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Zápis č. 4/2019
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 17.4.2019 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, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Wagenknecht, MUDr. Martin Bičiště, Antonín
Schánilec, Mgr. Kristýna Finková, Alena Kuželová, DiS., Ing. Ondřej Trávník, Ladislav Stuchlík, Ing. Jitka
Košťálová, Jiří Bičiště, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

Omluveni:

Bc. Vojtěch Lámr

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.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Zpráva z jednání rady města
Prodej části pozemku p.p.č. 149/3 v k.ú. Dolní Nová Ves
Prodej pozemku p.p.č. 31/11 v k.ú. Horní Nová Ves
Prodej části pozemku p.p.č. 562/114 v k.ú. Lázně Bělohrad
Prodej pozemků p.p.č. 255/4 a 255/6 v k.ú. Horní Nová Ves
Odkoupení pozemku p.p.č. 1417/9 v k.ú. Horní Nová Ves
Darování pozemků v k.ú. Lázně Bělohrad a Prostřední Nová Ves
Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 562/95 v k.ú. Lázně Bělohrad
Změna termínu zahájení stavby RD - p.p.č. 139/25 v k.ú. Brtev
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Odpis nákladů zmařených investic
Dotace z rozpočtu města – TJ Lázně Bělohrad
Dotace z rozpočtu města – T.J. Sokol Lázně Bělohrad
Dotace z rozpočtu města – FKM Javorka
Dotace z rozpočtu města – FS Hořeňák a Hořeňáček
Dotace z rozpočtu města – MFF Pod Zvičinou
Finanční dar na opravu kulturní památky
OZV č. 1/2019, kterou se stanoví systém komununitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad
24. Zpráva o investičních akcích města
25. Diskuze
26. Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva zahájil zasedání ing. Pavel Šubr, starosta města. Dále
konstatoval včasné a řádné svolání a usnášeníschopnost zastupitelstva města a upozornil na zvukový záznam pro
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zpracování zápisu (dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva, na začátek zasedání je omluven Bc. Vojtěch
Lámr). Seznámil s body programu.
Usnesení č. 4/1/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
program zasedání
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

2. Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 4/2/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu paní Alenu Kuželovou, DiS. a pana Ladislava Stuchlíka
Hlasování: 14 Přítomno | 12 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

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

3. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Ondřej Trávník informoval ZM o zasedání kontrolního výboru dne 08.04.2019, na
němž proběhla kontrola akce "Parkovací místa Zámecká", kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání
zastupitelstva dne 13.02.2019 a kontroly plnění usnesení z posledních zasedání rady a to dne 06.02., 27.02.,
20.03.2019. K akci "Parkovací místa Zámecká" konstatoval, že do výběrového řízení se přihlásilo 5 uchazečů.
Nejlevnější nabídku podala a výběrové řízení vyhrála firma STAVOPA s konečnou částkou 379.669,-Kč. Cena vítězné
firmy STAVOPA v rámci dodatku ke smlouvě týkající se víceprací a rozšíření prací byla navýšená o 374.978,-Kč vč. DPH,
zejména na podkladové vrstvy s ohledem na nestabilní podloží pod parkovacími místy. KV konstatoval, že navýšení ceny
nebylo v rozporu se zákonem ani s původní smlouvou, ale bylo nestandardní.
K bodu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva a rady města konstatoval, že kromě usnesení č. 2/9/2018/ZM týkající
se prodeje pozemku p.p.č. 1278/4 a p.p.č. 1478/3 v k.ú. H. N. Ves, které není splněno kvůli negativnímu stanovisku
odboru územního plánování Jičín, byla všechna splněna.
Ing. Ondřej Trávník požádal o zřízení přístupu všem členům KV (kteří nejsou členy zastupitelstva) ke kompletním
podkladům a zápisům ZM a RM. Což mu bylo umožněno.
Usnesení č. 4/3/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání kontrolního výboru dne 08.04 2019
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

4. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Antonín Schánilec informoval ZM o zasedání finančního výboru dne 11.04.2019, kde
projednali rozpočtová opatření č. 2, 3/2019, darování pozemků KHK, dotace z rozpočtu města - TJ Lázně Bělohrad, T.J,
Sokol Lázně Bělohrad, FKM Javorka, FS Hořeňák a Hořeňáček, MFF Pod Zvičinou, finanční dar na opravu kulturní
památky. Blíže se vyjádřil u jednotlivých bodů programu.
Usnesení č. 4/4/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání finančního výboru dne 11. 4. 2019
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |
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5. Zpráva z jednání rady města
Zprávu předložil starosta města ing. Pavel Šubr. Na konkrétní dotazy týkající se bodů schválených radou, a to reportáže
Naše televize, dotace z rozpočtu města - Letecký klub Lázně Bělohrad odpověděl Ing. Jitce Košťálové a Ing. Jiřímu
Wagenknechtovi.
Antonín Schánilec: Upozornil na nutnou úpravu Směrnice o veřejných zakázkách, která byla projednána radou dne
27.02.2019.
Usnesení č. 4/5/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města dne 27.02.2019, 20.03.2019 a 10.04.2019
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

6. Prodej části pozemku p.p.č. 149/3 v k.ú. Dolní Nová Ves
Dne 11. ledna 2019 požádal pan skrytý osobní údaj o odkoupení části pozemku p.p.č. 149/3 k.ú. Dolní Nová Ves, obec
Lázně Bělohrad. Záměr prodeje byl zveřejněn od 30.1. do 13.2. 2019.
RM projednala na svém jednání dne 27.2. 2019 návrh doporučení ZM - prodeje části pozemku p.p.č. 149/3 k.ú. Dolní
Nová Ves o výměře 15 m². Rada města prodej nedoporučuje, a to zejména z důvodu údržby stěny krajní garáže přilehlé
ke zmiňovanému pozemku. Město Lázně Bělohrad však umožní žadateli zřídit v této části pozemku p.p.č. 149/3 sjezd na
jeho pozemek.
Usnesení č. 4/6/2019/ZM
Z M

n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.p.č. 149/3 o výměře 15 m² v k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad panu skrytý
osobní údaj
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

7. Prodej pozemku p.p.č. 31/11 v k.ú. Horní Nová Ves
Na jednání se dostavil Bc. Vojtěch Lámr, dle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva
Dne 22.10. 2018 požádala paní skrytý osobní údaj o odkoupení části pozemku p.p.č. 31/1 v k.ú. Horní Nová Ves, obec
Lázně Bělohrad. RM schválila dne 14.11.2018 zveřejnění záměru prodeje části tohoto pozemku. Záměr č. 13/2018 byl
zveřejněn 19.11.2018 a sejmut 05.12.2018. Část pozemku byla oddělena z p.p.č. 31/1 geometrickým plánem č. 50418/2019. Nově vzniklá parcela, která je předmětem prodeje, má označení 31/11 a její výměra činí 39 m².
Dne 27.2. 2019 RM žádost projednala a doporučila ZM schválit prodej pozemku 31/11 k.ú. Horní Nová Ves, obec Lázně
Bělohrad paní skrytý osobní údaj za cenu 11 700,- Kč a nákladů spojených s prodejem pozemku.
Usnesení č. 4/7/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.p.č. 31/11 o výměře 39 m² v k.ú. Horní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad paní skrytý osobní
údaj za cenu 11.700,- Kč a nákladů spojených s prodejem pozemku
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

