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Zápis č. 7/2019
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 30.10.2019 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, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Ing. Jiří Ulver, Mgr. Kristýna Finková, Alena
Kuželová, DiS., Ing. Ondřej Trávník, Ladislav Stuchlík, Ing. Jitka Košťálová, Jiří Bičiště, Vlastimil Matouš,
Ing. Jiří Wagenknecht, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

Omluveni:

Bc. Vojtěch Lámr

Neomluveni:

-

Hosté:

Alena Zahradníková
Bc. Martin Zívr
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.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Zpráva z jednání rady města
Záměr prodeje pozemků na výstavbu garáží "U trati"
Prodej pozemku p.p.č. 89/5 v k.ú. DNV
Prodej pozemku p.p.č. 89/6 v k.ú. DNV
Prodej pozemku p.p.č. 89/7 v k.ú. DNV
Prodej pozemku p.p.č. 514/3 v k.ú. Hřídelec
Prodej pozemku p.p.č. 126/4 v k.ú. Lázně Bělohrad
Převod pozemků p.p.č. 149/8, 149/11 a 569/17 v k.ú. Lázně Bělohrad
Převod pozemku p.p.č. 598 v k.ú. Lázně Bělohrad
Převod pozemků p.p.č. 107 a st.p.č. 715 v k.ú. Lázně Bělohrad
Převod pozemků p.p.č. 260/1 a 264/2 v k.ú. Dolní Javoří
Rozpočtové opatření č. 10/2019 a č. 11/2019
Rozpočtové opatření č. 12/2019
Zrušení Řádu veřejných pohřebišť
Upravené zadání změny č. 2 územního plánu Lázně Bělohrad
Diskuze
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva města zahájil zasedání ing. Pavel Šubr, starosta města.
Dále konstatoval včasné a řádné svolání a usnášeníschopnost zastupitelstva města (dle prezenční listiny je přítomno 14
členů zastupitelstva, Bc. Vojtěch Lámr je omluven) a upozornil na zvukový záznam pro zpracování zápisu. Vrátil se k
zápisu z minulého zasedání ZM, který jeden z ověřovatelů Bc. Vojtěch Lámr nepodepsal z důvodu nepravdivého
zachycení průběhu zasedání. Ověřovatel může odmítnout jemu předložený koncept zápisu podepsat. V takovém případě
je nutné, aby jeho podpis nahradilo usnesení z následujícího zasedání zastupitelstva města. Před usnesením o schválení
zápisu je třeba vypořádat případné námitky zastupitelů k jeho znění. Tyto námitky vznesla za Bc. Vojtěcha Lámra ing.
Jitka Košťálová, která požádala o doslovné zaprotokolování námitek.
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Vážení kolegové,
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti pana Vojtěcha Lámra, ověřovatele minulého zápisu, si dovoluji tímto vznést
námitky proti zápisu z jednání zastupitelstva města Lázně Bělohrad ZM-6/2019 ze 18. září 2019, který odmítl podepsat
jako ověřovatel zápisu, z důvodu že zápis pravdivě nezachycuje průběh posledního zasedání:
Proto vznáším námitku k:
bod č. 7: velmi stručný, neobsahuje diskuzi k tématu rekonstrukce ulice na Zátiší, zejména konkrétní připomínky p.
Bičiště a dalších přítomných, informace o zrušení VŘ na sekačku a následné poptávce pouze u 2 firem, atd.
bod č. 8: nezachycuje vyjádření diskutujících zastupitelů (MUDr.Bičiště, Trávník, Kuželová, Matouš, Lámr) ohledně
návrhu na vzájemnou spolupráci koalice a opozice a možnost obsadit pozici místostarosty zastupitelem z řad SNK
Bělohradsko.
A bohužel, co považuji za velice vážný nedostatek je, že text nejenže neodpovídá skutečnosti ale i některé jeho části jsou
uvedeny nepravdivě, neboť při veřejném jednání nezazněly:
„Starosta Ing. Pavel Šubr reagoval, že ho dopis překvapil, neboť p. Pavlásek mu nikdy nic o klientelismu, ani o tom, aby
se více věnoval městu, neříkal. Vymazat text v závorce-(Domnívá se, že místostarostovi vadilo, že zastupitelstvo města
„netáhne za jeden provaz“ a pak příliš vysoká podpora některých organizací ze strany města). Rozdílné názory měli v
poslední době pouze na 3 věci – na nákup sekačky pro údržbu fotbalových hřišť, kde starosta chtěl dodržet částku
350.000 Kč alokovanou v rozpočtu města, a navíc dražší sekačka vzhledem k váze nebyla dle odborníků pro údržbu
fotbalového hřiště příliš vhodná. Dále v řešení ulice Na Zátiší, kde starosta navrhl zařadit do rozpočtu města částku na
vydláždění vjezdů k jednotlivým nemovitostem, s čímž místostarosta následně nesouhlasil, a při jednání o generelu
dopravy starosta kritizoval nepřesné podkladové údaje vymazat text v závorce(např. že lázně navštěvuje 100
ambulantních pacientů denně, když skutečnost je zhruba 30), dále že za Bohumilkou bylo 20 parkovacích míst, ale
skutečnost byla 6 míst atd.), které, jak se později ukázalo, předal zpracovatelské firmě místostarosta“
Starosta zastupuje město v několika organizacích – v představenstvu VOS, a.s, ve správní radě spolku Podzvičinsko, v
radě Sdružení lázeňských míst a v pracovní skupině obcí II. typu na Svazu měst a obcí. Domnívá se, že jeho účast v
těchto organizacích je pro město z řady důvodů přínosem – získávání dotací a dalších finančních prostředků, společná
propagace, zachování některých agend na městě atd. Schůze jednotlivých organizací jsou pouze 3 – 4 krát ročně (u VOS
je jednání představenstva jednou měsíčně). Vymazat -(Navíc ho do těchto organizací v minulosti delegovalo
zastupitelstvo města).
Pozn. Samozřejmě souhlasíme s tím, že zápis má být stručný a vystihovat podstatu projednávaného bodu tak, jak je to v
jednacím řádu. Na druhou stranu , JE NAPROSTO NEPŘÍPUSTNÉ, aby zápis obsahoval vyjádření kohokoliv, které nikdy
nebylo na zastupitelstvu vyřčeno. Natož od starosty města!!!
bod č. 12: neobsahuje stěžejní vyjádření a připomínky zastupitelů k tvorbě předběžného rozpočtu (Kalfus, Bičiště,
Schánilec).
bod č. 15: přepis vyjádření pracovníků SOU je velmi stručný, chybí např. jejich důležitá sdělení o rozsahu využívání
budov a zlepšující se učňovské obsazenosti školy aj., chybí stručné zachycení diskuse zastupitelů a dále chybí přepis
diskuze k problematice parkovacích míst na Třetí straně.
