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Zápis č. 3/2019
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 13.2.2019 v 17:00 hodin
Kulturní sál hotelu Grand 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, Jiří Bičiště, Vlastimil Matouš, Antonín Schánilec, MUDr.
Martin Bičiště, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jitka Košťálová, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Jiří Wagenknecht,
Ladislav Stuchlík, Jan Flégl

Omluveni:

Ing. Radim Kalfus, Ing. Ondřej Trávník

Neomluveni:

-

Hosté:

Bc. Martin Zívr
Ing. Karel Nohejl
Jitka Břeská, DiS.
Vladimíra Špicarová

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZM
Zpráva z jednání rady města
Odkup pozemků v k.ú. Horní Nová Ves
Darování pozemků Královéhradeckému kraji
Rozpočtové opatření č. 13/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Organizační složka Městská knihovna Lázně Bělohrad
Valná hromada VOS a.s. Jičín
Zpráva o činnosti pracovní skupiny ZM týkající se dopravy ve městě
Zpráva o průběhu investic
Diskuze
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva zahájil 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, omluveni jsou ing. Radim Kalfus a na začátek zasedání ing.
Ondřej Trávník). Seznámil s body programu jednání.
Usnesení č. 3/1/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
program veřejného zasedání
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

2. Volba ověřovatelů zápisu
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Usnesení č. 3/2/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Bičiště a pana Antonína Schánilce
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří
Wagenknecht, Bc. Vojtěch Lámr, Ladislav Stuchlík, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jitka Košťálová, Jan Flégl
Zdržel se: Jiří Bičiště, Antonín Schánilec
Volba zapisovatele zápisů
Usnesení č. 3/3/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako zapisovatele zápisů pro rok 2019 paní Romanu Wagenknechtovou
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

3. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZM
Člen kontrolního výboru Ladislav Stuchlík informoval ZM o zasedání kontrolního výboru dne 04.02.2019, na kterém
proběhla kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZM dne 19.12.2018 a ze zasedání RM dne
12.12.2018 a 16.01.2019. Bylo konstatováno, že všechna usnesení kromě probíhajícího usnesení č. 2/9/2018/ZM, kde se
čeká na souhlas od odboru územního plánování Jičín s rozdělením pozemků, jsou splněna (viz. příloha zápis č.
2/2019/KV).
Dále požádal členy ZM, o projednání a schválení návrhu na pověření kontrolního výboru k pravidelné kontrole
schválených smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterým je pověřen na základě usnesením RM místostarosta
města. Zastupitelé se dohodli, že tento bod bude projednán v diskuzi po písemném podání návrhu na usnesení.
Usnesení č. 3/4/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva města dne 19.12.2018 a z jednání rady města dne 12.12.2018
a 16.01.2019.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

4. Zpráva z jednání rady města
Zprávu předložil starosta města ing. Pavel Šubr. Na konkrétní body schválené radou se dotázal p. Bičiště, a to na
Dodatek č. 1 k SOD na akci "Lázně Bělohrad, nový chodník podél silnice II/501". Ing. Jitka Košťálová na Smlouvu o
poskytnutí právních služeb - Vypořádání s BD Zátiší, Pověření rady města k podpisům smluv o zřízení služebnosti
inženýrské sítě. Bc. Vojtěch Lámr na Komisi lázeňskou, kulturní a cestovního ruchu, ReUse point - veřejnou sbírku. Bylo
jim odpovězeno ing. Pavlem Šubrem a Janem Pavláskem
Usnesení č. 3/5/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města dne 16.01.2019 a 06.02.2019
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

5. Odkup pozemků v k.ú. Horní Nová Ves
Dne 10. ledna 2019 nabídl pan skrytý osobní údaj k prodeji pozemky v k.ú. Horní Nová Ves o celkové výměře cca 5890
m². Tyto pozemky nabízí městu Lázně Bělohrad za cenu 325 Kč/m². Cena za pozemky je včetně zastavovací studie (více
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informací o studii v podkladech).
RM svým usnesením č. 4/14/2019/RM ze dne 16.01 2019 doporučila ZM projednat odkup pozemků.
Ing. Jiří Wagenknecht: Nedoporučoval by koupi pozemků, nevhodný přístup z pravé strany, úhlopříčně přes pozemky je
vedeno vysoké napětí, kde je ochranné pásmo. Cena, která ještě vzroste po vybudování přístupových cest a
inženýrských sítí je příliš vysoká. Koupi by nedoporučoval ani Bc. Vojtěch Lámr a MUDr. Martin Bičiště.
Antonín Schánilec: Finanční výbor nedoporučuje koupi těchto pozemků.
Usnesení č. 3/6/2019/ZM
Z M

