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Zápis č. 17/2016
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad

na volební období 2014-2018,
které se konalo dne 22.6.2016 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, Bc. Vojtěch Lámr, Alena Kuželová, DiS., Jiří Bičiště, Ing.
Bc. Jaroslav Kostelníček, Ing. Jiří Bareš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Mgr. Martin Menčík, Miroslav
Špicar, Ing. Jiří Ulver

Omluveni: Ing. Jiří Wagenknecht, Lubomír Hoška

Neomluveni: -

Hosté: Alena Zahradníková
Bc. Martin Zívr
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.
Diskuze6.
Závěr7.

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 13 členů zastupitelstva města).

Usnesení č. 17/1/2016/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 paní Alena Kuželová, DiS. a pan Vlastimil Matouš.

Usnesení č. 17/2/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
ověřovatele zápisu paní Alenu Kuželovou, DiS. a pana Vlastimila Matouše.
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Hlasování: 13 Přítomno  | 11 Souhlasí  | 2 Zdrželo se  |

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

Zdržel se: Alena Kuželová, DiS., Vlastimil Matouš

3. Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města

Předseda kontrolního výboru Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček informoval ZM o schůzi kontrolního výboru dne 16.6.2016 na
níž proběhla kontrola plnění usnesení z posledních veřejných zasedání zastupitelstva města ze dne 20.4. a 26.5.2016.
Bylo konstatováno, že uložené úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny (viz. příloha - zápis č. 10/2016/KV).

Usnesení č. 17/3/2016/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení z jednání ZM dne 20.4. a 26.5.2016.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

4. Zpráva z jednání rady města

Usnesení č. 17/4/2016/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu z jednání rady města ze dne 4.5, 11.5., 25.5. a 16.6.2016 předloženou starostou města ing. Pavlem
Šubrem.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

5. Body zasedání

Prodej pozemku st.p. č. 257 v k.ú. Horní Nová Ves

Usnesení č. 17/5/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
prodej pozemku st.p. č. 257 o výměře 29 m² v k.ú. Horní Nová Ves na základě žádosti pana skrytý osobní údaj,
za cenu 150,- Kč/m² a náklady spojené s prodejem.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Prodej pozemků p.p. č. 72/10 a č. 72/11 v k.ú. Hřídelec

Usnesení č. 17/6/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
prodej pozemků p.p. č. 72/10 o výměře 44 m² a p.p. č. 72/11 o výměře 18 m² v k.ú. Hřídelec na základě žádosti
manželů skrytý osobní údaj, za cenu 100,- Kč/m² a náklady spojené s prodejem.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Ing. Radim Kalfus oznámil před projednáváním dalšího bodu svůj poměr k věci v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů.

