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Zápis č. 16/2016
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad

na volební období 2014-2018,
které se konalo dne 26.5.2016 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, Bc. Vojtěch Lámr, Vlastimil Matouš, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Ing. Jiří
Bareš, Jan Flégl, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver

Omluveni: Ing. Radim Kalfus, Mgr. Martin Menčík, Jiří Bičiště, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jiří Wagenknecht,
Lubomír Hoška

Neomluveni: -

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

Program: Zahájení, schválení programu1.
Volba ověřovatelů zápisu2.
Body zasedání3.
Diskuze4.
Závěr5.

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 9 členů zastupitelstva města).
Usnesení č. 16/1/2016/ZM

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

Hlasování: 9 Přítomno  | 9 Souhlasí  |

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček a Bc. Vojtěch Lámr.
Usnesení č. 16/2/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
ověřovate zápisu Ing. Bc. Jaroslava Kostelníčka a Bc. Vojtěcha Lámra.

Hlasování: 9 Přítomno  | 9 Souhlasí  |

3. Body zasedání
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Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev

Ing. Bc. Kostelníček se dotázal, zda jde o vícepráce. Odpověděl pan místostarosta, že jde o ukončené akce a nyní pouze
řešíme navýšení dotace.
Usnesení č. 16/3/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
dodatek č. 3 ke smlouvě č. 10050391 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životní prostředí na akci Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev.

Hlasování: 9 Přítomno  | 9 Souhlasí  |

Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ T. G. Masaryka v Lázních Bělohradě
Usnesení č. 16/4/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12118223 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ
T. G. Masaryka v Lázních Bělohradě.

Hlasování: 9 Přítomno  | 9 Souhlasí  |

4. Diskuze

Pan Čeřovský se dotázal, co bude město dělat s vodou, která odtéká celý rok strouhou a snižuje se tím hladina vody ve
studních a pole u Pardoubku je podmáčené. Odpověděl pan místostarosta, že tato záležitost byla s firmou EVT řešena už
asi třikrát a vysvětlil, že se dělal průzkum dešťového zatrubnění v lokalitě kolem studny u čp. 4 a dochází tam k tomu,
že trubky, které tam jsou poskládané, nejsou sesazeny k sobě, ale posazeny vedle sebe a těmi spárami voda uniká. Bylo
to řešeno i s hydrogeologem a s největší pravděpodobností se kanalizace zde bude muset otevřít v rámci reklamace a
nějakým způsobem přehradit, aby voda v krajině zůstala a nepřetékala. Zřejmě došlo k tomu, že zátky, které se dělaly
ve  výkopech,  jsou  nedostatečně  vysoké  a  bude  potřeba  je  zvýšit,  aby  nepřetékaly.  Nyní  se  čeká  na  výsledek
hydrogeologa a uvidí se, co nám doporučí s tím, že na současný úbytek vody kanalizace vliv nemá.
Pan Čeřovský se zeptal, kdy se bude moct připojit na kanalizaci. Odpověděl pan místostarosta, že když to všechno dobře
půjde, tak na konci července by mohlo být zkolaudováno a pak se může začít připojovat na vodu tak i kanalizaci.

5. 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 v 16:30 hodin.

Zapsal: Monika Ulverová 
Datum: 26.5.2016

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

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

starosta

Ověřovatelé zápisu: ..................................
Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček

..................................
Bc. Vojtěch Lámr
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