Závěrem musím bohužel konstatovat, že některá vyjádření jsou sepsána vcelku obsáhlé, některá vyjádření a návrhy
naopak zcela chybí (viz nedostatky výše).
Tyto skutečnosti nás bohužel utvrzují, že zápis nedostatečně vystihuje průběh minulého jednání. Rovněž jsou v něm
nepravdivé údaje, což bohužel zcela zásadně snižuje jeho věrohodnost.
Žádám proto o zjednání nápravy tím, že budou zde uvedené námitky vůči zápisu opraveny dle zvukového záznamu a
záruku, že podobná situace s úpravou zápisu se již nebude opakovat.
Jiří Bičiště: Souhlasí s námitkami Bc. Vojtěcha Lámra, očekává, že zápis by měl zachycovat stručný, věcný, jasný a
hlavně pravdivý průběh jednání, (zachycující myšlenku). K jeho názoru se připojil ing. Ondřej Trávník.
MUDr. Martin Bičiště: S námitkou, že by zápis neměl obsahovat nepravdivé a nevyřčené údaje určitě souhlasí. Co se
týče ostatních bodů námitek, tam se domnívá, že pokud nepůjde o doslovné vyjádření, které by dle jednacího řádu mělo
být předem oznámeno, stávají se dosti relevantní.
Vlastimil Matouš: Jako ověřovatel zápisu z minulého zasedání ZM zápis ověřil, jelikož z pohledu metodického
doporučení činnosti ověřil to nejpodstatnější ze zápisu a to je průběh hlasování.
ing. Jiří Wagenknecht: V zápisu mu chybí konkrétní věci ke kontrolnímu bodu vystihující podstatu jednání, jako
naprosto nepřípustné vidí v zápise uvedené nepravdivé a nevyřčené údaje, z těchto důvodů byl by pro uchování
zvukových záznamů, který by byl přílohou k zápisu.
Antonín Schánilec: Souhlasí, že nepravdivé údaje v zápise nemají být. Ostatním námitkám bychom předešli uchováním
zvukového záznamu. Problematiku ochrany osobních údajů v těchto záznamech lze dle metodiky MVČR vyřešit tím, že
náhled zvukového záznamu včetně osobních údajů je uchován pouze na MěÚ, pro veřejnost by byly osobní údaje ze
zvukového záznamu odstraněny. Jak již řekla ing. Jitka Košťálová vyžadovalo by to změnu jednacího řádu.
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Ing. Ondřej Trávník: V tomto momentě bychom měli hlasovat o schválení doplnění námitek Bc. Lámra, které jsou dle
jeho názoru oprávněné a rád by se vyhnul v dalších zápisech obecných vět typu: "p. starosta odpověděl"
Ing. Radim Kalfus: Námitky p. Lámra jsou příliš obecné, nekonkrétní, neadresní. Souhlasí, že nepravdivé a nevyřčené
údaje by v zápise neměly být.
Ing. Pavel Šubr: Z nedostatku času si nemohl poslechnout zvukový záznam, proto se do zápisu dostaly nevyřčené údaje.
Omlouvá se za ně a určitě je pro jejich vymazání.
Znění původního návrhu na usnesení:
ZM rozhoduje
,že námitky zastupitele Bc. Vojtěcha Lámra ke zveřejněnému Zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva města Lázně
Bělohrad, které se konalo dne 18. září 2019 a to:
„bod č. 7: velmi stručný, neobsahuje diskuzi k tématu rekonstrukce ulice na Zátiší, zejména konkrétní připomínky p.
Bičiště a dalších.
bod č. 8: nezachycuje vyjádření diskutujících zastupitelů (Trávník, Kuželová, Matouš, Lámr).
bod č. 12: neobsahuje stěžejní vyjádření a připomínky zastupitelů k tvorbě předběžného rozpočtu (Kalfus, Bičiště,
Schánilec).
bod č. 15: přepis vyjádření pracovníků SOU je velmi stručný, chybí např. jejich důležitá sdělení o rozsahu využívání
budov a zlepšující se učňovské obsazenosti školy aj.
Chybí přepis diskuze k problematice parkovacích míst na Třetí straně“,
zamítá pro jejich přílišnou obecnost a vzhledem k tomu, že v námitkách uvedení zastupitelé, v souladu s Jednacím
řádem ZM, v průběhu zasedání sami nepožadovali, aby jejich připomínky byly zaprotokolovány
ZM rozhoduje o námitkách zastupitele Bc. Vojtěcha Lámra ke zveřejněnému Zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva
města Lázně Bělohrad, které se konalo dne 18. září 2019 tak, že jim vyhovuje a text uvedený ve zveřejněném zápise č. 6
–„ Domnívá se, že místostarostovi vadilo, že zastupitelstvo města „netáhne za jeden provaz“ a pak příliš vysoká podpora
některých organizací ze strany města“ a text „(např. že lázně navštěvuje 100 ambulantních pacientů denně, když
skutečnost je zhruba 30“, se ze Zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva města Lázně Bělohrad, které se konalo dne 18.
září 2019, vypouští
Ing. Jitka Košťálová podala protinávrh:
ZM rozhoduje, že námitky zastupitele Bc. Vojtěcha Lámra ke zveřejněnému Zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva města
Lázně Bělohrad, které se konalo dne 18. září 2019 a to:
"bod č. 7: velmi stručný , neobsahuje diskuzi k tématu rekonstrukce ulice na Zátiší, zejména konkrétní připomínky p.
Bičiště a další informace o zrušení výběrového řízení na sekačku a následné poptávce 2 firem.
bod č. 8: nezachycuje vyjádření diskutujících zastupitelů (MUDr. Bičiště, Trávník, Kuželová, Matouš, Lámr), ohledně
návrhu na vzájemnou spolupráci koalice a opozice a možnosti obsazení pozice místostarosty z řad SNK Bělohradsko.
bod č. 12: neobsahuje stěžejní vyjádření a připomínky zastupitelů k tvorbě předběžného rozpočtu (Kalfus, Bičiště,
Schánilec).
bod č. 15: přepis vyjádření pracovníků SOU je velmi stručný, chybí např. jejich důležitá sdělení o rozsahu využívání
budov a zlepšující se učňovské obsazenosti školy aj.
Chybí přepis diskuze k problematice parkovacích míst na Třetí straně".
Budou doplněny dle zvukového záznamu.
O námitkách zastupitele Bc. Vojtěch Lámra ke zveřejněnému Zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva města Lázně
Bělohrad, které se konalo 18. září 2019 tak, že jim vyhovuje a text uvedený ve zveřejněném zápise č. 6 - "Domnívá se,
že místostarostovi vadilo, že zastupitelstvo města "netáhne za jeden provaz" a pak příliš vysoká podpora některých
organizací ze strany města" a text"(např. že lázně navštěvuje 100 ambulantních pacientů denně, když skutečnost je
zhruba 30", se ze Zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva města Lázně Bělohrad, které se konalo 18. září 2019 vypouští.

