
Vážení spoluobčané, 

hodnocení roku 2017 začnu finanční situací města. Hospodaření města skončilo přebytkem ve 

výši 31,5 mil. Kč. Pozitivně se do hospodaření promítly především dvě záležitosti, jednak rychle 

rostoucí daňové příjmy města (meziročně o více než 4 mil. Kč, t.j. o 9,9 %), jednak příjmy 

z prodeje majetku (zámek, dětská léčebna, stavební pozemky). 

Potěšitelné je, že noví majitelé zámku (Elisabeth Arms a.s.) a budovy rehabilitace dětské 

léčebny (Lázně Bělohrad a.s.) zahájili rekonstrukce obou objektů. Město prodalo také 10 

stavebních parcel v Brtvi, Tyršově ulici a v Kotykově aleji, překvapil nás ale malý zájem občanů 

města o tyto stavební pozemky. Koncem roku došlo k prodeji části pozemku za „lesní 

správou“, kde nový majitel budovy lesní správy připravuje její rekonstrukci na byty a zároveň 

na pozemku odkoupeném od města výstavbu bytového domu s 12 malometrážními 

startovacími byty, které ve městě chybí. 

Samo město v loňském roce proinvestovalo zhruba 23,4 mil. Kč. Mezi největší investiční akce 

patřila dostavba sportovního areálu u Bažantnice, kde byly vybudovány 2 tenisové kurty, 2 

kurty na beachvolejbal a přístavba k tenisové hale se sociálním zázemím a zázemím správce. 

Úpravy terénu a výsadba zeleně proběhnou na jaře a sportovní areál bude slavnostně otevřen 

26. května 2018 při Zahájení lázeňské sezony. Bohužel o původně potvrzenou dotaci 

z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy město po známé kauze na ministerstvu školství 

přišlo, neboť celý investiční dotační program byl zrušen. 

Další významnou investiční akcí přecházející z roku 2016 byla rekonstrukce kanalizace a 

komunikace v Nerudově aleji. Realizací akce došlo k vyřešení odvádění odpadních vod v této 

lokalitě i ke zlepšení vzhledu další části města. Po rekonstrukci vnitřních prostor hasičské 

zbrojnice a knihovny v roce 2016 město vloni získalo dotaci na zateplení této budovy. 

Proběhla tak výměna oken, vrat a dveří a zateplení střechy a fasády. Také zde budou definitivní 

úpravy fasády a terénní úpravy provedeny na jaře. Město dále získalo dotaci na pořízení 685 

kompostérů. Ty byly na podzim rozdány občanům města a věříme, že tímto opatřením dojde 

ke zkvalitnění třídění komunálního odpadu a tím snížení nákladů města na jeho svoz a likvidaci. 

Město dále vybudovalo cca 40 nových parkovacích stání ve městě, v některých lokalitách 

došlo i k úpravám chodníků, byla vybudována nová stání pro kontejnery na tříděný odpad a 

byl zvýšen i počet kontejnerů rozmístěných po městě. Na podzim proběhla výstavba dvou 

sdružených kanalizačních přípojek v Horní Nové Vsi proti benzinové pumpě, kde nový povrch 

bude položen v letošním roce. V průběhu roku byla zakoupena 2 vozidla Dacia Dokker pro 

potřeby technických služeb a městského kulturního střediska a technické služby získaly 

s využitím dotace nákladní elektromobil, který nahradí jedno vozidlo Multicar. 

Z menších akcí je nutné jmenovat výsadbu aleje v Dolní Nové Vsi na „Hrádek“, rekonstrukce 

bytů v č.p. 20 na náměstí K. V. Raise, v Kotykově aleji a v domě s pečovatelskou službou, kde 

se snažíme vyjít vstříc nájemníkům a některé byty rekonstruujeme na bezbariérové, nebo 

rozsáhlé opravy komunikací ve městě. Ve škole v Brtvi byla provedena oprava sociálního 

zázemí, vyměněna okna v přízemí budovy a zhotovena kanalizační přípojka. Zároveň 

připravujeme projekt na vybudování terasy a rekonstrukci budovy na 4 byty. V kulturním 



domě ve Hřídelci došlo k výměně oken a dveří v přízemí budovy a v okolí hasičské zbrojnice 

v Dolní Nové Vsi byla položena zámková dlažba a budova byla odvodněna. 

Město také projekčně připravilo několik investičních akcí. Koncem roku jsme obdrželi dotaci 

na projekt revitalizace zeleně ve městě, realizace akce byla odsoutěžena a na jaře 2018 dojde 

k rozsáhlé výsadbě dřevin ve městě. Projekčně je připravena také druhá etapa revitalizace 

zeleně, t.j. revitalizace zámeckého parku, a letos na jaře budeme žádat o dotaci. Na podzim 

byla projekčně dokončena akce revitalizace rybníku Pardoubek (odbahnění rybníku, 

odstranění panelů ze dna, úpravy břehů) a také na tuto akci jsme požádali o dotaci. Dotaci 

máme rovněž potvrzenou na nákup dopravního automobilu pro zásahovou jednotku Sboru 

dobrovolných hasičů.  