8. Prodej části pozemku p.p.č. 562/114 v k.ú. Lázně Bělohrad
Pan Bc. Vojtěch Lámr oznámil svůj poměr k věci v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Dne 22.02 2019 požádali pan skrytý osobní údaj a paní skrytý osobní údaj o odkoupení pozemku st.p.č. 837 o výměře 1
m², k.ú. a obec Lázně Bělohrad.
RM na svém jednání dne 27.02.2019 odsouhlasila prodej větší části pozemku, který byl vyznačen v záměru č. 5/2019.
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Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn od 01. do 18. března 2019.
Novým geometrickým plánem č. 979-50/2019 vznikne oddělením z parcely p.p.č. 562/114 k.ú. a obec Lázně Bělohrad
pozemek p.p.č. 562/218 o výměře 1 m².
RM na svém zasedání 10.04.2019 doporučila ZM schválit prodej st.p.č. 837 o výměře 1 m² a p.p.č. 562/218 o výměře 1
m² za cenu 300 Kč/m² a nákladů spojených s prodejem.
Usnesení č. 4/8/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku st.p.č. 837 o výměře 1 m² a p.p.č. 562/218 o výměře 1 m² v k.ú. a obci Lázně Bělohrad panu
skrytý osobní údaj a panískrytý osobní údaj za cenu 300 Kč/m² a nákladů s prodejem pozemků spojených
Hlasování: 15 Přítomno | 14 Souhlasí | 1 Zdrželo se |

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

9. Prodej pozemků p.p.č. 255/4 a 255/6 v k.ú. Horní Nová Ves
Dne 21.02.2019 požádal pan skrytý osobní údaj o odkoupení pozemků p.p.č. 255/4 o výměře 19 m² a 255/6 o výměře 75
m² v k.ú. Horní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad.
Dne 27.02.2019 schválila RM zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků. Záměr byl zveřejněn od 04. do 20. března
2019.
Dne 10.4. 2019 RM doporučila ZM schválit prodej pozemků p.p.č 255/4 a 255/6 o celkové výměře 94 m² v k.ú. Horní
Nová Ves, obec Lázně Bělohrad panu skrytý osobní údaj za cenu 28 200,- Kč a nákladů s prodejem pozemků spojených.
Usnesení č. 4/9/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemků p.p.č 255/4 a 255/6 o celkové výměře 94 m² v k.ú. Horní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad panu
skrytý osobní údaj za cenu 28.200,- Kč a nákladů s prodejem pozemků spojených
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

10.Odkoupení pozemku p.p.č. 1417/9 v k.ú. Horní Nová Ves
Dne 6. března 2019 nabídl pan skrytý osobní údaj Městu Lázně Bělohrad prodej pozemku p.p.č. 1417/9 o výměře 53 m²
v k.ú. Horní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad za cenu 300 Kč/m².
Na svém zasedání ze dne 20.03. 2019 RM doporučila ZM schválit odkup pozemku p.p.č. 1417/9 o výměře 53 m² v k.ú.
Horní Nová Ves za cenu 300Kč/m².
Usnesení č. 4/10/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
odkup pozemku p.p.č. 1417/9 v k.ú. Horní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad o výměře 53 m² za cenu 15.900,- Kč
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

11.Darování pozemků v k.ú. Lázně Bělohrad a Prostřední Nová Ves
Dne 05.02.2019 požádala Správa silnic KHK o darování pozemků pod silnicemi č.II/284 a č.II/501 v k.ú. Prostřední Nová
Ves a Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad Královéhradeckému kraji.
Dne 27.02.2019 souhlasila RM se zveřejněním záměru darování pozemků pod silnicemi p.p.č. 630/1 o výměře 4415 m² v
k.ú. a obci Lázně Bělohrad, p.p.č. 588/2 o výměře 899 m² v k.ú. a obci Lázně Bělohrad a p.p.č. 7/2 o výměře 24 m² v k.ú.
Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad.
Záměr byl zveřejněn od 7. do 25. března 2019.
RM doporučila na svém jednání dne 10.4. 2019 ZM schválit darování pozemků pod silnicemi p.p.č. 630/1 o výměře 4415
m², p.p.č. 588/2 o výměře 899 m² v k.ú. a obci Lázně Bělohrad a p.p.č. 7/2 o výměře 24 m² v k.ú. Prostřední Nová Ves,
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obec Lázně Bělohrad Královéhradeckému kraji.
Antonín Schánilec: Finanční výbor doporučuje ZM schválit darování pozemků.
Usnesení č. 4/11/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
darování pozemků pod silnicemi p.p.č. 630/1 o výměře 4415 m², p.p.č. 588/2 o výměře 899 m² v k.ú. a obci
Lázně Bělohrad a p.p.č. 7/2 o výměře 24 m² v k.ú. Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Královéhradeckému kraji
Hlasování: 15 Přítomno | 14 Souhlasí | 1 Zdrželo se |