Zápis ZM č. 17/2016



-3-

Prodej areálu dětské léčebny

Finanční výbor doporučuje schválit prodej areálu dětské léčebny za těchto podmínek.
Pan Bičiště se zeptal, jestli se vůbec na zastupitelstvu města hlasovalo o tom, že se objekt a pozemky prodají. Řekl, že
když se tenkrát prodával lázním hotel Pardoubek, tak to hlasování se vedlo dvěma směry. Jednak se hlasovalo o tom,
zda prodat hotel Pardoubek a poté, co ZM rozhodlo o prodeji, tak za jakou částku.
Odpověděl pan starosta, že ne, neboť ZM v září schválilo zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí a následně na
dalším ZM město obdrželo dopis od společnosti Lázně Bělohrad a.s., že od záměru odstupuje. RM doporučila ZM
schválit prodej nemovitostí za podmínek, které jsou uvedeny v kupní smlouvě a zároveň schválit souhlas s úhradou ceny
formou splátkového kalendáře.
Dále se pan Bičiště zeptal, jak je to se sokolovnou. Proč objekty a pozemky prodáváme, když nevíme, co bude se
sokolovnou, a ještě když se město snaží ji získat do vlastnictví. Tak jestli tady je nějaký posun.
Pan starosta řekl, že se sokolovnou posun není, ale se starostou Sokola panem Kostelníčkem připravují dopis o souhlas
na nové vedení  sokolské župy jičínské.  Pokud se dohodneme,  tak dojde pouze k  převodu budovy sokolovny bez
pozemku, na kterém je bývalé hřiště na házenou a kluziště.
Pan Bičistě se dále zeptal, proč sokolská župa nechce převést i pozemky, jaký mají důvod.
Ing. Bc. Kostelníček doplnil, že tvrdí, že pozemky nepotřebují žádnou správu ani investice a mají strach, že by se tam
mohlo něco postavit.
Pan Bičiště řekl, že se hlasování zdrží, neboť si myslí, že z hlediska budoucnosti by si město mělo areál dětské léčebny
nechat.
Pan starosta doplnil, že do budovy je potřeba hodně investovat a aktuálně řešit topení. Ve srovnání s jinými dětskými
léčebnami v republice je budova léčebny v mnohem horším stavu a lázním to zabraňuje získávat dětskou klientelu. Stav
budovy není optimální a z tohoto důvodu si myslí, že by do budovy měl investovat majitel a ten, kdo budovu provozuje a
ne ten, kdo ji pronajímá.
Ing. Kalfus řekl, že budova je zastaralá a musí se s ní něco dělat vzhledem k špatnému stavu topení. Kvůli jeho stavu by
mohla léčebna koncem roku i zkolabovat. V žádném případě není v zájmu lázní dětskou léčebnu rušit, naopak se
uvažovalo i o rozšíření. Vysvětlil důvody, pro které se lázně rozhodly o areál léčebny znovu požádat.
Bc. Lámr konstatoval, že by město nemělo areál dětské léčebny prodávat. Na dotaz pana starosty, zda tedy má město do
budovy léčebny investovat, odpověděl pan Lámr, že město by mělo léčebnu zrekonstruovat a nadále ji pronajímat
lázním.

Usnesení č. 17/7/2016/ZM

I .  Z M  s c h v a l u j e
a) prodej a uzavření kupní smlouvy na nemovitosti, a to pozemek st.p. č. 164/1 o výměře 391 m², jehož součástí je

stavba - budova č.p. 146 občanská vybavenost (rehabilitace a škola), pozemek st.p. č. 164/2 o výměře 181 m²,
jehož součástí je stavba - budova bez č.p. rodinný dům (škola a byt) a pozemek p.p. č. 199/5 o výměře 3110 m² v
k.ú. Lázně Bělohrad pro účely lázeňství za cenu obvyklou dle znaleckého posudku (5,5 mil. Kč) společnosti
Lázně Bělohrad a.s.

b) souhlas s úhradou ceny formou splátkového kalendáře s následujícími termíny:
1. splátka ve výši 25 % z ceny nemovitosti do 30.9.2016
2. splátka ve výši 25 % z ceny nemovitosti do 31.3.2017
3. splátka ve výši 25 % z ceny nemovitosti do 30.9.2017
4. splátka ve výši 25 % z ceny nemovitosti do 31.3.2018

Hlasování: 13 Přítomno  | 10 Souhlasí  | 2 Nesouhlasí  | 1 Zdrželo se  |

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

Proti: Alena Kuželová DiS., Bc. Vojtěch Lámr

Zdržel se: Jiří Bičiště

Prodloužení lhůty rekonstrukce domu č.p. 196 v k.ú. L. Bělohrad

Pan Bičiště řekl, že ať si dáme do smluv lhůty jaké chceme, tak pak stejně prodlužujeme a asi nám nic jiného nezbývá.
Stálo by za to do budoucna si vzít z toho ponaučení nebo do smluv lhůty vůbec nedávat.
Pan starosta vysvětlil, že v kupní smlouvě máme právo zpětného odkupu, takže máme 2 varianty, a to buď prodloužit
nebo nemovitost odkoupit s tím, že by se do ceny promítlo zhodnocení objektu, které majitel na objektu provedl.
Pan Bičiště řekl, že je mu jasné, že je to teď blbost odkupovat, že to město mělo udělat už tenkrát.