Hodně diskusí vyvolala příprava stavby nové radnice v čele náměstí K. V. Raise. Ve hře bylo i 

odkoupení budovy Lázeňského hotelu, nedošlo ale k dohodě na ceně s jeho majitelem. 

Zastupitelstvo města nakonec schválilo vypsání otevřené architektonické soutěže. Do 15. 

prosince 2017 jsme obdrželi 58 návrhů řešení nové radnice a na přelomu roku je hodnotila 

architektonická porota. Věříme, že na jaře budou zahájeny projekční práce na vítězném 

návrhu. Na odstranění původních budov č.p. 27 a 28 město získalo 80 % dotaci, podmínkou 

ovšem je dokončit demolici do května 2018 a do května 2021 na místě zkolaudovat novou 

veřejnou budovu. 

Projekčně se dále připravují protipovodňová opatření na Dolní Nové Vsi, kde není jednoduché 

splnit podmínky efektivnosti opatření tak, abychom mohli žádat o dotaci. Zpracována byla 

studie cyklostezky propojující Horní Novou Ves s Dolním Javořím, nakonec ale nedošlo 

k dohodě s majiteli jednoho pozemku na naplánované trase cyklostezky. Museli jsme tak 

zpracovat novou studii, ta ale naráží na nesouhlas orgánů životního prostředí (Agentura 

ochrany přírody a krajiny České republiky). Z dalších připravovaných projektů bych chtěl 

jmenovat rekonstrukci kuchyně a zázemí v základní škole, výstavbu parkovacích stání a 

chodníků ve vnitrobloku sídliště, obnovu komunikací v Horní Nové Vsi, Dolní Nové Vsi a U 

Lva, třetí etapu výstavby chodníků v Horní Nové Vsi, zateplení a vnitřní rekonstrukci 

„školičky“, kanalizaci ve Hřídelci, prodloužení vodovodního řadu pro domy v Komenského 

ulici atd. 

Město získalo i dotaci na informační a komunikační systémy, z níž budou financovány např. 

nové webové stránky města, docházkový systém atd. V průběhu roku byla také projednávána 

a schválena změna územního plánu města č. 1. 

Významným krokem zastupitelstva města bylo zrušení heren. Postupně tak číní i další města 

a významné je, že stát z tohoto důvodu změnil rozdělování výnosů z heren a loterií a podíl od 

roku 2018 získávají nově také města, která na svém území herny zrušila. Město tak proti 

původnímu předpokladu v roce 2018 nepřijde o zhruba 2,4 mil. Kč. 

Ke konci roku proběhlo výběrové řízení na firmu provádějící svoz komunálního odpadu. Svoz 

bude v našem městě i nadále provádět firma Severočeské komunální služby, ale se dvěma 

změnami. Úhrada města za svoz nebude dle počtu svozových nádob, ale dle váhy odváženého 

odpadu (to se netýká občanů), a město přebírá provozování sběrného dvora, které budou 



zajišťovat technické služby. Místní poplatek pro občana za likvidaci komunálního odpadu 

zůstává i nadále ve výši 500 Kč ročně. 

Na podzim rozhodla rada města o rozšíření činnosti pečovatelské služby. Tato změna byla 

schválena a podpořena dotací ze strany Královéhradeckého kraje a od 1. února 2018 

pečovatelská služba působí ve městě ve všední dny až do 19 hodin. 

Hodně diskusí na zasedání zastupitelstva města přineslo jednání o bezúplatném převodu tří 

hřbitovů od Římskokatolické farnosti na město. Schválen byl převod hřbitovů ve Hřídelci a na 

Byšičkách, bělohradský hřbitov převeden nebyl, ale město přispělo místní farnosti na opravu 

poškozené hřbitovní zdi. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání rovněž schválilo vklad vodohospodářského majetku 

ve vlastnictví města v hodnotě cca 53 mil. Kč dle znaleckého posudku do Vodohospodářské a 

obchodní společnosti. Tento majetek město doposud VOS pronajímalo, náklady na nutné 

rekonstrukce tohoto majetku ale přesahují možnosti města a nájem od VOS je jednoznačně 

nepokryje. Podobný postup zvolila i další města v rámci okresu Jičín. 

Ve druhé polovině roku připravil Královéhradecký kraj optimalizaci středního školství. 