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

12.Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 562/95 v k.ú. Lázně Bělohrad
Město Lázně Bělohrad požádalo ÚZSVM o převod spoluvlastnického podílu na p.p.č. 562/95 v k.ú. Lázně Bělohrad.
ÚZSVM, odloučené pracoviště Jičín vyhotovilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a
požádalo o její schválení Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad.
Dne 27. února 2019 doporučila RM svým usnesením č. 6/20/2019/RM zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HJC/355/2019-HJCM.
Usnesení č. 4/12/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 5/16 k pozemku p.p.č. 562/95 v k.ú. a obci Lázně Bělohrad
do vlastnictví Města Lázně Bělohrad
b) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HJC/355/2019-HJCM
týkající se 5/16 p.p.č. 562/95 v k.ú. a obci Lázně Bělohrad
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

13.Změna termínu zahájení stavby RD - p.p.č. 139/25 v k.ú. Brtev
Usnesení č. 4/13/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodloužení termínu zahájení stavby RD manželů skrytý osobní údaj na p.p.č. 139/25 v k.ú. Brtev o jeden rok, tj.
do 27.6. 2020
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

14.Rozpočtové opatření č. 2/2019
Místostarosta Jan Pavlásek předložil rozpočtové opatření č. 2/2019, které RM schválila na svém jednání dne 20. 03.
2019 a předkládá ho ZM na vědomí.
Odpověděl na dotazy Jiřímu Bičiště týkající se položky Chodníky - oprava obrubníků v ulici Na Zátiší a Ing. Jiřímu
Wagenknechtovi týkající se Správa - altán u rybníka Pardoubek.
Antonín Schánilec: finanční výbor vzal rozpočtové opatření č. 2/2019 na vědomí.
Usnesení č. 4/14/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 2/2019
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |
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15.Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019, které bylo projednáno radou města 10. dubna 2019, která doporučuje ZM toto
rozpočtové opatření schválit, předložil místostarosta Jan Pavlásek.
Zároveň odpověděl na konkrétní dotazy Ing. Ondřeji Trávníkovi týkající se položky Stavební úpravy - Školička,
Technické služby - kácení dřevin-Zámecký park. Jiřímu Bičiště, který se dotázal na položku Rekonstrukce bytů v Brtvi
čp. 78.
Antonín Schánilec: Finanční výbor doporučuje ZM rozpočtové opatření č. 3/2019 schválit.
Usnesení č. 4/15/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 3/2019
Hlasování: 15 Přítomno | 12 Souhlasí | 3 Zdrželo se |

