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Zápis č. 10/2020
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 19.2.2020 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, Ing. Jiří Ulver, Mgr. Kristýna Finková, Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Ondřej
Trávník, Ladislav Stuchlík, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jitka Košťálová, Jiří Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing.
Jiří Wagenknecht, MUDr. Martin Bičiště, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

Omluveni:

-

Neomluveni:

-

Hosté:

Bc. Martin Zívr
Ing. Karel Nohejl
Jitka Břeská, DiS.
Mgr. Eva Bičišťová
Mgr. Zbyšek Malík - právní zástupce města Lázně Bělohrad
Vladimíra Špicarová
Zdeněk Faistaver - ředitel firmy Severočeské komunální služby s.r.o.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Zpráva z jednání rady města
Prodej pozemků na výstavbu garáží "U Trati"
Dodatek č. 1. smlouvy ze dne 5.12.2017 o zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního
odpadu včetně využitelných složek komunálního odpadu ve správním území města Lázně Bělohrad
Chybějící ornice na pozemcích v Brtvi
Chybějící ornice na pozemcích p.č. 139/23 a p.č. 139/24 v k.ú. Brtev - prověření příčin
Rozpočtová opatření č. 16/2019 a 1/2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Smlouva o bezúplatném převodu - Tatra T 815
Příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
Dotace z rozpočtu města - Dechová hudba Javorka
Organizační složka Pečovatelská služba Lázně Bělohrad
Jednací řád ZM
26. zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad - Ucelený sumář roku 2019
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
všech 15 členů zastupitelstva, během jednání odejde ve 18.30 ing. Ondřej Trávník a ve 18.45 Vlastimil Matouš), ověření
zápisu z minulého zasedání ZM ze strany ověřovatelů a upozornil, že z průběhu zasedání ZM je pořizován zvukový
záznam, který je součástí zápisu pro možný případ kontroly.
Usnesení č. 10/1/2020/ZM
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Z M

s c h v a l u j e
program zasedání
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

2. Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 10/2/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu pana Bc. Vojtěcha Lámra a Ladislava Stuchlíka
Hlasování: 15 Přítomno | 13 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

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

3. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Ondřej Trávník seznámil ZM s novým systémem provádění kontrol usnesení
vybranými členy kontrolního výboru. Informoval o zasedání kontrolního výboru dne 10.02.2020, kde seznámil členy KV
s výsledky kontroly ze zasedání rady města dne 27.11., 11.12. a 18.12.2019, ze zasedání zastupitelstva města dne
04.12.2019, kterou provedl společně s Ing. Pavlínou Štěpánkovou.
Usnesení č. 10/3/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zápis kontrolního výboru z 10.02.2020
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

4. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Vlastimil Matouš informoval ZM o zasedání finančního výboru dne 13.02.2020, kde byl
projednán Prodej pozemků na výstavbu garáží "U trati", Dodatek č. 1 ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu,
Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Tatra T 815, Příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava, které
doporučuje ZM schválit. Dále doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 2/2020. FV vzal na vědomí Rozpočtová
opatření č. 16/2019 a č. 1/2020 i Zprávu o investičních akcích města za rok 2019.
Usnesení č. 10/4/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání finančního výboru dne 13.02.2020
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

5. Zpráva z jednání rady města
Zprávu předložil starosta města Ing. Pavel Šubr
Usnesení č. 10/5/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města dne 22.01. a 12.02.2020
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |
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6. Prodej pozemků na výstavbu garáží "U Trati"
Dne 18.12.2019 schválilo ZM zveřejnění záměru č. 20/2019 prodat výběrovým řízením č. 3/2019 části pozemku p.p.č.
562/48 pro výstavbu 4 řadových garáží v lokalitě "U trati". Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 20.12.2019
do 30.01.2020.
Celkem podali žádost 2 zájemci. Veřejné otevírání obálek proběhlo 29.01.2020. Na základě cenové nabídky bylo
sestaveno pořadí. Z něho si od nejvyšší nabídky vybrali žadatelé budoucí pozemky.
RM na svém jednání dne 12.02.2020 projednala výsledky výběrového řízení č. 3/2019 a doporučila ZM tyto výsledky a
prodej vybraných pozemků schválit.
Usnesení č. 10/6/2020/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) pořadí nabídek výběrového řízení č. 3/2019 prodeje části pozemku p.p.č. 562/48
b) prodej:
p.p.č. 562/230 o výměře 32 m² panu skrytý osobní údaj za cenu 720,- Kč/m² a nákladů s prodejem spojených
p.p.č. 562/229 o výměře 32 m² paní skrytý osobní údaj za cenu 520,- Kč/m² a nákladů s prodejem spojených
vše v k.ú. a obci Lázně Bělohrad
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