Usnesení č. 7/1/2019/ZM
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Z M

r o z h o d u j e
že námitky zastupitele Bc. Vojtěcha Lámra ke zveřejněnému Zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva města Lázně
Bělohrad, které se konalo dne 18. září 2019 a to:
"bod č. 7: velmi stručný , neobsahuje diskuzi k tématu rekonstrukce ulice na Zátiší, zejména konkrétní
připomínky p. Bičiště a další informace o zrušení výběrového řízení na sekačku a následné poptávce 2 firem.
bod č. 8: nezachycuje vyjádření diskutujících zastupitelů (MUDr. Bičiště, Trávník, Kuželová, Matouš, Lámr),
ohledně návrhu na vzájemnou spolupráci koalice a opozice a možnosti obsazení pozice místostarosty z řad SNK
Bělohradsko.
bod č. 12: neobsahuje stěžejní vyjádření a připomínky zastupitelů k tvorbě předběžného rozpočtu (Kalfus,
Bičiště, Schánilec)
bod č. 15: přepis vyjádření pracovníků SOU je velmi stručný, chybí např. jejich důležitá sdělení o rozsahu
využívání budov a zlepšující se učňovské obsazenosti školy aj.
Chybí přepis diskuze k problematice parkovacích míst na Třetí straně".
Budou doplněny dle zvukového záznamu.
O námitkách zastupitele Bc. Vojtěch Lámra ke zveřejněnému Zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva města
Lázně Bělohrad, které se konalo 18. září 2019 tak, že jim vyhovuje a text uvedený ve zveřejněném zápise č. 6 "Domnívá se, že místostarostovi vadilo, že zastupitelstvo města "netáhne za jeden provaz" a pak příliš vysoká
podpora některých organizací ze strany města" a text"(např. že lázně navštěvuje 100 ambulantních pacientů
denně, když skutečnost je zhruba 30", se ze Zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva města Lázně Bělohrad, které
se konalo 18. září 2019 vypouští
Hlasování: 14 Přítomno | 12 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

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

Usnesení č. 7/2/2019/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. 7/3/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu paní Ing. Jitku Košťálovou a Ing. Radima Kalfuse
Hlasování: 14 Přítomno | 12 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

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

3. Zpráva kontrolního výboru

Zápis ZM č. 7/2019
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Předseda kontrolního výboru Ing. Ondřej Trávník informoval ZM o zasedání kontrolního výboru dne 21.10.2019, na
němž proběhla kontrola plnění usnesení ze zasedání rady města dne 11.09 a 18.09.2019, ze zasedání zastupitelstva
města dne 18.09.2019. Bylo konstatováno, že všechna usnesení přijatá radou města jsou splněna, vyjma usnesení č.
15/15/2019/RM, jedná se o výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku"Dodávka elektrické energie na rok 2020",
kde byla odeslána výzva k podepsání smlouvy a bylo dojednáno, že převod bude zřízen novou společností. Poté bylo
zjištěno, že ve všeobecných obchodních podmínkách je klauzule o automatické prologaci po 30.09.2019, smlouvu proto
není možné vypovědět. KV čeká na další rozhodnutí RM a doporučuje ZM tuto situaci ošetřit a tím ji předcházet.
Usnesení ZM jsou splněna všechna. Ing. Ondřej Trávník informoval členy KV o neověření zápisu ZM ověřovatelem Bc.
Vojtěchem Lámrem, tyto námitky k zápisu, případné doplnění bude KV probírat na dalším zasedání.
Jiří Bičiště: Dotázal se, jestli by nebylo pro město cenově výhodnější soutěžit dodávky energií i pro naše příspěvkové
organizace.
Ing. Pavel Šubr: Toto v minulosti bylo, město soutěžilo dodávky energií i např. pro TJ a TJ Sokol, organizace ale mají
smlouvy i na delší období a začaly soutěžit samy.
Usnesení č. 7/4/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání kontrolního výboru dne 21.10.2019
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

4. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Vlastimil Matouš informoval ZM o zasedání finančního výboru v novém složení (předseda
Vlastimil Matouš, nový člen Ing. František Žoček) dne 24.10.2019, kde projednali Rozpočtová opatření č. 10 a 11/2019,
která FV vzal na vědomí. Dále Rozpočtové opatření č. 12/2019, které doporučují ZM schválit. V dalších bodech probírali
kabelizaci v lokalitě u nádraží, na kterou je třeba uvolnit plánované prostředky, změnu zákona o místních poplatcích. S
uvedenými body FV seznámil p. starosta.
Usnesení č. 7/5/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání finančního výboru dne 24. října 2019
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

5. Zpráva z jednání rady města
Zprávu předložil starosta města ing. Pavel Šubr.
Usnesení č. 7/6/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města dne 18.09., 11.10. a 23.10.2019
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