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

16.Odpis nákladů zmařených investic
V minulých letech bylo plánováno realizovat investiční akce "Cyklostezka Horní Nová Ves - Dolní Javoří", "Rekonstrukce
bytu č. 5 v č.p. 287" a "Rekonstrukce bytu č. 6 v č.p. 287". Tyto akce již nemohou být realizovány z těchto důvodů:
Cyklostezka Horní Nová Ves - Dolní Javoří: Tento projekt není možné realizovat jelikož majitelé pozemků, po kterých by
měla být cyklostezka vedena, nesouhlasí s její výstavbou na svých pozemcích a ani nechtějí Městu Lázně Bělohrad část
svých pozemků prodat.
Rekonstrukce bytů č. 5 a č. 6 v č.p. 287: Tento projekt již nebude realizován, jelikož je plánována celková rekonstrukce
objektu. V rámci akce "Stavební úpravy domu č. p. 287" dojde k rekonstrukci i těchto dvou bytů.
Není vhodné v účetnictví evidovat nedokončené akce, které již nemohou být realizovány. Proto by mělo dojít k odpisu
nákladů zmařených investic ve výši 71.598,- Kč.
Tento bod byl již projednán radou města na zasedání dne 10. 4. 2019. Na tomto zasedání rada města doporučila
zastupitelstvu města schválit odpis nákladů na zmařené investiční akce.
Antonín Schánilec: Finanční výbor doporučuje ZM tento odpis schválit.
Usnesení č. 4/16/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
odpis nákladů na zmařené investiční akce "Cyklostezka Horní Nová Ves - Dolní Javoří", "Rekonstrukce bytu č. 5
v č. p. 287", "Rekonstrukce bytu č. 6 v č.p. 287" z účtu nedokončených investic v celkové výši 71.598,- Kč
Hlasování: 15 Přítomno | 13 Souhlasí | 2 Nesouhlasí |

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

17.Dotace z rozpočtu města – TJ Lázně Bělohrad
Zastupitelstvu města je předložena k projednání žádost o poskytnutí dotace na základě doručené žádosti ze dne
30.03.2018 ve výši 1.555.000,-Kč.
Žádost projednala rada města na svém zasedání dne 10. dubna 2019 a svým usnesením doporučila zastupitelstvu města
poskytnout dotaci ve výši 650 tis. Kč.
Ve schváleném rozpočtu je pro tohoto žadatele alokována částka ve výši 650 tis. Kč (stejná jako v roce 2018).
Rozhodnutí poskytnout dotaci nad tuto částku vyvolá potřebu rozpočtového opatření.
Žadatel nemá nevyřízené závazky vůči městu, je způsobilý k podání žádosti. Žádost byla podrobena kontrole formálních
náležitostí a nebyly shledány nedostatky, které by bránily jejímu předložení k projednání zastupitelstvem.
Zápis ZM č. 4/2019
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Zastupitelstvu města přísluší o této dotaci rozhodnout.
Antonín Schánilec: Finanční výbor doporučuje poskytnutí dotace ve výši 650 tis.Kč
Ladislav Stuchlík: Dotázal se, zda-li odměna správcům sportovišť je zahrnuta do poskytnuté dotace.
Ing. Ondřej Trávník: Zeptal se, které oddíly z této dotace platí trenéry.
Odpověděl Milan Petřivý, hospodář TJ Lázně Bělohrad.
MUDr. Martin Bičiště: Domnívá se, že město Lázně Bělohrad podporuje sport v dostatečné míře, což v ostatních obcích
nebývá zvykem. Dle jeho názoru by mělo být město jako přispěvatel a mělo by zajistit především přípravu sportovišť.
Jeho názor podpořil Jan Pavlásek.
Ing. Radim Kalfus: Podal protinávrh: poskytnutí dotace ve výši 700.000,- Kč, žadateli TJ Lázně Bělohrad, z.s., IČ:
44478844 pro podporu spolku v organizování sportovní činnosti v roce 2019, zejména na nákup sportovního vybavení,
cestovné, dopravu, pronájem a k úhradě provozních nákladů. Odměny za činnost trenérů maximálně do výše 200,Kč./hod.
Usnesení č. 4/17/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace ve výši 700.000,- Kč, žadateli TJ Lázně Bělohrad, z.s., IČ: 44478844 pro podporu spolku v
organizování sportovní činnosti v roce 2019, zejména na nákup sportovního vybavení, cestovné, dopravu,
pronájem a k úhradě provozních nákladů. Odměny za činnost trenérů maximálně do výše 200,- Kč./hod.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace s TJ Lázně Bělohrad, z.s., IČ: 44478844
Hlasování: 15 Přítomno | 12 Souhlasí | 3 Nesouhlasí |
Pro: Ing. Pavel Šubr, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Radim Kalfus, Ladislav Stuchlík, Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jiří
Wagenknecht, Jiří Bičiště, Bc. Vojtěch Lámr, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jitka Košťálová, Antonín Schánilec, Jan Flégl
Proti: Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, MUDr. Martin Bičiště

