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Zápis č. 7/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad

na volební období 2014-2018,
které se konalo dne 15.7.2015 v 16:00 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. Jiří Wagenknecht, Bc. Vojtěch Lámr, Jan Flégl, Ing.
Radim Kalfus, Mgr. Martin Menčík, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver

Omluveni: Ing. Jiří Bareš, Jiří Bičiště, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Alena Kuželová, DiS., Lubomír Hoška

Neomluveni: -

Hosté: občané města Lázně Bělohrad
Vladimíra Špicarová

Program: Zahájení, schválení programu1.
Volba ověřovatelů zápisu2.
Body zasedání3.
Různé4.
Diskuze5.
Závěr6.

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 10 členů
zastupitelstva města).

Usnesení č. 7/1/2015/ZM

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

Hlasování: 10 Přítomno  | 10 Souhlasí  |

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jan Flégl a ing. Jiří Wagenknecht.

Usnesení č. 7/2/2015/ZM

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

Hlasování: 10 Přítomno  | 8 Souhlasí  | 2 Zdrželo se  |

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

3. Body zasedání

Sportovní areál u Bažantnice

Pan starosta informoval, že na podzim roku 2014 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, v lednu
2015 byla podána žádost na MŠMT o dotaci ve výši 10.000.000,- Kč na tuto akci, v průběhu jara jsme získali stavební
povolení a vypsali zadávací řízení na zhotovitele akce. Cena 1. etapy byla dle rozpočtu 18.176.310,- Kč bez DPH. Do
výběrové řízení na zhotovitele 1. etapy výstavby se přihlásily celkem 4 firmy. Vítězem byla hodnotící komisí vybrána
firma VALC s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 14.472.000,- Kč bez DPH (17.511.120,- Kč včetně DPH), druhá v pořadí
skončila firma Chládek a Tintěra s nabídkovou cenou ve výši 15.397.262,78 Kč bez DPH a na třetím místě firma ASJ
s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 17.212.545,- Kč bez DPH, čtvrtá firma NISAINVEST, spol. s r.o. byla z výběrového
řízení vyloučena. Výběrovým řízením došlo ke snížení rozpočtované ceny (18.176.310 Kč bez DPH) o cca 25 % na
14.472.000 Kč bez DPH (17.511.120,- Kč s DPH).
Dotaz pana Špicara, co se bude dít, když dotaci nedostaneme. Odpověděl pan starosta, že akce bude pokryta rozpočtu
města.
Ing. Ulver se zeptal, jestli musí být dodržena doba 5 měsíců v případě nezískání dotace. Odpověděl pan starosta, že
musí být dodržena.
Ing. Ulver, zda nebudou vypsány dotace na příští rok. Odpověděl pan starosta, že to nikdo neví.
Bc. Lámr - město by do toho mělo jít a podpoří tento záměr.
Pan Kráčmar se dotázal na základy, které jsou vybudovány bokem, zda budou využity nebo odstraněny. Odpověděl pan
starosta, že základy jsou přesně tak, jak je PD pro novostavbu s tím, že budou ještě provedeny sondy jak těchto nových
základů, tak i  stávajících,  zda odpovídají  potřebám stavby.  Dále se zeptal,  jak bude řešen přístup na staveniště.
Odpověděl  pan  starosta,  že  přístup  bude  přes  hlavní  hřiště  i  z  důvodu  výstavby  nové  kanalizace,  která  vede
prostředkem hřiště.
Ing. Ulver se dotázal, kde se budou hrát zápasy, jestli na tréninkovém hřišti. Odpověděl pan starosta, že nebudou,
protože by zde fotbalisté neměli žádné zázemí. Pan Ježek (předseda oddílu) doplnil, že všechny podzimní zápasy budou
odehrány u soupeřů a jarní zápasy pak v Lázních Bělohradě.