6. Záměr prodeje pozemků na výstavbu garáží "U trati"
Dne 24.07.2019 projednala a schválila RM zveřejnění záměru č. 9/2019 prodat Výběrovým řízením č. 1/2019 části
pozemků p.p.č. 562/114 a 562/48 pro výstavbu 14 řadových garáží v lokalitě "U trati".
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 01.08.2019 do 02.09.2019. Během zveřejnění Záměru č. 9, ani proti
formě Výběrového řízení č. 1 se nikdo neodvolal, ani neměl žádné námitky. Celkem podalo žádost 23 zájemců. Veřejné
otevírání obálek proběhlo 02.09.2019. Na základě nabídky cen bylo sestaveno pořadí. Z něhož si od nejvyšší nabídky
vybírali úspěšní žadatelé budoucí pozemky.
Rada města schválila na svém zasedání dne 11.09.2019 výsledky výběrového řízení a doporučila zastupitelstvu ke
schválení prodej čtrnácti pozemků.
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ZM na svém zasedání dne 18.09.2019 neschválilo prodej pozemků podle výsledků výběrového řízení. Z toho důvodu byl
připraven nový návrh výběrového řízení pro prodej pozemků pro výstavbu garáží č. 2/2019. Ten byl předložen RM,
která při své jednání 11.10.2019
a) zrušila Výběrové řízení č. 1/2019 - prodej pozemků pro výstavbu garáží
b) doporučila ZM schválit záměr č. 16/2019 prodeje části pozemků p.p.č. 562/114 a 562/48 k.ú. a obci Lázně Bělohrad
formou Výběrového řízení č. 2/2019.
c) schválit podmínky Výběrového řízení č. 2/2019 na prodej části pozemku p.p.č. 562/48 a p.p.č. 562/114 v lokalitě "U
trati" v k.ú. a obci Lázně Bělohrad, které jsou přílohou záměru nemovitosti prodat (§ 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb, o
obcích (obecní řízení) v platném znění.
Starosta upozornil zastupitele města na dopis právního zástupce, který upozorňuje na problematické zvýhodnění
občanů měst, neboť jen oni mohou podávat nabídky.
Usnesení č. 7/7/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) zveřejnění Záměru č. 16/2019 prodeje části pozemků p.p.č. 562/48 a p.p.č. 562/114 k.ú. a obci Lázně Bělohrad
formou výběrového řízení č. 2/2019
b) podmínky Výběrového řízení č. 2/2019 na prodej části pozemků p.p.č. 562/48 a p.p.č. 562/114 v lokalitě "U
trati" v k.ú. a obci Lázně Bělohrad, které jsou přílohou záměru nemovitosti prodat (§ 39 odst.1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění)
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

7. Prodej pozemku p.p.č. 89/5 v k.ú. DNV
Dne 5. srpna 2019 požádali skrytý osobní údaj o odkoupení části pozemku p.p.č. 89/1 k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně
Bělohrad. Po revizi pozemků bylo zjištěno, že mají zaplocenou část pozemku města Lázně Bělohrad a chtějí tuto
skutečnost uvést do řádného stavu.
Záměr č. 11/2019 byl zveřejněn od 20.08.2019 do 05.09 2019.
Pro oddělení části pozemku byl vyhotoven Geometrický plán č. 381-55/2019. Nový pozemek, který je předmětem
prodeje, má číslo p.p.č. 89/5 a výměru 20 m².
Usnesení č. 7/8/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.p.č. 89/5 k.ú. Dolní Nová Ves obec Lázně Bělohrad o výměře 20 m² manželům skrytý osobní
údaj za cenu 300,- Kč/m² a nákladů s prodejem pozemku spojených
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

8. Prodej pozemku p.p.č. 89/6 v k.ú. DNV
Dne 7. června 2019 požádali skrytý osobní údaj o odkoupení části pozemku p.p.č. 89/1 k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně
Bělohrad. Po revizi pozemků bylo zjištěno, že mají zaplocenou část pozemku města Lázně Bělohrad a chtějí tuto
skutečnost uvést do řádného stavu.
Záměr č. 8/2019 byl zveřejněn od 01.08.2019 do 19.08.2019.
Pro oddělení části pozemku byl vyhotoven Geometrický plán č. 381-55/2019. Nový pozemek, který je předmětem
prodeje, má číslo p.p.č. 89/6 a výměru 30 m².
Usnesení č. 7/9/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.p.č. 89/6 k.ú. Dolní Nová Ves obec Lázně Bělohrad o výměře 30 m² manželům skrytý osobní
Zápis ZM č. 7/2019
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údaj za cenu 300,- Kč/m² a nákladů s prodejem pozemku spojených
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

9. Prodej pozemku p.p.č. 89/7 v k.ú. DNV
Dne 9. srpna 2019 požádal panskrytý osobní údaj o odkoupení části pozemku p.p.č. 89/1 k.ú. Dolní Nová Ves, obec
Lázně Bělohrad. Zmíněný pozemek, patřící městu Lázně Bělohrad, má oplocen. Žadatel chce získat pozemek, který
dlouhodobě užívá, do svého vlastnictví.
Záměr č. 12/2019 byl zveřejněn na úřední desce od 20.08.2019 do 05.09.2019.
Pro oddělení části pozemku byl vyhotoven Geometrický plán č. 381-55/2019. Nový pozemek, který je předmětem
prodeje, má číslo p.p.č. 89/7 a výměru 32 m².
Usnesení č. 7/10/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.p.č. 89/7 k.ú. Dolní Nová Ves obec Lázně Bělohrad o výměře 32 m² panu skrytý osobní údaj
za cenu 300,- Kč/m² a nákladů s prodejem pozemku spojených
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