Zápis ZM č. 17/2016
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Ing. Bareš je rád, že to vůbec někdo koupil, ale nelíbí se mu to, jak to stále prodlužujeme. Nelíbilo se mu už to, jak jsme
vyšli  vstříc  panu skrytý  osobní  údaj  na Horní  Nové Vsi.  Už tenkrát  navrhoval,  že  by smlouvy neměly být  takto
koncipovány, když pak na to stejně nekoukáme. Dále se zeptal, když pan skrytý osobní údaj za dva roky bude žádat o
další prodloužení, co udělá město, odkoupí to? Chtěl by slyšet názor zastupitelů.
Pan starosta řekl, že buď odkoupí nebo opět prodlouží.
Paní Zahradníková navrhla, aby se po dohodě s naším právním zástupcem dala do dohody smluvní pokuta.
Pan Bičiště souhlasil s názorem paní Zahradníkové.
Do diskuze ohledně výše uvedené věci se zapojili další zastupitelé ing. Kalfus (z důvodu, že jsme byli rádi, že nemovitost
vůbec někdo koupil, navrhuje prodloužit o 2 roky), Bc. Lámr (upozornit, že už je toto prodloužení poslední), ing. Bareš
(prodloužit, ale aby tam už byla nějaká sankce) a Mgr. Košťálová (navrhuje prodloužit pouze o rok).
Poté se pan starosta zeptal, jestli je nějaký protinávrh oproti návrhu na usnesení, které je navrženo.
Pan Bičiště protinávrh stahuje z důvodu časového a toho, že nelze do dohody sankci zakomponovat s tím, že musíme
věřit, že je to prodloužení poslední.

Usnesení č. 17/8/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
uzavření dohody ke kupní smlouvě uzavřené dne 2.7.2007 mezi městem Lázně Bělohrad a panem skrytý osobní
údaj, na budovu č.p. 196 se st.p. č. 218 v k.ú. Lázně Bělohrad týkající se prodloužení lhůty o další dva roky t.j.
do 23.7.2018.

Hlasování: 13 Přítomno  | 12 Souhlasí  | 1 Nesouhlasí  |

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

Proti: Ing. Jiří Bareš

Zámek

Usnesení č. 17/9/2016/ZM

I .  Z M  s c h v a l u j e
a) revokaci usnesení č. 15/9/2016/ZM ze dne 20.4.2016 - ZM schvaluje pověření rady města ke zveřejnění záměru

prodeje zámku za minimální cenu 15 milionů Kč, podpisu smlouvy o zprostředkování a k provádění dalších
úkonů směřujících k uzavření kupní či jiné smlouvy s investorem rekonstrukce zámku.

b) zveřejnění záměru prodeje zámku za minimální cenu 12 milionů Kč a uzavření smlouvy o zprostředkování
prodeje zámku s firmou VipCastle.com, s.r.o. dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Rozpočet města pro rok 2016

Tajemnice MěÚ Mgr. Košťálová informovala o opravě věcné nesprávnosti.

Usnesení č. 17/10/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
opravu věcné nesprávnosti usnesení ZM č. 12/10/2015/ZM ze dne 16.12.2015, kdy se v textu usnesení slovo
"schodkový" nahrazuje slovem "přebytkový" rozpočet.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Závěrečný účet města za rok 2015

Předseda finančního výboru pan Jan Flégl informoval ZM o jednání finančního výboru dne 22.6.2016 a doporučil ZM
schválit Závěrečný účet města za rok 2015 bez výhrad.