n e s c h v a l u j e
odkup pozemků p.p. č. 1217/6 (část), p.p. č. 1218/1 a p.p. č. 1595/2 v k.ú. Horní Nová Ves o celkové výměře cca
5890 m² za cenu 325 Kč/m²
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

6. Darování pozemků Královéhradeckému kraji
Dne 26.11.2018 požádala Správa silnic KHK o bezúplatný převod pozemků p.p. č. 630/2, p.p. č. 630/17 a p.p. č. 630/18
v k.ú. a obci Lázně Bělohrad. Pozemky vznikly v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. II/501 v Kotykově aleji. ZM schválilo
zveřejnění záměru darování těchto pozemků. Záměr byl zveřejněn od 2. do 18. ledna 2019.
Antonín Schánilec: Finanční výbor souhlasí s darováním pozemků Královéhradeckému kraji.
Usnesení č. 3/7/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
darování pozemků p.p .č. 630/2 o výměře 12679 m², p.p.č. 630/17 o výměře 5407 m² a 630/18 o výměře 11 m² v
k.ú. a obci Lázně Bělohrad Královéhradeckému kraji
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří
Wagenknecht, Jiří Bičiště, Bc. Vojtěch Lámr, Ladislav Stuchlík, Antonín Schánilec, Jan Flégl
Zdržel se: Ing. Jitka Košťálová, Alena Kuželová, DiS.

7. Rozpočtové opatření č. 13/2018
Usnesení č. 3/8/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 13/2018
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

8. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Na straně příjmů jsou zůstatky všech účtů ke konci roku 2018 poníženy o 15 378 550,- Kč, které byly použity při
sestavování rozpočtu na rok 2019 a dotace od ÚP na VPP. Na straně výdajů je použití dotace od ÚP na mzdy VPP,
výdaje na chodníky H. N. Ves III. etapa, na chodník D. N. Ves k Aluconu, na rekonstrukci Památníku K. V. Raise, na
naučnou stezku, na webové stránky, na obnovu techniky TS, na manipulační řád rybníku Pardoubek, na energetický
management HS LB, na vysoušení tělocvičny v ZŠ, na vratku finančních prostředků za volby a čerpání zůstatků
sociálního fondu a fondu ošatné. Rozpočtová rezerva je 20 313 753,05 Kč.
Jan Pavlásek požádal ZM o navýšení na straně výdajů o 350.000,-Kč, které budou použity na obnovu dlažby v základní
škole na sociálních zařízeních.
Antonín Schánilec: Finanční výbor podpořil schválení Rozpočtového opatření č. 1 /2019 i s navýšenými výdaji o
350.000,-Kč.
Usnesení č. 3/9/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 1/2019
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Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