10.Prodej pozemku p.p.č. 514/3 v k.ú. Hřídelec
Dne 11. června 2019 požádali paní skrytý osobní údaj a pan skrytý osobní údaj o odkoupení části pozemku p.p.č. 514/1
k.ú. Hřídelec, obec Lázně Bělohrad z důvodu přístupové cesty k domu čp. 25.
Po revizi pozemků bylo zjištěno, že mají zaplocenou část pozemku města Lázně Bělohrad a chtějí tuto skutečnost uvést
do řádného stavu.
Záměr č. 10/2019 byl zveřejněn od 01.08. do 19.08.2019. Geometrickým plánem byl oddělen z pozemku p.p.č. 514/1
pozemek p.p.č. 514/3 k.ú. Hřídelec, obec Lázně Bělohrad o výměře 4 m².
Usnesení č. 7/11/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.p.č. 514/3 k.ú. Hřídelec, obec Lázně Bělohrad o výměře 4 m² manželům skrytý osobní údaj za
cenu 200,- Kč/m² a nákladů s prodejem pozemku spojených
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

11.Prodej pozemku p.p.č. 126/4 v k.ú. Lázně Bělohrad
Dne 23. srpna 2019 požádal skrytý osobní údaj o odkoupení části pozemku p.p.č. 126/1 k.ú. a obec Lázně Bělohrad.
Tato část pozemku města Lázně Bělohrad byla již v minulosti, kdy ještě nebyl vlastníkem přilehlé nemovitosti,
zaplocena. skrytý osobní údaj chce tuto skutečnost uvést do řádného stavu.
Záměr prodeje č. 14/2019 části pozemku p.p.č. 126/1 k.ú. byl zveřejněn od 16.09. do 03.10.2019. Jedná se dle
geometrického plánu o výměru 42 m². Dělením z p.p.č. 126/1 vznikl nový pozemek p.p.č. 126/4.
RM na svém jednání 23.10.2019 doporučila zastupitelstvu schválit prodej p.p.č. 126/4 k.ú. a obec Lázně Bělohrad o
výměře 42 m² panu skrytý osobní údaj 300 Kč/m² a nákladů s prodejem pozemku spojených.
Usnesení č. 7/12/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.p.č. 126/4 k.ú. a obec Lázně Bělohrad o výměře 42 m² panu skrytý osobní údaj za cenu 300,Kč za m² a nákladů s prodejem pozemku spojených
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |
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12.Převod pozemků p.p.č. 149/8, 149/11 a 569/17 v k.ú. Lázně Bělohrad
Město Lázně Bělohrad požádalo v srpnu 2019 město Jičín o bezúplatný převod tří pozemků - p.p.č. 149/8, 149/11 a
569/17 k.ú. a obec Lázně Bělohrad. Jedná se o pozemky v centru města.
RM města Jičín tuto žádost projednala a schválila záměr pozemky darovat do vlastnictví města Lázně Bělohrad. V
současné době je zveřejněn záměr darování na úřední desce Města Jičín.
Zároveň město Jičín požádalo o projednání darování pozemků RM a ZM Lázně Bělohrad. RM tuto záležitost projednala
na svém zasedání dne 23.10.2019.
Převod zmíněných pozemků bude na programu jednání Zastupitelstva města Jičín dne 06.11.2019.
Usnesení č. 7/13/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) bezúplatný převod pozemků p.p.č. 149/8, 149/11 a 569/17 v k.ú. a obci Lázně Bělohrad
b) uzavření Darovací smlouvy na p.p.č. 149/8, 149/11 a 569/17 k.ú. a obec Lázně Bělohrad s městem Jičín
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

13.Převod pozemku p.p.č. 598 v k.ú. Lázně Bělohrad
Město Lázně Bělohrad požádalo ÚZSVM o převod pozemku p.p.č. 598 k.ú. a obec Lázně Bělohrad do majetku města.
Dne 3. července 2019 požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Jičín o schválení Smlouvy
o zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti inženýrských sítí na p.p.č. 598 k.ú. a obec Lázně Bělohrad. Na
tomto pozemku se nacházejí inženýrské sítě v majetku města, na které dosud nebyla uzavřena smlouva o věcném
břemeni. Pro uskutečnění převodu tohoto pozemku do majetku města bylo nutné nejdříve uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene na stávající inženýrské sítě.
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti inženýrských sítí na tuto parcelu byla uzavřena
31.07.2019. ÚZSVM vyhotovil Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva,
kterou se převádí pozemek p.p.č. 598 k.ú. a obec Lázně Bělohrad na Město Lázně Bělohrad.
Usnesení č. 7/14/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva na p.p.č. 598
k.ú. a obec Lázně Bělohrad s ÚZSVM
b) převod pozemku p.p.č. 598 k.ú. a obec Lázně Bělohrad na město Lázně Bělohrad
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

14.Převod pozemků p.p.č. 107 a st.p.č. 715 v k.ú. Lázně Bělohrad
Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad nabídla městu Lázně Bělohrad převod pozemků p.p.č. 107, ostatní plocha pohřebiště (bělohradský hřbitov) a st.p.č. 715, jehož součástí je stavba bez čp, objekt občanské vybavenosti (márnice)
katastrálním území a obec Lázně Bělohrad.
Jako důvod uvádí řádnou a komplexní péči o zvláště mimořádné pietní místo ve městě a v rámci sjednocení celého
pohřebnictví ve městě Lázně Bělohrad. Pro tento účel vyhotovila návrh Darovací smlouvy.
Římskokatolická farnost se již v minulosti vzdala restitučních nároků na pozemky p.p.č. 191/12, p.p.č. 598 a p.p.č 702 v
rámci rozvoje a tvorby podmínek pro výstavbu rodinných domů a přístupových cest.
S farností bylo i v minulosti jednáno rovněž o bezúplatném převodu vedlejšího pozemku p.p.č. 277/1, s tím ale tehdy,
ani nyní církev nesouhlasí.
Převod zmiňovaných pozemků projednala na svém zasedání RM dne 11.10.2019 a doporučila ZM schválit převod
pozemků p.p.č. 107 a st.p.č. 715, k.ú. a obec Lázně Bělohrad.
MUDr. Martin Bičiště: Požádal zastupitele o schválení tohoto převodu. Zdá se mu logické, aby město bylo vlastníkem
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těchto pozemků, když je spravuje, stará se o hřbitov, udržuje prostory, vybírá poplatky.
Ing. Jiří Wagenknecht: V současné době vidí ze strany církve vstřícnost, která mu při jednání v r. 2017 o převodu
hřbitova chybělo, proto bude souhlasit s převodem.
Antonín Schánilec: I když v současné době nemůžeme vyčíslit náklady na opravy a údržbu hřbitova, bude s převodem
souhlasit. Důvodem je vstřícnost církve, která se vzdala restitučních nároků na pozemky p.p.č. 191/12, p.p.č. 598 a
p.p.č. 702 umožnila městu výstavbu města směrem na sever.
Ing. Pavel Šubr: Informoval o návštěvě Staré Paky, kde obec zajistila kompletní opravu hřbitovní zdi za zhruba 4,6
miliónů Kč.
Usnesení č. 7/15/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků Římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad p.p.č. 107 a st.p.č. 715 k.ú. a obec Lázně
Bělohrad na město Lázně Bělohrad
Hlasování: 14 Přítomno | 12 Souhlasí | 1 Nesouhlasí | 1 Zdrželo se |