Zápis ZM č. 17/2016
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Usnesení č. 17/11/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2015 (hospodaření města v roce 2015 - plnění příjmů a výdajů
rozpočtu města za rok 2015, 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  2015).  Zastupitelstvo  města
projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Lázně Bělohrad za
rok 2015 bez výhrad.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Účetní závěrka města za rok 2015

Finanční výbor doporučil ZM schválit účetní závěrku města za rok 2015.
Usnesení č. 17/12/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
v souladu s § 84 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
účetní závěrku města Lázně Bělohrad, sestavenou k 31.12.2015.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Dotace z rozpočtu města

Pan Špicar si myslí, že vzhledem k tomu, že celý areál sportoviště je v majetku města, tak i střídačky, na které TJ žádá o
dotaci, by mělo město zaplatit celou částku a měly by zůstaly v majetku města, neboť jsou součástí areálu, spojené se
zemí a nejedná se o žádný herní prvek.
Pan starosta řekl, že i toto je řešení, ale v majetku TJ je i rozhlasová věž.
Pan Bičiště doplnil, že v majetku TJ je výsledková tabule a automatická závlaha, která je zabudována v hlavním hřišti.
Záměrem TJ je dovést automatickou závlahu i na vedlejší hřiště.
Pan Kovář se dotázal, že částka 320.000,- Kč, o kterou žádá Římskokatolická farnost na opravu kostelíka na Byšičkách,
není zrovna zanedbatelná částka, tak jestli by nebylo dobré, aby se farnost obrátila na královéhradeckou diecézi.
Pan starosta řekl, že doporučit to můžeme. Informoval, že bělohradská farnost z dotačního programu KHK na opravu
kostelů získala částku 65.000,- Kč na opravu kostela na Byšičkách. Diskutuje se o tom, zda vůbec tento program držet,
když církev díky restitucím získala poměrně dost majetku, který může prodat. Touto záležitostí se zabývala RM a
doporučila poskytnout 150.000,- Kč. Na pracovním ZM zazněl dotaz kolik přispělo biskupství.
Ing. Bareš řekl, že biskupství přispělo v roce 2015, 2014 nebo 2013 po 100.000,- Kč. Dále doplnil, že kostel sv. Petra a
Pavla  se  postupně opravuje  již  od roku 2010.  Bylo  provedeno statické zajištění  narušeného obvodového zdiva a
provedena drenáž kolem kostela, oprava krovů včetně sanace nad lodí kostela a ve věži. Zároveň byla provedena
výměna krytiny na věži kostela a obnova krytiny na jižní straně lodi a nad presbytářem a apsidou. Byla dokončena
výměna krytiny na severní části lodi a oprava omítek na věži. V letošním roce se provádí obnova omítek na jižní a
severní části lodi kostela. V prosinci 2015 byla provedena prohlídka objektu statikem, kde bylo zjištěno nové porušení
kostela trhlinami na východní, jižní a severní fasádě a ve fabionu v presbytáři, a to vlivem extrémních teplot v loňském
roce. Na jeho doporučení se to musí řešit ještě v letošním roce, a proto požádala farnost o tuto dotaci.
Paní Molnárová se zeptala, proč kostel na Byšičkách není otevřený. Pan starosta odpověděl, že je to složité, aby zůstal
otevřený,  že by interiéry mohl  někdo poškodit.  Dále se zeptala,  zda město neuvažovalo i  o  automatické závlaze
tenisových kurtů. Pan starosta odpověděl, že projekt je připraven bez automatické závlahy, ale během dostavby se bude
s firmou jednat, kolik by taková závlaha tenisových kurtů stála.