7. Dodatek č. 1. smlouvy ze dne 5.12.2017 o zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu
včetně využitelných složek komunálního odpadu ve správním území města Lázně Bělohrad
Z jednání odešel ing. Ondřej Trávník (dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva)
Pan Zdeněk Faistaver (ředitel firmy Severočeské komunální služby, s.r.o.) v prosinci loňského roku informoval vedení
města o tíživé situaci na trhu s odpadovými komoditami a o narůstajících nákladech svozové firmy. Na začátku ledna
pak zaslal městu e-mail s požadavkem na zvýšení některých jednotkových cen dodávaných služeb. Jde o cenu za svoz
papíru a plastu a dále pak cenu za uložení směsného a objemného odpadu na skládku. V dodatku je dále uvedena i cena
za novou službu, a to svoz a likvidaci železa.
RM na svém jednání dne 22.01.2020 doporučila ZM schválit navýšení jednotlivých cen plnění veřejné zakázky
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad.
RM na svém jednání dne 12.02.2020 revokovala toto usnesení a nedoporučila navýšení jednotlivých cen plnění veřejné
zakázky (na základě doporučení právníka města), ale doporučila ZM schválit Dodatek rozšiřující poskytované služby, a
to svoz a likvidaci vytříděných kovů z kontejnerů umístěných po městě LB a jeho částech.
Stanovisko právníka Mgr. Malíka:
Smlouva o zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu včetně využitelných složek komunálního
odpadu ve správním území Města Lázně Bělohrad ze dne 05.12.2017 byla uzavřena v režimu zákona č. 134/2016 Sb.,
zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a na základě zadávací dokumentace. Zákon a zadávací podmínky
neumožňují požadované navýšení ceny a ani změnu smluvních podmínek tak, jak je požadováno v návrhu dodatku k této
smlouvě.
Porovnávní cen - navrhované od 01.03.2020, ceny od 01.01.2018 a ceny od 01.01.2013:
150101 papír 1100 l horní výsyp – cena za výsyp (52 x za rok)
218,00 Kč cena od 01.03.2020 (+38 Kč)
180,00 Kč cena od 01.01.2018
170,00 Kč cena od 01.01.2013

150102 plast 1100 l horní výsyp – cena za výsyp (52 x za rok)
296,00 Kč cena od 1.3.2020 (+36 Kč)
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260,00 Kč cena od 01.01.2018
247,00 Kč cena od 01.01.2013

200301 svoz SKO včetně dopravy, likvidace a odstranění na skládce – cena za t
2 765,00 cena od 01.03.2020 (+75 Kč)
2690,00 Kč cena od 01.01.2018
38,00 Kč – 14-ti denní výsyp 1 ks 120l +
40,00 Kč – měsíční výsyp 1 ks 120l Ceny od 1.1.2013

200307 objemný odpad se SD – cena za t
1 325,00 Kč cena od 1.3.2020 (+75 Kč)
1.250,00 Kč cena od 1.1.2018
1.100 Kč cena od 1.1.2013
Proběhla diskuze, ve které na dotazy zastupitelů týkající se této problematiky a případného nového výběrového řízení
na poskytované služby firmou Severočeské komunální služby, s.r.o. odpovídal pan Zdeněk Faistaver a Mgr. Zbyšek
Malík.
Z diskuze vyplynul protinávrh, který zformuloval před svým odchodem ing. Ondřej Trávník a předložil starosta ing.
Pavel Šubr:
ZM neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 5.12.2017 o zajištění sběru, svozu a odstranění směsného
komunálního odpadu včetně využitelných složek komunálního odpadu ve správním území města Lázně Bělohrad
Usnesení č. 10/7/2020/ZM
Z M

n e s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 5.12.2017 o zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního
odpadu včetně využitelných složek komunálního odpadu ve správním území města Lázně Bělohrad
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