18.Dotace z rozpočtu města – T.J. Sokol Lázně Bělohrad
Zastupitelstvu města je předložena k projednání žádost o poskytnutí dotace na základě doručené žádosti ze dne
28.03.2018 ve výši 250.000,-Kč.
Žádost projednala rada města na svém zasedání dne 10. dubna 2019 a svým usnesením doporučila zastupitelstvu města
poskytnout dotaci ve výši 200 tis. Kč.
Ve schváleném rozpočtu je pro tohoto žadatele alokována částka ve výši 200 tis. Kč (stejná jako v roce 2018).
Rozhodnutí poskytnout dotaci nad tuto částku vyvolá potřebu rozpočtového opatření.
Žadatel nemá nevyřízené závazky vůči městu, je způsobilý k podání žádosti. Žádost byla podrobena kontrole formálních
náležitostí a nebyly shledány nedostatky, které by bránily jejímu předložení k projednání zastupitelstvem.
Zastupitelstvu města přísluší o této dotaci rozhodnout
Usnesení č. 4/18/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč, žadateli TJ Sokol Lázně Bělohrad, IČ: 70966001 na podporu sportovní
činnosti v roce 2019. Dotace se poskytuje na účel uvedený v žádosti příjemce, zejména na nákup sportovního
vybavení, opravy, údržbu a k úhradě provozních nákladů
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace s příjemcem TJ Sokol Lázně Bělohrad, IČ: 70966001
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

19.Dotace z rozpočtu města – FKM Javorka
Zastupitelstvu města je předložena k projednání žádost o poskytnutí dotace na základě doručené žádosti ze dne
07.03.2018 ve výši 265.000,-Kč.
Žádost projednala rada města na svém zasedání dne 10. dubna 2019 a svým usnesením doporučila zastupitelstvu města
poskytnout dotaci ve výši 200 tis. Kč.
Ve schváleném rozpočtu je pro tohoto žadatele alokována částka ve výši 200 tis. Kč (stejná jako v roce 2018).
Rozhodnutí poskytnout dotaci nad tuto částku vyvolá potřebu rozpočtového opatření.
Žadatel nemá nevyřízené závazky vůči městu, je způsobilý k podání žádosti. Žádost byla podrobena kontrole formálních
náležitostí a nebyly shledány nedostatky, které by bránily jejímu předložení k projednání zastupitelstvem.
Zastupitelstvu města přísluší o této dotaci rozhodnout.
Zápis ZM č. 4/2019
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Jiří Bičiště: Nastínil historii klubu FKM Javorka, proč došlo ke spojení s FK Pecka, kolik mládežnických kategorii v
současné době FKM Javorka má, kolik odchovanců reprezentuje naše město v jiných klubech.
Usnesení č. 4/19/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč, žadateli Fotbalový klub Javorka, z.s., IČ: 28551311 na podporu
sportovní činnosti příjemce v roce 2019. Dotace se poskytuje na účel uvedený v žádosti příjemce, zejména na
nákup sportovního vybavení a k úhradě nákladů na tréninkovou činnost a na účast v soutěžích a turnajích.
Odměny za činnost trenérů maximálně do výše 200,- Kč./hod.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace s příjemcem Fotbalový klub Javorka, z.s., IČ: 28551311
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