Usnesení č. 17/13/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
poskytnutí individuálních dotací nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města pro rok 2016 dle přílohy.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Rozpočtová opatření č. 5/2016 a 6/2016

Zápis ZM č. 17/2016
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Usnesení č. 17/14/2016/ZM

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í
rozpočtová opatření č. 5/2016 a 6/2016 dle přílohy k zápisu.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Rozpočtové opatření č. 7/2016

Finanční výbor doporučuje schválit rozpočtové opatření č. 7/2016 s výhradou, neboť nedoporučuje nákup vřetenové
sekačky pro zajištění údržby fotbalového hřiště.
Protinávrh pana místostarosty ponechat částku 420.000,- Kč v rozpočtovém opatření s tím, že bude využita na vybavení
pro správce sportoviště.

Usnesení č. 17/15/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 7/2016 dle přílohy k zápisu s tím, že částka 420.000,- Kč na nákup vřetenové sekačky
bude využita na vybavení pro správce sportoviště.

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Změna územního plánu

Usnesení č. 17/16/2016/ZM

I .  Z M  s c h v a l u j e
a) zařazení podnětů č. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 do změny územního plánu (dle přílohy k

zápisu).
b) nezařazení podnětů č. 6, 7, 8, 9, 19 do změny územního plánu (dle přílohy k zápisu).

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Sportoviště u Bažantnice – 1. etapa

Usnesení č. 17/17/2016/ZM

Z M  s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 15.7.2015 - "Sportoviště Lázně Bělohrad I. etapa".

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Zpráva o průběhu investičních akcí

Ing. Ulver se dotázal, jak to vypadá s vodou v Brtvi po kanalizaci. Pan místostarosta odpověděl, že stav vody je stále
stejný. Dále se ing. Ulver zeptal, až bude cesta v Brtvi převedena na město, jestli město zakáže lesákům vjezd aut nebo
jak to bude ošetřeno. Odpověděl pan místostarosta, že mu policie řekla, že až bude cesta v majetku města, tak teprve si
můžeme klást nějaké podmínky.

Usnesení č. 17/18/2016/ZM

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

Hlasování: 13 Přítomno  | 13 Souhlasí  |

Zápis ZM č. 17/2016
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6. Diskuze