8. Chybějící ornice na pozemcích v Brtvi
Z jednání odešel Vlastimil Matouš ( dle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva)
Majitelé pozemků č. 139/23 a 139/24 v k.ú. Brtev odkoupili tyto od města Lázně Bělohrad v roce 2017 jako stavební
pozemky. 12. srpna 2019 se obrátili na město, že na pozemcích chybí vrstva ornice. O vyjádření k jejich žádosti město
požádalo zhotovitele stavby firmu EVT Stavby s.r.o. Svitavy, technický dozor investora p. Křepelku (VK CAD s.r.o.
Vysoké Mýto), bývalou ředitelku ZEPO a.s. ing. Dobšovou a bývalého místostarostu města p. Pavláska. Zároveň byla
předána plná moc právnímu zástupci města Mgr. Malíkovi, který připravil a odeslal majitelům pozemků odpověď. Tuto
vzala rada města na svém zasedání 23.10. 2019 na vědomí.
Dne 31.01.2020 požádali majitelé pozemku p.p.č. 139/23 skrytý osobní údaj, aby se záležitostí chybějící ornice na
pozemcích v Brtvi zabývalo zastupitelstvo města s tím, že chtějí půdu, kterou na pozemku očekávali, nebo finanční
odškodnění.
p. Tomáš Hons seznámil ZM se situací, která je popsána v žádosti a je součástí zápisu.
Bc. Vojtěch Lámr: Domnívá se, že by se město k celé situaci mělo postavit čelem a uvést pozemek do původního stavu.
Jiří Bičiště: S jeho názorem souhlasí a má návrh na usnesení, ve kterém by mělo ZM schválit navrácení chybějící ornice
na pozemky p.č. 139/23 a p.č. 139/24 v k.ú. Brtev a ukládá RM připravit cenovou nabídku na nákup a dovoz ornice v
průměrné mocnosti okolních pozemků, které prodávalo město Lázně Bělohrad a to včetně terénních úprav. Cenová
nabídka bude předložena na dalším zasedání ZM.
S tímto názorem se ztotožňuje ing. Jiří Wagenknecht, který má obdobnou zkušenost s dodavatelem stavby a chybějící
ornicí.
Ing. Jitka Košťálová: Prověřila by příčinu této situace a po viníkovi by vymáhala škodu, proto podala protinávrh o
zařazení bodu na program jednání: Chybějící ornice na pozemcích p. č. 139/23 a 139/24 v k.ú Brtev - prověření příčin.
Usnesení č. 10/8/2020/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) zařazení bodu s číslem 9 - Chybějící vrstva ornice na pozemcích p.č. 139/23 a 139/24 v k.ú. Brtev - prověření
příčin
b) navrácení chybějící ornice na pozemky p.č. 139/23 a p.č. 139/24 v k.ú. Brtev a ukládá RM připravit cenovou
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nabídku na nákup a dovoz ornice v průměrné mocnosti okolních pozemků, které prodávalo město Lázně
Bělohrad a to včetně terénních úprav. Cenová nabídka bude předložena na dalším zasedání ZM
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |
Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří
Bičiště, Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jitka Košťálová, Alena Kuželová, DiS., Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Zdržel se: Ing. Radim Kalfus, Ing. Jiří Ulver

9. Chybějící ornice na pozemcích p.č. 139/23 a p.č. 139/24 v k.ú. Brtev - prověření příčin
Návrh na usnesení předložila ing. Jitka Košťálová.
Usnesení č. 10/9/2020/ZM
Z M

u k l á d á
starostovi prověřit, kdo zapříčinil tuto situaci a vymáhat po něm škodu, která vznikne ve výši nákladů na
uvedení pozemků v Brtvi do původního stavu, t.j. před vznikem deponie
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

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

10.Rozpočtová opatření č. 16/2019 a 1/2020
Usnesení č. 10/10/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 16/2019 a 1/2020
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

11.Rozpočtové opatření č. 2/2020
Usnesení č. 10/11/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 2/2020
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

12.Smlouva o bezúplatném převodu - Tatra T 815
Bezúplatný převod pro předávajícího nepotřebného majetku TATRA T 815 CAS 32 je uskutečňován ve veřejném zájmu
na základě žádosti města Lázně Bělohrad - přejímajícího, který jej bude využívat za účelem plnění úkolů na úseku
požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Antonín Schánilec: Jednoznačně doporučuje schválení převodu pro výkon činnosti PO.
Usnesení č. 10/12/2020/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku - Tatra T 815 dle znění v příloze k zápisu
I I .