20.Dotace z rozpočtu města – FS Hořeňák a Hořeňáček
Pan Antonín Schánilec oznámil svůj poměr k věci (člen souboru Hořeňák) v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ale využije právo hlasovat
Zastupitelstvu města je předložena k projednání žádost o poskytnutí dotace na základě doručené žádosti ze dne
07.01.2018 ve výši 200.000,-Kč.
Žádost projednala rada města na svém zasedání dne 10. dubna 2019 a svým usnesením doporučila zastupitelstvu města
poskytnout dotaci ve výši 150 tis. Kč.
Ve schváleném rozpočtu je pro tohoto žadatele alokována částka ve výši 100 tis. Kč (stejná jako v roce 2018).
Rozhodnutí poskytnout dotaci nad tuto částku vyvolá potřebu rozpočtového opatření.
Žadatel nemá nevyřízené závazky vůči městu, je způsobilý k podání žádosti. Žádost byla podrobena kontrole formálních
náležitostí a nebyly shledány nedostatky, které by bránily jejímu předložení k projednání zastupitelstvem.
Zastupitelstvu města přísluší o této dotaci rozhodnout.
Antonín Schánilec: V letošním roce soubor Hořeňák čekají oslavy 70. výročí založení. Poskytnutí této dotace určitě
podpoří, nové kroje jsou pro členy souboru nezbytné pro důstojnou reprezentaci města jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Usnesení č. 4/20/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč, žadateli FS Hořeňák a Hořeňáček, z.s., IČ: 60117184 na podporu
činnosti příjemce v roce 2019 při udržování lidových tradic. Dotace se poskytuje na účel uvedený v žádosti
příjemce, zejména na nákup součástí krojů a k úhradě provozních nákladů
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace s příjemcem FS Hořeňák a Hořeňáček, z.s., IČ: 60117184
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

21.Dotace z rozpočtu města – MFF Pod Zvičinou
Zastupitelstvu města je předložena k projednání žádost o poskytnutí dotace na základě doručené žádosti ze dne
07.01.2018 ve výši 350.000,-Kč.
Žádost projednala rada města na svém zasedání dne 10. dubna 2019 a svým usnesením doporučila zastupitelstvu města
poskytnout dotaci ve výši 350 tis. Kč.
Ve schváleném rozpočtu je na tento účel alokována částka ve výši 350 tis. Kč (stejná jako v roce 2018).
Žadatel nemá nevyřízené závazky vůči městu, je způsobilý k podání žádosti. Žádost byla podrobena kontrole formálních
náležitostí a nebyly shledány nedostatky, které by bránily jejímu předložení k projednání zastupitelstvem.
Zastupitelstvu města přísluší o této dotaci rozhodnout.
Usnesení č. 4/21/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace ve výši 350.000,- Kč, žadateli FS Hořeňák a Hořeňáček, z.s., IČ: 60117184 na úhradu
nákladů spojených s organizací MFF Pod Zvičinou 2019. Dotace se poskytuje na účel uvedený v žádosti
příjemce, zejména na stravování a ubytování účastníků festivalu, dopravu, propagaci a k úhradě provozních
nákladů
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace s příjemcem FS Hořeňák a Hořeňáček, z.s., IČ: 60117184
Zápis ZM č. 4/2019
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Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

22.Finanční dar na opravu kulturní památky
Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad požádala 22.3.2019 město Lázně Bělohrad o finanční pomoc formou daru na
kompletní údržbu a nátěr věže i střechy kostela Všech svatých v Lázních Bělohradě. Zástupce farnosti byl upozorněn na
každoroční dotační program Královéhradeckého kraje - Obnova památkového fondu, v němž je na podobné záležitosti
alokováno 12 mil. Kč. Žádosti o dotaci se ale pro rok 2019 podávaly do 14.1.2019. Farnost má nátěr věže kostela
připraven včetně vyjádření a stanovisek příslušných institucí a výběru dodavatelské firmy a chce nátěr provést v
letošním roce. Představa zástupce farnosti o výši příspěvku je cca 50.000 Kč. Rada města na svém zasedání 10. dubna
doporučila ZM poskytnout finanční dar ve výši 50.000 Kč.
Usnesení č. 4/22/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Římskokatolické farnosti, Komenského 94, Lázně Bělohrad na
kompletní údržbu a nátěr věže a střechy kostela Všech svatých v Lázních Bělohradě
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