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

15.Převod pozemků p.p.č. 260/1 a 264/2 v k.ú. Dolní Javoří
Královehradecký kraj, majetkové oddělení zaslalo městu Lázně Bělohrad návrh darovací smlouvy na pozemky v k.ú.
Dolní Javoří část p.p.č. 264 a 260/1 k.ú. Dolní Javoří, obec Lázně Bělohrad.
Dárce touto smlouvou daruje Městu Lázně Bělohrad p.p.č. 260/1 ostatní plocha - silnice a část parcely 264 (v GP č.14868/2019 označena jako p.p.č. 264/2 o výměře 91 m² ostatní plocha - ostatní komunikace).
Přijetí darovaných pozemků bylo již schváleno usnesením Zastupitelstva města Lázně Bělohrad č. 26/13/2017/ZM ze
dne 20.9. 2017, kde ale nebyla známa přesná výměra části pozemku p.p.č. 264.
Darování pozemků bylo rovněž schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/12/937/2018 den
23.04.2018.
Dne 25.06.2018 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci
mezi Královéhradeckým krajem jako dárcem a městem Lázně Bělohrad jako obdarovaným.
Usnesení č. 7/16/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové na
převod pozemků p.p.č. 260/1 (ostatní plocha - silnice) o výměře 3948 m² a p.p.č. 264/2 (ostatní plocha - ostatní
komunikace) o výměře 91 m² v k.ú. Dolní Javoří, obec Lázně Bělohrad
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

16.Rozpočtové opatření č. 10/2019 a č. 11/2019
Rozpočtová opatření č. 10 a 11/2019 předložila finanční účetní Vladimíra Špicarová. RM je schválila a předkládá ZM na
vědomí. Na jednotlivé položky v těchto rozpočtech se dotázali:
Jiří Bičiště: Na dodavatele sypače Zebra, odpověděl Jan Flégl: Firma Zebra, ale od výrobce Kobit.
Alena Kuželová, DiS.: Co zahrnuje dotace na rozvoj kulturního života v LB.
Ing. Pavel Šubr: Je to dotace pro lázeňská města na podporu kulturního života. My jsme z ní zaplatili 200.000,- Kč na
Zahájení lázeňské sezóny, 100.000,- Kč na letní koncerty v Bažantnici, 200.000,- Kč za altán u Pardoubku.
Jiří Bičiště: Co zahrnují vícepráce autobusové zastávky v Hřídelci a Lánech.
Ing. Pavel Šubr: Tato položka zahrnuje především nákup dřeva, které nebylo možno použít z našich zdrojů.
Jiří Bičiště: Přeložka veřejného osvětlení v Nádražní ul. a Kotykově aleji.
Ing. Pavel Šubr: tato položka zahrnuje nákup sloupů na veřejné osvětlení + přípravné práce.
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Jiří Bičiště: Na opravu části chodníku v Zámecké ulici, jestli jde o levou stranu chodníku a bude provedena stejnou
firmou, která staví lesní správu a zda-li bylo provedeno porovnání cenové nabídky.
Antonín Schánilec: Ano, jedná se o část chodníku od rohu lesní správy směrem doleva, k porovnání cenové nabídky
došlo, cenu jsme snížili na cenu obvyklou. Spolu s ing. Pavlem Šubrem seznámili s budoucím pokračováním této
výstavby.
Ing. Jitka Košťálová: Dotázala se na cenu jedné zastávky.
Antonín Schánilec: Samotná zastávka cca 250.000,- Kč. Na základě požadavků občanů se dodělávají dlažby.
Usnesení č. 7/17/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 10/2019 a 11/2019
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

17.Rozpočtové opatření č. 12/2019
Ing. Pavel Šubr: Položka tohoto rozpočtové opatření - Přeložka veřejného osvětlení ul. Nádražní a Kotykova alej
navazuje na položku z rozpočtového opatření č. 11/2019. ČEZ měl připravenou projektovou dokumentaci a stavební
povolení na kabelizaci celé lokality. Město usilovalo o uložení vedení elektrické energie v této lokalitě do země,
nepředpokládalo však, že tuto akci ČEZ bude realizovat ještě v tomto roce, o realizaci se dozvěděli 15. října. Pokud tuto
akci chceme zrealizovat, musíme schválit toto rozpočtového opatření.
Usnesení č. 7/18/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 12/2019
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