Z M

p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku - Tatra T 815 ve znění dle přílohy k zápisu z
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jednání ZM
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

13.Příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
Obec Bublava se obrátila na zastupitelstva českých měst s žádostí o příspěvek do veřejné sbírky, která by měla pomoci
obci v tíživé finanční situaci, do které se dostala díky v minulosti nepromyšleným dotačním projektům a porušením
rozpočtové kázně.
RM žádost projednala a doporučuje ZM schválit příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení č. 10/13/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu města Lázně Bělohrad za účelem přispění do veřejné sbírky
vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

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

14.Dotace z rozpočtu města - Dechová hudba Javorka
Na město Lázně Bělohrad se obrátil s žádostí o poskytnutí dotace ve výši 67 tis. Kč kapelník Dechové hudby Javorka
pan skrytý osobní údaj.
Dotace by měla být použita na činnost a propagaci hudebního tělesa, dle rozpisu uvedeného v žádosti.
Pro požadovanou výši dotace přísluší rozhodnutí o žádosti přísluší zastupitelstvu města.
RM věc projednala a pro zmatečnost v podané žádosti a nesouhlasu s poskytnutím dotace v požadované výši doporučuje
ZM žádost zamítnout.
Usnesení č. 10/14/2020/ZM
I .

Z M

r o z h o d u j e

o žádosti podané panem skrytý osobní údaj tak, že neschvaluje poskytnutí dotace pro Dechovou hudbu Javorka
ve výši 67.000,- Kč
I I .

Z M

d o p o r u č u j e

radě města, aby vyzvala žadatele k odstranění nedostatků v žádostí a poté projednala žádost ve své kompetenci
t.j. do 50.000,- Kč
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

15.Organizační složka Pečovatelská služba Lázně Bělohrad
Hlavním důvodem ke zřízení organizační složky Pečovatelská služba Lázně Bělohrad je realizace věcného záměru
oddělení samostatné a přenesené působnosti v sociální oblasti.
U pečovatelské služby zlepšení dostupnosti a flexibility služby na území města Lázně Bělohrad, kde ji klient potřebuje
využívat ve vazbě na individuálně definované potřeby.
ZM přísluší rozhodnout o zřízení organizační složky města a schválení její zřizovací listiny.
Mgr. Eva Bičišťová (vedoucí sociálního odboru MěÚ Lázně Bělohrad) oslovila zastupitele dopisem, ve kterém se
vyjádřila k záměru zřízení organizační složky Pečovatelské služby města Lázně Bělohrad a tudíž zrušení Sociálního
odboru Městského úřadu, do kterého byla jmenována vedoucí. Toto její vyjádření je součásti zápisu.
MUDr. Martin Bičiště: Vysvětlil, proč se při hlasování zdrží, i když jako radní hlasoval pro zřízení organizační složky
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Pečovatelská služba Lázně Bělohrad. Po přečtení dopisu Mgr. Evy Bičišťové mu načasování této změny od 01.04.2020
přijde nešťastné a diskriminační, účelové.
K jeho názoru se připojil Jiří Bičiště.
Z rozsáhlé diskuze týkající se termínu zřízení Pečovatelské služby města Lázně Bělohrad vyplynulo posunutí účinnosti
od 01.07.2020. V této diskuzi se vyjádřil Ing. Karel Nohejl, Antonín Schánilec, Ing. Pavel Šubr, Ing. Jiří Wagenknecht,
Ing. Jitka Košťálová, Bc. Vojtěch Lámr.
Antonín Schánilec: Požádal o názor právního zástupce města Mgr. Zbyška Malíka na personální dopady navrhované
změny.
Mgr. Zbyšek Malík: Sdělil, že dle jeho názoru se jedná o běžnou praxi a v souladu se zákonem.
Ing. Jitka Košťálová: Navrhla doplnění usnesení - ZM ukládá panu starostovi vypsat výběrové řízení na pracovní pozici
vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Lázně Bělohrad.
Usnesení č. 10/15/2020/ZM
I .

