní Záňová se dotázala na chodníky v Horní Nové Vsi. Odpověděl pan místostarosta, že jejich rekonstrukce vypadá na
jaro 2016.
Pan Svatý, že by stálo za zvážení něco dělat s parkováním v Lázních Bělohradě (Malé náměstí, autobusové nádraží, před
květinkou, trojúhelník kolem smrku). Odpověděl pan místostarosta, že na Malém náměstí se musí parkovat ve
vyznačených polích, jelikož i čáry na silnicích jsou dopravní značení, které je třeba dodržovat. K dotazům ohledně
dalšího nesprávného parkování bez výjimky - dohled nad dodržováním provádí buď pověřený pracovník obce, kterého
Lázně Bělohrad nemá, nebo městská policie, kterou Lázně Bělohrad rovněž nemá, nebo Policie ČR. Město je v dané
situaci v pozici jako každý jiný občan a v případě zjištění porušení zákona nezbývá, než věc oznámit Policii ČR jako
přestupek v dopravě.
Ing. Bareš se dotázal na prodloužení zálivu na autobusovém nádraží. Odpověděl pan místostarosta, že toto prodloužení
nedoporučil projektant z důvodu nedostatku místa pro výjezd.
Pan Valtera, zda město neplánuje vybírat poplatek za parkování na veřejném prostranství a za parkování na Třetí
straně. Odpověděl pan místostarosta, že město neuvažuje vybírat poplatek za parkování, protože je to stejně
komplikovaná situace jako vybírat pokuty, ale uvažuje se udělat Třetí stranu jednosměrnou.
Paní Valterová se dotázala jak to vypadá se zubařkou. Odpověděl pan starosta, že situace je špatná a nového
stomatologa se zatím nepodařilo zajistit. Od 1. září 2015 by měla být v Jičíně otevřena nová stomatologická ordinace
MUDr. Filipa Krále.

10.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 22:00 hodin.

Zapsal:

Monika Ulverová

Datum:

24.6.2015

Přílohy zápisu:

1.
2.
3.
4.

Zápis č. 4/2015/KV z jednání kontrolního výboru
Zápis č. 2/2015/FV z jednání finančního výboru
Závěrečný účet města za rok 2014
Rozpočtové opatření č. 6/2015

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

..................................
Ing. Pavel Šubr
starosta
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Ověřovatelé zápisu:

..................................
Ing. Jiří Ulver

..................................
Mgr. Martin Menčík

Zápis ZM č. 6/2015