23.OZV č. 1/2019, kterou se stanoví systém komununitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k
údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad
Z jednání odešel Jiří Bičiště, dle prezenční listiny bylo přítomno 14 členů zastupitelstva
Potřeba zrušit původní OZV a nahradit ji novou vychází z vyhlášky č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014
Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, kdy v § 2 odst. 1 je, na rozdíl
od dřívější právní úpravy, povinnost obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadů určena celoročně.
Předkládaný návrh OZV prošel připomínkovým řízením MV ČR a RM jej projednala dne 27.02.2019 a doporučila ZM
OZV v navrženém znění schválit
Usnesení č. 4/23/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad, dle přílohy k usnesení
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

24.Zpráva o investičních akcích města
Na jednání se dostavil Jiří Bičiště, dle prezenční listiny bylo přítomno 15 členů zastupitelstva
22. zprávu o průběhu investičních akcí předložil místostarosta města Jan Pavlásek.
Ing. Jitka Košťálová: Dotázala se na příčinu zpoždění projektové dokumentace pro územní řízení u investiční akce PD
nový městský úřad a úprava okolí.
Martin Zívr, vedoucí investičního odboru: Dle sdělení architektonické kanceláře re:architekti studio s.r.o. čekáme na
vyjádření dotčených orgánů.
Usnesení č. 4/24/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu o průběhu investičních akcí města
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

25.Diskuze
Na úvod diskuze Ing. Pavel Šubr starosta města poděkoval za více než 30 letou práci pro město p. Ladislavu Mečířovi a
Zápis ZM č. 4/2019
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vyvrátil mylnou informaci o zrušení pobočky České spořitelny, a.s. v našem městě.
Bc. Vojtěch Lámr: Informoval o činnosti pracovní skupiny týkající se dopravy ve městě. Zdůraznil nutnost sjednání
schůzky s managementem Lázně Bělohrad a.s.
Ing. Radim Kalfus: Upozornil v této souvislosti na platný statut lázeňského města.
Bc. Vojtěch Lámr: Upozornil na špatný přístup do obřadní místnosti, která je v současné době umístěna ve Fričově
muzeu a dotázal se, kde je do budoucna počítáno s obřadní místností.
Jan Pavlásek: Toto řešení je dočasné, s obřadní místností je počítáno v nové budově MěÚ.
Ing. Jitka Košťálová: Avizovala u p. místostarosty slíbenou cenovou nabídku na elektrifikaci kostelíka na Byšičkách.
Jan Pavlásek: Cena za vedení elektrifikace kostelíka Byšičky je minimálně 1.000.000,-Kč. Mgr. Kristýna Finková a
MUDr. Martin Bičiště vyjádřili nesouhlas s nasvícením kostela sv. Petra a Pavla na Byšičkách.
Ing. Ondřej Trávník: Zeptal se, jak probíhá řešení kamerového systému ve městě.
Jan Pavlásek: Proběhlo jednání s Policií ČR, společně řešíme umístění kamer.
Ing. Jitka Košťálová: Požádala o zřízení přístupu do právní poradny SMO ČR.
Antonín Schánilec: Připojil se k žádosti Ing. Jitky Košťálové.

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

Zapsal:

Romana Wagenknechtová

Datum:

17.4.2019

Přílohy zápisu:

1.
2.
3.
4.

Ověřovatelé zápisu:

Zápis č. 3/2019/KV ze zasedání kontrolního výboru
Zápis 3/2019/FV ze zasedání finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 komunitní kompostování

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

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

..................................
Alena Kuželová, DiS.

..................................
Ladislav Stuchlík
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