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Zápis č. 11/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad

na volební období 2014-2018,
které se konalo dne 4.11.2015 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, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jiří Wagenknecht, Lubomír Hoška, Jiří Bičiště,
Vlastimil Matouš, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Ing. Jiří Bareš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Mgr. Martin
Menčík, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver

Omluveni: Bc. Vojtěch Lámr

Neomluveni: -

Hosté: Bc. Martin Zívr
Mgr. Jitka Košťálová
občané města Lázně Bělohrad

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 a upozornil na zvukový záznam pro
zpracování zápisu (dle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva města). Na úvod zasedání starosta města
přivítal hosta vedoucího územního odboru Policie ČR Jičín plk. Mgr. Radka Bohuslava, který zastupitele informoval o
vývoji kriminality v okrese Jičín a v Lázních Bělohradě a o připravovaných změnách v zajištění bezpečnosti.

Na jednání se dostavili ing. Jiří Bareš a Mgr. Martin Menčík, dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva
města.
Usnesení č. 11/1/2015/ZM

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

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jiří Bičiště a Mgr. Martin Menčík.
Usnesení č. 11/2/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
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ověřovatele zápisu pana Jiřího Bičiště a Mgr. Martina Menčíka.

Hlasování: 14 Přítomno  | 12 Souhlasí  | 2 Zdrželo se  |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Lubomír Hoška, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Bareš, Ing.
Radim Kalfus, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver, Jan Flégl, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jiří Wagenknecht

Zdržel se: Jiří Bičiště, Mgr. Martin Menčík

3. Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města

Předseda kontrolního výboru Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček informoval ZM o schůzi kontrolního výboru dne 2.11.2015 na
níž proběhla kontrola usnesení z posledních veřejných zasedání zastupitelstva města ze dne 23.9.2015 a 13.10.215.
Bylo konstatováno, že uložené úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny (viz. zápis č. 6/2015/KV).
Usnesení č. 11/3/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu usnesení z jednání ZM dne 23.9.2015 a 13.10.2015.

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

4. Zpráva z jednání rady města

Z jednání se omluvil pan Jan Flégl, dle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva města.

Ing. Bareš se dotázal, jak se bude řešit Vachkova ulice (u č.p. 200), zda tam bude nějaká podmínka s ústupem pro
komunikaci. Odpověděl pan starosta, že tato část pozemku by měla být ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí kupní, ale
neví, zda se něco nezměnilo. Stavební úřad určitě v místě, kudy má vést komunikace, stavbu domu nepovolí, neboť musí
ctít soulad s platným územním plánem.
Usnesení č. 11/4/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu z jednání rady města 7.10.2015 a 29.10.2015 předloženou starostou města ing. Pavlem Šubrem.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

5. Body zasedání

Rozpočtové opatření č. 11/2015

Rozpočtové opatření č. 11/2015 předložila finanční účetní paní Špicarová.
Na jednání se dostavil pan Jan Flégl, dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva města.
Ing. Bc. Kostelníček se dotázal na příspěvek ZŠ za 40.000,- Kč. Odpověděl pan starosta, že se jedná na spolufinancování
zpracování projektové žádosti v rámci OP VVV pod titulem Inkluzivní vzdělávání.
Usnesení č. 11/5/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
rozpočtové opatření č. 11/2015 dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

Rozpočtové opatření č. 12/2015

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2015 předložila finanční účetní paní Špicarová.
Ing. Bareše udivuje, co se strávilo času u sportovního areálu u Bažantnice, jestli město dá fotbalovému oddílu 4 miliony
nebo 8 milionů, aby to pak nefinancovalo město a teď nemá problém dát 11 milionů. Odpověděl pan starosta, že
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zastupitelé  nechtěli  řešit  jen fotbalové šatny,  ale  komplexně celý  sportovní  areál,  což  byl  i  požadavek TJ  Lázně
Bělohrad. V 1. etapě proto vzniká stavba budovy, kde budou jak fotbalové šatny, tak herny stolního tenisu.
Usnesení č. 11/6/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 12/2015 dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