Usnesení č. 7/3/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
uzavření  smlouvy o  dílo  mezi  firmou VALC,  s.r.o.  a  městem Lázně Bělohrad na akci  "Sportoviště  Lázně
Bělohrad - 1. etapa".

Hlasování: 10 Přítomno  | 10 Souhlasí  |

Rozpočtové opatření č. 7/2015

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2015 předložila finanční účetní paní Špicarová.

Usnesení č. 7/4/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 7/2015 dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 10 Přítomno  | 10 Souhlasí  |

4. Různé

V bodě programu "různé" nebyla projednána žádná záležitost.

5. Diskuze

Pan Špicar vyzval pana místostarostu, aby přítomné seznámil, jak pokračuje akce Vodovod a kanalizace Brtev. Pan
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místostarosta sdělil  rozestavěnost v procentech od začátku akce ke dni 14.7.2015. Celkem se má stavět 2763 m
kanalizace a je hotovo 1810 m, což je 65%, má být instalováno 93 šachet, instalováno jich je 57, což je 61%, vodovodu D
110 m má být 1496 m, hotovo je 1435, což je 96%, vodovodu D 90 m má být 1285 m, hotovo je 212 m, což je 16% a
výtlační řad má být v délce 80 m, hotovo je 50 m, což je 62%. Termín dokončení stavby je stanoven na 28.8.2015 a
kolaudace na 29.11.2015.
Ing.  Ulver se dotázal,  kdy se budou dělat přípojky k jednotlivým domům, jestli  až po 28.8.2015. Odpověděl pan
místostarosta, že přípojky na veřejné části se budou dělat do doby realizace akce tj.  do 28.8.2015 a přípojky na
soukromých pozemcích si mohou lidé začít připravovat, ale nesmí se do té doby napojit.
Pan Kráčmar si myslí, že je absolutní blbost to do 28.8. stihnout. Pan místostarosta vysvětlil, že nejhorší úsek mají za
sebou, kde se kopalo do hloubky 4 až 5 m a pracovala zde jen jedna parta, v současné době se kope v hloubce 2,5 m a
pracují zde tři party. Za 1-2 týdny se uvidí, zda to jsou schopni stihnout. Dále se dotázal jakým způsobem bude město
nebo firma řešit, když přijde ve studni o vodu. Odpověděl pan místostarosta, že k tomu je přizván hydrogeolog, který
prochází celou lokalitu a řekne, jestli je to způsobeno stavbou nebo klimatickými podmínkami a jak se to bude řešit do
budoucna.
Dále se pan Kráčmar dotázal, která silnice na Brtev se bude opravovat. Odpověděl pan místostarosta, že se jedná o
silnici od Lázeňské ulice od křižovatky až nahoru do Brtve, kterou chtělo město od kraje opravit už letos v rámci stavby.
Z důvodu, že kraj letos nemá naplánovány finance na tuto opravu, bude tato komunikace uvedena pouze do původního
stavu a až příští rok ji kraj opraví a převede na město.
Paní Petříková se dotázala na parkoviště a cestu mezi bytovkami. Odpověděl pan starosta, že projektová dokumentace
na tuto akci je hotová a záleží na rozhodnutí zastupitelstva města, co se na příští rok do rozpočtu města dá.
Dotaz pana Stehlíka, zda už se na jaře bude moct na hřišti hrát. Odpověděl pan starosta, že teď se to nedá přesně říct.
Pět měsíců stavby musí být dodrženo i v případě, že bychom na podzim nedostali dotaci. Může ale nastat situace, že z
technologických důvodů by se musela stavba přerušit a pokračovalo by se na jaře.

6. 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 17:15 hodin.

Zapsal: Monika Ulverová 
Datum: 15.7.2015
Přílohy zápisu: Rozpočtové opatření č. 7/20151.

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

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

starosta

Ověřovatelé zápisu: ..................................
Ing. Jiří Wagenknecht

..................................
Jan Flégl
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