18.Zrušení Řádu veřejných pohřebišť
Rada města na svém jednání dne 23.10.2019 projednala zrušení Řádu veřejných pohřebišť a doporučuje zastupitelstvu
města tak učinit k 31.12.2019.
ZM dne 25.09.2002 schválilo svým usnesení č. 24/2002 jako Opatření č. 1/2002 Řád veřejných pohřebišť, který se stal
účinným 01.11.2002. Město Lázně Bělohrad je dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů správcem a provozovatelem veřejného pohřebiště. Řád veřejných pohřebišť (v
novelizované verzi Řád veřejného pohřebiště města Lázní Bělohradu) vymezuje práva a povinnosti jak správce a
provozovatele, tak i pohřebních služeb, návštěvníků pohřebišť, nájemců hrobového místa, vypravitelů pohřbů apod.
Novelou zákona, účinnou od 01.09.2017, vyvstala povinnost přepracovat tento řád. V přechodném ustanovení je
uvedeno: Při změně řádu pohřebiště je provozovatel pohřebiště povinen uvést jej do souladu se zákonem č. 256/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; nevyvstane-li potřeba změny řádu ze strany
provozovatele pohřebiště, je povinen tak učinit do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
V podkladech naleznete Řád veřejných pohřebišť i návrh nového Řádu veřejného pohřebiště města Lázní Bělohradu. Dle
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích může tento řád schválit RM na svém jednání. Následně ho musí schválit
Krajský úřad KHK. Na KHK bude zaslána žádost o souhlas s řádem, kdy přílohou bude tento nový řád, usnesení RM,
kterým byl schválen a vyjádření krajské hygienické stanice s tlecí dobou. Tento nový řád by měl být účinný od
01.01.2020. RM požádáme o schválení tohoto novelizovaného řádu na jednání RM dne 13.11.2019.
Řád veřejných pohřebišť schválilo v roce 2002 ZM a proto ho musí i ZM zrušit. S tímto seznámila Jitka Břeská, DiS.,
vedoucí odboru vnitřních věcí.
Usnesení č. 7/19/2019/ZM
Z M

z r u š u j e
Řád veřejných pohřebišť schválený usnesením zastupitelstva města č. 24/2002 ze dne 25. září 2002, a to k 31.
prosinci 2019
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |
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19.Upravené zadání změny č. 2 územního plánu Lázně Bělohrad
Alena Zahradníková, vedoucí stavebního odboru: ZM byly předány podměty občanů a firem ke změně č. 2 ÚPO, které
jsme s ing.arch. Plašilem prošli a vytřídili. ZM svým usnesením schválilo některé plochy zařadit a některé nezařadit. Z
původních 16 bylo schváleno 5 ploch. Na základě tohoto usnesení nám Společnost pořizovatelů zpracovala návrh zadání
č. 2 ÚPO, který byl vyvěšen na úřední desce a rozeslán všem dotčeným orgánům a sousedním obcím k vyjádření. Po
shromáždění všech podnětů a stanovisek, které ve stručnosti prošla, nám společnost pořizovatelů upravila zadání
změny č. 2 ÚPO, které předkládá ZM k schválení. S tímto upraveným zadáním změny č. 2 se bude dále pracovat. V
průběhu pořizování změny č. 2 ÚPO proběhne společné jednání s dotčenými orgány a okolními obcemi, dále pak veřejné
projednání. V případě podání námitek bude o námitkách rozhodnuto a teprve poté bude změna č. 2 schválena. (Stručně
seznámila s fakty, které předcházely upravení zadání změny č. územního plánu Lázně Bělohrad společností
pořizovatelů).
Jeden z dotčených vlastníků domu v Jínově ulici p. Jiří Limpouch otevřel diskuzi k položce č. 4 seznamu ploch a opatření
navržených k prověřeni změnou, týkající se k.ú. Lázně Bělohrad, p.p.č. 199/9,47,48,49,363,318 - plocha pro bydlení,
kterou lázně požadují změnit na plochu občanského vybavení - lázeňství a u již schválené plochy Z52(pro lázeňství)
úpravit regulativy využití (max.požadavek OL5.50.50 - pětipodlažní dům s 50% zastavěností schodný s regulativy využití
Stromu života).
P.Jiří Limpouch: Navrhoval by ZM tento požadavek zamítnout, výstavba pětipodlažního domu představuje hrubý zásah
do charakteru území.
Alena Zahradníková: Zpracovatel doporučil pouze OL3-třípodlažnost.
Ing. Jitka Košťálová: Dotázala se ing. Radima Kalfuse na záměr lázní.
Ing. Radim Kalfus: Chceme celý areál lázní uzavřít smysluplnou výstavbou, která bude sloužit zaměstnancům z
Bělohradu a rozvoji lázeňství v našem městě. V současné době uvažujeme pouze o stavbě třípodlažní budovy.
Alena Kuželová DiS.: Jako zastupitelé bychom měli hájit především zájmy občanů, navrhovala by větší spolupráci s
lázněmi, aby jejich výstavba neomezovala občany a zároveň nebránila rozvoji lázeňství.
Ing. Jitka Košťálová: Jde nám především o koeficient OL5 (stavbu pětipodlažní budovy), který v návrhu je.
Ing. Pavel Šubr: Toto zadání změny se bude teprve zpracovávat a zpracovatel navrhoval pouze koeficient OL3třípodlažnost.
Ing. Jiří Wagenknecht: Určitě nechtějí bránit rozvoji lázeňství, nesouhlasí s výstavbou pětipodlažního objektu. Souhlasí
s ing.arch. Plašilem udělat regulativ výšky tří pater a o zastavitelnosti je možné vést další diskuzi. Pokud jako
zastupitelé cítíme, že nechceme pětipatrový objekt, nevidí důvod k jeho dalšímu zapracování a jednání o něm, proto
podal protinávrh.
Protinávrh: ZM schvaluje upravené zadání změny č. 2 ÚP Lázně Bělohrad, u bodu č. 4 požadujeme zapracovat
požadavek města do odůvodnění na max. OL.3.30.50. v území od silnice do obce Brtev k objektu bývalé Jínovy vily. V
horní části směrem od tohoto objektu k ul. Jínova použít koeficient OL.2.30.50.
MUDr. Martin Bičiště: Vysvětlil, proč se minimálně zdrží hlasování. Jako nestavař o tomuto konkrétním protinávrhu,
který již bude určitým omezením, nedokáže rozhodnout, není k tomu kompetentní. Přišlo mu logické nechat to na
posouzení a přezkoumání dotčeným orgánům a poté se o konkrétním výsledku rozhodnout.
Antonín Schánilec: Přidal se k názoru MUDr. Bičiště, tento protinávrh nepodpoří, zdá se mu svazující.
Usnesení č. 7/20/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
upravené zadání změny č. 2 ÚP Lázně Bělohrad, u bodu č. 4 požadujeme zapracovat požadavek města do
odůvodnění na max. OL.3.30.50. v území od silnice do obce Brtev k objektu bývalé Jínovy vily. V horní části
směrem od tohoto objektu k ul. Jínova použít koeficient OL.2.30.50
Hlasování: 14 Přítomno | 3 Souhlasí | 4 Nesouhlasí | 7 Zdrželo se |