Technické služby města

Tajemnice MěÚ předložila návrh zřizovací listiny organizační složky města "Technické služby města Lázně Bělohrad".
Pan Hoška se dotázal, kdo bude zástupce vedoucího technických služeb. Odpověděl pan starosta, že bude vypsané
výběrové řízení na vedoucího a poté bude určen zástupce vedoucího.
Ing. Wagenknecht se zeptal, jestli tato záležitost nebude mít vliv na zvýšení počtu pracovníků technických služeb.
Odpověděl pan starosta, že je přesvědčen, že ne. Měl by být jeden vedoucí a tzv. parťáci pod ním, kteří by měli
normálně pracovat. Pan místostarosta doplnil, že budou celkem tři. Vedoucí, který bude zajišťovat chod technických
služeb a dva chlapi pod ním, a to na úseku místního hospodářství – údržba města a na úseku údržby veřejné zeleně,
kteří ale nebudou na pozici vedoucího.
Paní Kuželová vyzvala pana Mečiře, zda by nechtěl vyjádřit svůj názor. A jestli si myslí, že to bude mít pro technické
služby pozitivní či negativní přínos.
Pan Mečíř řekl, že kdysi tady něco takového už fungovalo. Určitě bude přehlednější hospodaření, ale nebude to asi tak
pružné jako doposud.
Pan Hoška si myslí, že by to naopak mělo být pružnější, když tam bude vedoucí technických služeb. A bude hlasovat pro
zřízení technických služeb jako organizační složku města.
Pan místostarosta vysvětlil, že až se vše zaběhne, tak se občané se svými požadavky budou obracet přímo na vedoucího
technických služeb, tím se uleví zaměstnancům městského úřadu, na které se v současné době většina požadavků hrne.
A zároveň si myslí, že zřízení technických služeb jako organizační složka města přinese zefektivnění.
Ing. Bareš, ze dotázal, jestli technické služby budou dělat i pro cizí, aby se nestalo, že získají zakázku a třeba 3 týdny
nebudou pracovat pro město. Odpověděl pan místostarosta, že město bude mít vždy přednost.
Ing. Bc. Kostelníček se zeptal jaké jsou kvalifikační požadavky na vedoucího. Odpověděl pan starosta, že minimálně
středoškolské vzdělání.
Usnesení č. 11/7/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
zřizovací listinu a zřízení organizační složky města "Technické služby města Lázně Bělohrad" od 1.1.2016.

Hlasování: 14 Přítomno  | 12 Souhlasí  | 2 Zdrželo se  |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Lubomír Hoška, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Bareš, Ing.
Radim Kalfus, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver, Jan Flégl, Ing. Jiří Wagenknecht, Mgr. Martin Menčík

Zdržel se: Jiří Bičiště, Alena Kuželová, DiS.

Poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016

Tajemnice MěÚ informovala o poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016 formou individuálních žádostí.
Usnesení č. 11/8/2015/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016 formou individuálních žádostí.

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

Sportovní areál u Bažantnice

Pan starosta informoval o důvodech dodatku č. 1 a o termínu dokončení akce, který byl ve smlouvě o dílo stanoven na
prosinec 2015, ale dodržen nebude. Termín dokončení akce podle nově zpracovaného harmonogramu je plánován na
polovinu března 2016 a za předpokladu, že bude vhodné počasí. Z tohoto důvodu pan starosta vstoupil do jednání se
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zástupci Královéhradeckého krajského fotbalového svazu a s předsedou fotbalového oddílu ohledně vyřešení jarní
sezony, která začíná v polovině března. Zástupci Královéhradeckého krajského fotbalového svazu souhlasí s využitím
tréninkového hřiště a klubovny tenisu a stolního tenisu.
Usnesení č. 11/9/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa".

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

Studie využití zámku
Usnesení č. 11/10/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
zpracování studie využití zámku v Lázních Bělohradě u firmy Regioplan Liberec.

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

Strategický plán rozvoje města
Usnesení č. 11/11/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
požádat o dotaci na modernizaci veřejné správy a zařadit do ní zpracování Strategického plánu rozvoje města.

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

Investiční akce města

Zprávu o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad předložil místostarosta města Jan Pavlásek.
Usnesení č. 11/12/2015/ZM

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

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2016
Usnesení č. 11/13/2015/ZM

Z M  s c h v a l u j e
částku 500,- Kč na poplatníka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2016.

Hlasování: 14 Přítomno  | 14 Souhlasí  |

6. Různé

V bodě programu "různé" nebyla projednána žádná záležitost.

7. Diskuze

Pan Šidvic vznesl dotaz na opravu cesty ke kostelu na Byšičkách. Odpověděl pan starosta, že oprava se plánuje.
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Tajemnice  podala  informaci  ohledně  seminářů  pro  veřejnost  na  téma  "Kotlíková  dotace",  které  organizuje
Královéhradecký kraj, a kterého se zúčastní zástupci Státního fondu životního prostředí a seznámí zde veřejnost s
možnostmi a podmínkami čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám.
Dále pan starosta informoval,  že se v posledních dnech objevil  ve schránkách domácností  leták,  ve kterém jsou
nabízeny za úplatu rozbory vody v domácnostech. Firma nabízí v letáku řešení zhoršené kvality vody. Tyto zprávy jsou
nepravdivé a občané si mohou na webových stránkách města přečíst stanovisko VOS a.s., Jičín.
Pan starosta dále informoval, že Policie ČR odložila vyšetřování akce Cidlina.
Ing. Bareš připomenul, aby se do rozpočtu města na příští rok dala výstavba kanalizace v Nerudově ulici.

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. Přítomné pozval na další zasedání ZM, které se bude konat dne 16.12.2015 v
aule Základní školy K.V. Raise, Lázně Bělohrad. Veřejné zasedání zastupitelstva města skončilo ve 21:45 hodin.

Zapsal: Monika Ulverová 
Datum: 4.11.2015
Přílohy zápisu: Zápis č. 6/2015/KV z jednání kontrolního výboru1.

Rozpočtové opatření č. 11/20152.
Rozpočtové opatření č. 12/20153.

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

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

starosta

Ověřovatelé zápisu: ..................................
Jiří Bičiště

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