9. Organizační složka Městská knihovna Lázně Bělohrad
Na jednání se dostavil Ing. Ondřej Trávník, dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva
Pro naplňování jednotné koncepce města v kulturně vzdělávací oblasti a pro zajištění zastupitelnosti pracovníků je
vhodné zrušit organizační složku a další fungování Městské knihovny Lázně Bělohrad provozovat v rámci organizační
složky Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad. Záměr zrušení městské knihovny jako samostatné organizační složky
byl projednán dne 6. února 2019 v Radě města, a ta přijala usnesení, kterým doporučuje ZM zrušit organizační složku
Městská knihovna Lázně Bělohrad.
Ladislav Stuchlík a Alena Kuželová, DiS. oznámili před projednáním tohoto bodu svůj poměr k věci v souladu s § 8
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Bc. Vojtěch Lámr: Dotázal se na důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí.
Ing. Pavel Šubr: Využili jsme personální změny a domníváme se, že ve městě naší velikosti je dobré mít kulturu a
knihovnu v jedné organizační složce, do budoucna bychom do této složky chtěli zahrnout i informační centrum.
Výhodou nám přišla i zastupitelnost. Vše jsem konzultoval se starostou Sobotky, kde k podobné změně došlo a osvědčila
se jim.
Alena Kuželová, DiS.: Ve zrušení organizační složky knihovna nevidí nic pozitivního, spíše naopak. Domnívá se, že takto
fungující knihovna v našem městě by si samostatnost zasloužila. Myslí si, že akce probíhající v knihovně a v MěKS se
navzájem doplňují. Další výhodu v zachování samostatnosti knihovny vidí ve snáze dosažené dotaci.
Ladislav Stuchlík: Největší přínos ve sloučení vidí právě v zastupitelnosti. Je si vědom, že knihovna pracuje dobře,
pouze by rozšířil otevírací dobu.
Alena Kuželová, DiS.: Naopak se domnívá, že 28 hodinová týdenní otevírací doba je na jednu pracovní sílu
nadstandardní. Uvítala by jasný koncept vedení města k fungování sloučené knihovny. Pochybuje o náležité odbornosti
výběrové komise při poptávkovém řízení na výběr knihovníka a domnívá se, že její členové dostatečně neví o praktické
činnosti knihovny. Mrzí ji, že k tomuto poptávkovému řízení nebyla přizvána ředitelka knihovny v Jičíně, pod kterou
naše knihovna metodicky spadá.
MUDr. Martin Bičiště: Je pro sloučení, přijde mu to jako logické řešení a největší plus vidí v jednotné koordinaci
plánování akcí. Dle jeho názoru, se tento problém přílišně zveličuje.
Ing. Jitka Košťálová: Je ráda, že knihovna funguje i jako komunitní centrum, její sloučení vidí jako krok zpět. Dle jejího
názoru by muselo dojít i k navýšení stavu zaměstnanců. Dotázala se na jednotnou koncepci vedení města, která ji chybí.
Navrhla zřízení příspěvkové organizace. Jednotná koncepce chybí i Aleně Kuželové, DiS.
Ing. Ondřej Trávník: Toto sloučení mu přijde pouze formální změnou a takto, bez koncepce v ní nevidí žádný přínos,
nemá žádný argument, který by vedl k tomuto sloučení. Jak zjistil, tak k těmto sloučením dochází u menších obcí a
městysů.
Jiří Bičiště: Naprosto souhlasí s názory Aleny Kuželové, DiS., Ing. Ondřeje Trávníka, Ing. Jitky Košťálové, že v této chvíli
by šlo o krok zpět. K ještě většímu zkvalitnění služeb jak knihovny, tak i MěKS by doporučoval přijmout další
zaměstnance.
Antonín Schánilec: Provedl rozbor tohoto sloučení z hlediska financí a bude hlasovat pro.
Ing. Pavel Šubr: Uvedl hlavní důvody, které vedly k tomuto sloučení a připomenul, že toto doporučil v r. 2016
personální audit.
Ing. Jiří Wagenknecht: Dle jeho názoru knihovna funguje perfektně a zaslouží si, aby byla jako samostatná jednotka.
Není přesvědčen, že po sloučení by došlo k finanční úspoře a něco pozitivního by přineslo. Ne vždy by se řídil
doporučením personálního auditu, jelikož se jim představitelé města neřídí ani v jiných případech personálního
obsazení, viz. pozice hlavní účetní.
Vlastimil Matouš: Rád by upozornil, že sloučení knihovny neznamená zničení knihovny. Dle jeho názoru je sloučení
správné a bude hlasovat pro.
Ing. Pavel Šubr přečetl návrh na usnesení a dal hlasovat.

Usnesení č. 3/10/2019/ZM
I .

Z M

z r u š u j e

ke dni 1.březnu 2019 organizační složku Městská knihovna Lázně Bělohrad
I I .

Z M

r o z h o d u j e

,že od 1. března 2019 bude Městská knihovna Lázně Bělohrad nadále plnit úkoly základní knihovny,
registrované Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem 4914/2003, jako součást ZM zřízené
organizační složky Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad
Zápis ZM č. 3/2019
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Hlasování: 14 Přítomno | 7 Souhlasí | 5 Nesouhlasí | 2 Zdrželo se |
Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Ladislav Stuchlík, Antonín Schánilec, Jan
Flégl
Proti: Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště, Ing. Jitka Košťálová, Mgr. Kristýna Finková
Zdržel se: Alena Kuželová, DiS., Bc. Vojtěch Lámr

Usnesení nebylo přijato.
Ing. Pavel Šubr informoval, že z důvodu nepřijetí tohoto usnesení bude následující bod stažen ze schváleného
programu.