V návrhu bylo zrušení SOU Lázně Bělohrad do dvou let a rovněž zrušení projektu na zateplení 

sportovní haly a budovy SOU. Po dramatických jednáních a protestech zástupců řady měst a 

školských zařízení bylo nakonec Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje přesto schváleno 

sloučení nebo splynutí 21 škol do 10 subjektů. Schváleno bylo splynutí SOU Lázně Bělohrad 

s Gymnáziem, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice (bývalé hořické školy Gymnázium, Obchodní akademie 

a SZTŠ) a vytvoření nového subjektu Zemědělská akademie Hořice. Bělohradské učiliště přišlo 

o 3 učební obory kuchař – číšník, zedník a podnikání a hlavní důvod optimalizace (malý počet 

žáků v SOU Lázně Bělohrad a tím ekonomika provozu školy) tak není vůbec řešen. Projekt 

zateplení sportovní haly a budovy SOU nakonec zrušen nebyl a stavební firma již práce na 

zateplení obou budov zahájila.  

Významné investice ve městě a jeho nejbližším okolí uskutečnily nebo připravují další 

organizace. Ze strany Správy silnic Královéhradeckého kraje došlo k rekonstrukci silnice II. 

třídy a mostů v Dolní Nové Vsi směrem na Hořice a rovněž silnice II. třídy a mostu v Kotykově 

aleji směrem na Jičín. V této souvislosti město ve spolupráci s Královéhradeckým krajem 

zajistilo vykácení nevratně poškozených a prořez dalších lip a zároveň výsadbu nových lip, 

které do budoucna vytvoří novou alej. V Kotykově aleji a v ulici T. G. Masaryka proběhla ze 

strany firmy Innogy výměna nízkotlakého plynovodu na středotlaké vedení. Tato výměna 

bude pokračovat i v dalších ulicích města. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. získala 

stavební povolení a dotaci na rekonstrukci úpravny vody v Lázních Bělohradě, která by měla 

být zahájena po výběru zhotovitele v roce 2018. Další investice připravují firmy DEPRAG CZ, 

Lázně Bělohrad a.s., ČEZ a některé další. 

Na městském úřadě došlo k dokončení opatření vyplývajících ze závěrů personálního auditu. 

Existují tak nyní 4 odbory – vnitřních věcí, sociálních věcí, stavební a investic a správy majetku. 

Od 1. července nastoupil nový tajemník městského úřadu Ing. Karel Nohejl s bohatými 

zkušenostmi ze státní správy. Technické služby města, Městské kulturní středisko Lázně 

Bělohrad a Městská knihovna Lázně Bělohrad fungují jako organizační složky města bez vlastní 



právní subjektivity. Město získalo také dotaci v rámci projektu „Moderní a otevřený úřad Lázně 

Bělohrad“ na zpracování strategických dokumentů vzdělávání úředníků a zastupitelů atd., jejíž 

přijetí nakonec zastupitelstvo města neschválilo. 

Ve městě se tradičně uskutečnilo hodně kulturních a sportovních akcí, nejvyšší návštěvnost 

zaznamenal koncert Ewy Farné, hodně diváků přišlo na Zahájení lázeňské sezony, na 

Mezinárodní folklorní festival „Pod Zvičinou“ a na některé další akce, kterých Městské kulturní 

středisko Lázně Bělohrad připravilo na 70. O dění ve městě informují už 17 let Bělohradské 

listy, které se stále těší velkému zájmu občanů a návštěvníků města. Po několika personálních 

změnách a rekonstrukci budovy Městské knihovny Lázně Bělohrad se její provoz na podzim 

stabilizoval včetně pořádání besed, přednášek a podobných akcí. Novinkou mezi tradičními 

sportovními akcemi ve městě byl vloni závod Českého poháru v orientačním běhu. 

Zastupitelstvo a rada města tradičně pořadatele akcí výrazně podporují stejně jako 

dlouhodobou kulturní, sportovní a další zájmovou činnost organizací ve městě. Největší 

podpora je tradičně cílena na práci s dětmi a mládeží. 

V prosinci zastupitelstvo města schválilo rozpočet města pro rok 2018 jako schodkový ve výši 

příjmů 77,7 mil. Kč a výdajů 80,6 mil. Kč, na investice je v něm určeno zhruba 27,5 mil. Kč. 

Vzhledem k zůstatku na účtech města ve výši 31,5 mil. Kč a předpokladu výrazného zvýšení 

daňových příjmů města v roce 2018 o cca 7 mil. Kč (od 1. ledna 2018 dochází k novele zákona 

o rozpočtovém určení daní, kdy obce a města získají vyšší podíl na DPH a současně větší vliv 

na rozdělování sdílených daní bude mít počet žáků základních a mateřských škol) lze v průběhu 

roku předpokládat i navýšení částky určené právě na investiční akce. 

Závěrem mně vážení spoluobčané dovolte, abych vám jménem svým i jménem zastupitelstva 

a zaměstnanců města popřál do nového roku 2018 hodně zdraví, osobní i pracovní 

spokojenosti a také hodně životního optimismu. 

 

 

 

Ing. Pavel Šubr 

starosta města 

 

V Lázních Bělohradě, leden 2018 