Pro: Ing. Jiří Wagenknecht, Ing. Jitka Košťálová, Jiří Bičiště
Proti: Ing. Radim Kalfus, MUDr. Martin Bičiště, Ing. Jiří Ulver, Ing. Pavel Šubr
Zdržel se: Antonín Schánilec, Vlastimil Matouš, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Ondřej Trávník, Alena Kuželová DiS.,
Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Usnesení nebylo přijato.
Ing. Pavel Šubr dal hlasovat o původním návrhu usnesení.
Usnesení č. 7/21/2019/ZM
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Z M

s c h v a l u j e
upravené zadání změny č. 2 územního plánu Lázně Bělohrad
Hlasování: 14 Přítomno | 4 Souhlasí | 2 Nesouhlasí | 8 Zdrželo se |

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

20.Diskuze
Do diskuze se přihlásila Alena Kuželová, DiS.: Za občany by ráda poděkovala p. M. Šubrovi a p. V. Podzimkovi za
vzornou obsluhu ve sběrném dvoře. Dotázala se, zda město plánuje nějakou akci k 30. výročí "Sametové revoluce". Dále
zaznamenala kritiku od občanů na akci "Slavnosti jablek a cibule". Navrhla vybudovat ve škole v Brtvi saunu.
Ladislav Stuchlík: Jako nejlepší variantu vidí v setkání občanů u sochy dívky s holubicí, uvítal by další návrhy k oslavě
tohoto výročí. Akce "Slavnosti jablek a cibule" je na další zamyšlení a u sauny v Brtvi má obavy z klesající návštěvnosti.
Jiří Bičiště: Informoval o podání oficiální žádosti do rady na řešení situace na Třetí straně. Dotázal se na situaci v ul. Na
Zátiší.
Antonín Schánilec: Tuto ulici stále monitorujeme, voda po dešti stojí především u Bohumilky, zde zvažuje dešťovou
vpusť, některá místa byla zbroušena, zvětšen úhel odtoku, vyčištěny vpusti, u 4 domů budou opraveny obrubníky, které
zaplatí zhotovitel. Děláme maximum, aby se situace v této ulici zlepšila.
Ing. Pavel Šubr: Požádali jsme stanovisko od firmy Eurovia, která byla u předávání obrubníků v této ulici před
asfaltováním. Poté přečetl stanovisko hlavního stavbyvedoucího firmy Eurovia.
Ing. Ondřej Trávník: Dotázal se, zda byla zpracována projektová dokumentace na ul. K. Moora.
Antonín Schánilec: Chtěli bychom pokračovat stejně jako v Zahradní ul. Původně se měl dělat pouze středotlak. Díky p.
starostovi se nám podařil získat příslib firmy ČEZ, která by v příštím roce položila NN do země. Což ale znamená, že do
jara 2021 bude ulice v uválcovaném recyklátu. Asfalt se položí až po dokončení celé akce. Na veřejné osvětlení,
chodníky, parkovací zálivy bude zhotoven projekt.
Ing. Pavel Šubr informoval o možnosti získaní dotace na revitalizaci zámeckého parku, kde podmínkou získání vyšší
dotace ze SFŽP je zpracování Studie sídelní zeleně, a na rekonstrukce komunikací, kde má ale ministerstvo pro místní
rozvoj podmínku zpracovaný strategický rozvojový plán, který z tohoto důvodu necháme zpracovat. Rovněž zvažujeme
zadat zpracování finanční analýzy města s úvěrovým rámcem. Dále o jednání se zástupci obchodního řetězce Penny
Market, o podání žádosti na KHK na bezúplatný převod nemovitého majetku - areál Kotykova mlýna, kde nedostal z
KHK doposud odpověď. Informoval, že zubař, který měl v Bělohradě nastoupit, nedostal pracovní povolení.
Ing. Ondřej Trávník: Zajímal se o kamerový systém.
Ing. Pavel Šubr: Kamerový systém je kompletně připraven, bude záležet na souhlasu krajského policejního ředitele. Na
tomto postu došlo ke změně.
Ing. Jitka Košťálová: podala návrh na usnesení: ZM Lázně Bělohrad ukládá p. starostovi připravit návrh na změnu
jednacího řádu ZM, tak aby zvukový záznam z jednání byl součástí zápisu pro možný případ kontroly zápisu a
zapracovat do něho možnost navrhovat usnesení ZM nejen písemně, ale i ústně.
MUDr. Martin Bičiště podal protinávrh: ZM Lázně Bělohrad ukládá p. starostovi připravit návrh na změnu jednacího
řádu ZM, tak aby zvukový záznam byl součástí zápisu pro možný případ kontroly.
Dle jednacího řádu se nejprve hlasovalo o protinávrhu.

Usnesení č. 7/22/2019/ZM
Z M

u k l á d á
p. starostovi připravit návrh na změnu jednacího řádu ZM, tak aby zvukový záznam byl součástí zápisu pro
možný případ kontroly
Hlasování: 14 Přítomno | 8 Souhlasí | 4 Nesouhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, MUDr. Martin Bičiště, Antonín Schánilec, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus, Ing. Jiří Ulver,
Zápis ZM č. 7/2019
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Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Proti: Mgr. Kristýna Finková, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jiří Wagenknecht, Ing. Jitka Košťálová
Zdržel se: Ing. Ondřej Trávník, Jiří Bičiště

21.Závěr
Starosta města ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města a občanům za účast na jednání a připomínky a
společnosti Lázně Bělohrad a.s. za přípravu jednání. Veřejné zasedání bylo skončeno ve 23:00 hodin.

Zapsal:

Romana Wagenknechtová

Datum:

30.10.2019

Přílohy zápisu:

1.
2.
3.
4.
5.

Ověřovatelé zápisu:

Zápis č. 6/2019/KV ze zasedání kontrolního výboru
Zápis č. 6/2019/FV ze zasedání finančního výboru
Záměr č. 16/2019
Podmínky Výběrového řízení č. 20/2019
Rozpočtové opatření č. 12/2019

..................................
Antonín Schánilec
místostarosta

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

..................................
Ing. Jitka Košťálová

..................................
Ing. Radim Kalfus
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