10.Valná hromada VOS a.s. Jičín
Usnesení č. 3/11/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
delegaci, ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pana Jana Pavláska, v případě jeho
nepřítomnosti jako náhradníka pana Jana Flégla, jako zástupce města na 26. řádnou valnou hromadu
společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., jakož i na všechny případné další mimořádné nebo
náhradní valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31.12.2019 a pověřuje ho
účastí, zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách
Hlasování: 14 Přítomno | 12 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Vlastimil Matouš, Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jiří
Wagenknecht, Jiří Bičiště, Bc. Vojtěch Lámr, Ladislav Stuchlík, Alena Kuželová, DiS., Antonín Schánilec, Jan Flégl
Zdržel se: Jan Pavlásek, Ing. Jitka Košťálová

11.Zpráva o činnosti pracovní skupiny ZM týkající se dopravy ve městě
Tuto zprávu přednesl Bc. Vojtěch Lámr, kterého doplnil Jan Pavlásek.
Informovali, že na jejich prvním jednání dne 16.01.2019 si problematiku řešení dopravy rozdělili do šesti skupin, které
podrobněji popsali. A to:
1. Generel dopravy
2. Pasport komunikací
3. Parkování
4. Dopravní obslužnost
5. Přeložka II/284
6. Policie ČR
Do diskuze týkající se dopravy ve městě se s konkrétními návrhy a dotazy zapojili Ing. Ondřej Trávník, MUDr. Martin
Bičiště, Antonín Schánilec, Vlastimil Matouš, který nepovažuje za vhodné využít k vytvoření parkovacích míst ostrůvky
uprostřed náměstí a část zámeckého parku.
Na závěr tohoto bodu Ing. Pavel Šubr shrnul situaci týkající se bodu č. 5 Přeložka II/284 a II/501.
Usnesení č. 3/12/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu o činnosti pracovní skupiny ZM týkající se dopravy ve městě
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

12.Zpráva o průběhu investic
Z jednání odešel Ing. Jiří Wagenknecht (dle prezenční listiny bylo přítomno 13 členů zastupitelstva)
Zápis ZM č. 3/2019
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21. zprávu o průběhu investičních akcí, která zahrnovala ucelený sumář roku 2018, předložil místostarosta města Jan
Pavlásek
Usnesení č. 3/13/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu o průběhu investic města
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

13.Diskuze
Do diskuze se přihlásil Jan Pavlásek, který informoval o opravě komunikace do Dolního Javoří v průběhu dubna. V ul.
Rašínova a Na Zátiší se uskuteční ve stejném období rekonstrukce místních sítí plynovodu na středotlak. Dále pak
probral možnosti kamerového systému ve městě.
Do diskuze o kamerovém systému se zapojil Jiří Bičiště. Dále by ho zajímal výsledek diskuze vedené na Zdi nářků
ohledně ramene příkopové sekačky na trávu.
Odpověděl místostarosta Jan Pavlásek: Zjistili jsme, že rameno je neprodejné a pro město nevyužitelné, tudíž bude
rozebráno a dáno do šrotu.
Jiří Bičiště: S tímto postupem souhlasí.
Ladislav Stuchlík podal zastupitelům písemný návrh usnesení k odsouhlasení: pověření kontrolního výboru k pravidelné
kontrole schválených smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterým je pověřen na základě usnesením RM
místostarosta města.
Ing. Pavel Šubr dal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
Usnesení č. 3/14/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
pověření kontrolního výboru k pravidelné kontrole schválených smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
kterým je pověřen na základě usnesením RM místostarosta města.
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

14.Závěr
Starosta Ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města a občanům města za připomínky a společnosti Lázně
Bělohrad za přípravu zasedání. Veřejné zasedání města skončilo ve 20:45 hod.

Zapsal:

Romana Wagenknechtová

Datum:

13.2.2019

Přílohy zápisu:

1. Zápis č. 2/2019/KV ze zasedání kontrolního výboru
2. Rozpočtové opatření č. 1/2019

Ověřovatelé zápisu:

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

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

..................................
Antonín Schánilec

..................................
Jiří Bičiště

Zápis ZM č. 3/2019