Pan Kovář se obrátil na vedení města a zastupitele v nemilé věci, a to, že asi všichni občané zaznamenali, že se po řadě
let vrátila zpět do Lázní Bělohradu mladáskrytý osobní údaj, která se úspěšně přes den válí před veřejnými WC a dělá
lázeňskému městu ostudu a na noc se stahuje do objektu za bývalou lesní správou (který patří panu skrytý osobní údaj),
kde nocuje a někdy i za spoluúčasti pana skrytý osobní údaj. Tak zda by nešlo požádat pana skrytý osobní údaj, aby s
těmi objekty něco udělal (buď zboural nebo opravil), neboť by se o tyto objekty měl řádně starat, a to nedělá.
Paní Zahradníková vysvětlila,  že vlastník stavby je povinen po celou dobu životnosti  stavby se o ni řádně starat.
Stavební úřad může pana skrytý osobní údaj vyzvat k údržbě, ale on pokud to neudělá a výzvě nevyhoví a stavbu
nezajistí, tak poté může stavební úřad nařídit nezbytné úpravy městu, ale kdo nařizuje, ten platí.
Pan místostarosta řekl, že se v loňském roce na žádost pana Kováře odklidily stromy a po dohodě s panem skrytý osobní
údaj i nepořádek u garáží. Pan skrytý osobní údaj slíbil, že objekt zadělá, ale neudělal to. V současné době je tento
objekt na prodej a nevěří tomu, že by pan skrytý osobní údaj s tím cokoli udělal. Dále řekl, že co se týče skrytý osobní
údaj, že se město stará a dělá maximum včetně soudních kroků. Nyní se čeká na výsledek šetření soudu, a pokud se
město stane jejím opatrovníkem, tak v důsledku jejího zdravotního stavu ji město umístí do nějakého zařízení, ale v
současné době víc legálních kroků nelze udělat.
Pan starosta byl upozorněn, aby se vyjádřil k podobnému problému, co bude s Pižlovým domem, kde se to se stavebním
úřadem řeší už taky několik let a majitele nedotlačíme k tomu, aby cokoliv se stavem domu udělal. Má v Lázních
Bělohradě dalších několik nemovitostí, kde jejich stav se zoufale zhoršuje a není možné se s ním domluvit a donutit ho.
Jediným řešením by bylo, že by to opravovalo a platilo město.
Dále byl pan starosta upozorněn, aby se dotázal ing. Bareše, který byl u prodeje tohoto objektu jako místostarosta, proč
tenkrát neuplatnil nějaká opatření a neošetřilo se to v kupní smlouvě.
Ing. Bareš řekl, že vyčítat někomu, co se udělalo po revoluci, není férové. Poté poděkoval za farnost Lázně Bělohrad za
150.000,- Kč s tím, že byl mile překvapen, že pro hlasovali všichni.
Předseda finančního výboru pan Flégl informoval zastupitele, že finanční výbor provedl kontrolu plnění rozpočtu města
za I - V/2016. Nebyly shledány závady.
Pan starosta informoval o rekonstrukci tří mostů na Dolní Nové Vsí, která měla začít 30.5.2016, ale zatím nebyly
vyřešeny a povoleny objízdné trasy, a položení nového povrchu od železničního přejezdu na konec Kotykovy aleje, které
by mělo začít na podzim (listopad-prosinec) kácením stromů v Kotykově aleji. Následně se bude předělávat most u
Kotykova rybníka a poté asi do června 2017 pokládat koberec od železničního přejezdu na konec Kotykovy aleje.
Oprava komunikace na Brtev by měla proběhnout ještě v letošním roce.
Dále pan starosta poděkoval městskému kulturnímu středisku a technickým službám a všem, kteří  se podíleli  na
uspořádání MFF a zároveň pozval na akci Strašidelná Bažantnice, která proběhne v sobotu 25.5.2016, na pouť na
Byšičkách a na akci, která se bude konat 1.7.2016 od 17 hodin před Památníkem K. V. Raise v Lázních Bělohrad k
připomenutí 90. výročí od úmrtí K. V. Raise.
Mgr. Košťálová informovala, že dne 28.6.2016 od 17:00 hod. v aule ZŠ proběhne schůzka ohledně kotlíkových dotací.
Ing. Jaroslav Jirásko reagoval prezentací na příspěvek ze ZM týkající se nevhodného sortimentu v kantýně ZŠ a vysvětlil
důvody, pro které byla na škole zřízena. Přislíbil, že se od září slané brambůrky a chipsy zde prodávat nebudou. A
pokud by obec chtěla regulovat zdravou výživu nebo zdravé výrobky, tak je potřeba k tomu přistoupit plošně, a ne to
řešit pouze ve škole.
Paní Trnková požádala, zda by na vlakovém nádraží nemohla být umístěna informační tabule kulturních památek. Pan
starosta přislíbil, že se na to podívá.
Ing.  Bc.  Kostelníček pozval  na  hororový  festival,  který  proběhne ve  dnech 25.-26.6.2016 v  sokolovně v  Lázních
Bělohradě.

7. 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 22:10 hodin.

Zapsal: Monika Ulverová 
Datum: 22.6.2016
Přílohy zápisu: Zápis č. 10/2015/KV z jednání kontrolního výboru1.

Smlouva o zprostředkování2.
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Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 20153.
Zpráva o přezkoumání hospodaření města Lázně Bělohrad za rok 20154.
Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 20165.
Rozpočtová opatření č. 5/2016 a 6/20166.
Rozpočtové opatření č. 7/20167.
Seznam podnětů a jejich vyhodnocení8.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo a Změnový list č. 99.

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

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

starosta

Ověřovatelé zápisu: ..................................
Alena Kuželová, DiS.

..................................
Vlastimil Matouš
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