Z M

z ř i z u j e

organizační složku města Pečovatelská služba Lázně Bělohrad s účinností od 01.07.2020 a schvaluje její
zřizovací listinu
I I .

Z M

d o p o r u č u j e

radě města, aby k datu zřízení organizační složky města Pečovatelská služba, zrušila Sociální odbor Městského
úřadu Lázně Bělohrad
I I I .

Z M

u k l á d á

panu starostovi vypsat výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Lázně
Bělohrad
Hlasování: 13 Přítomno | 10 Souhlasí | 3 Zdrželo se |
Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Jiří Wagenknecht, Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jitka
Košťálová, Alena Kuželová, DiS., Ing. Radim Kalfus, Ing. Jiří Ulver, Ladislav Stuchlík
Zdržel se: MUDr. Martin Bičiště, Jiří Bičiště, Jan Flégl

16.Jednací řád ZM
Předložené zpracování návrhu jednacího řádu určuje statut pořizovaného zvukového záznamu, jako přílohy zápisu z
jednání, pro zjednodušení písemného zápisu z jednání, usnadnění práce zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Dále nahrazuje zveřejňování zápisu z jednání na úřední desce, výpisem přijatých usnesení. Toto má přinést rychlou
zásadní informaci pro občany bezprostředně po uskutečněném zasedání zastupitelstva.
Ing. Jitka Košťálová požádala o zaprotokolování:
Ráda bych se zeptala, kdo navrhoval a z jakého důvodu jsou navrhovány tyto změny jednacího řádu (zastupitelstvo tento
úkon neuložilo, změna jednacího řádu formou dodatku byla projednána a schválena na minulém jednání)
Text zdůvodnění: K projednání je předkládán nový jednací řád zastupitelstva města. Toto zpracování určuje statut
pořizovaného zvukového záznamu, jako přílohy zápisu z jednání, pro zjednodušení písemného zápisu z jednání,
usnadnění práce zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Dále nahrazuje zveřejňování zápisu z jednaní na úřední desce, výpisem přijatých usnesení. Toto má přinést rychlou
zásadní informaci pro občany bezprostředně po uskutečněném zasedání zastupitelstva.
pozn. termín zveřejnění usnesení je stejný jako termín vyhotovení celého zápisu z jednání podle zákona o obcích – 10
dnů – takže rychlá a zásadní informace pro občany se nekoná.
Ráda bych vznesla několik připomínek k předloženému návrhu:
Pod rouškou výše uvedeného zdůvodnění se skrývá následující:
• V zápise nebude ani stručně uváděn průběh jednání, natož dotazy zastupitelů a odpovědi jim, včetně dotazů občanům
• Zveřejňovat se budou pouze přijatá usnesení, bez případných protinávrhů, nebo věcí, které byly sice projednávány,
ale zamítnuty a usnesení tedy nebylo přijato
• Podávat návrhy a dotazy se mohou pouze písemně aby byly součástí zápisu (takže pokud bude navržena věc na
projednání, nebudou se zastupitelé moci k věci vyjádřit, požadovat zdůvodnění, reagovat ihned - protože z nového
jednacího řádu vyplývá, že práva zastupitele budeme moci uplatňovat pouze písemně…. jinak to nebude uvedeno v
zápisu z jednání, a co nebude v zápisu, jako by se nestalo…
• Zápis bude k nahlédnutí na úřadě pouze na písemnou žádost žadatele- to je myslím i v rozporu se zákonem o obcích,
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protože ten se o nutnosti písemné žádosti k nahlédnutí nezmiňuje.
• K hlasování – z jednacího řádu vyplývá že, pokud nebude schváleno žádné usnesení, (tj. že předložený návrh nezíská
potřebnou většinu, záleží na formulaci usnesení, proti bude hlasovat i 14 zastupitelů, usnesení tedy nebude přijato) tak
budeme znovu opakovaně hlasovat, co je zcela jasné a nikdo ani nechce, nebo muset změnit text usnesení do negace –
připomínám, že písemně, případně znovu hlasovat a rozhodovat a usnést se mezi dvěma již odmítnutými usneseními –
pozn. Chápu, proč byl tento článek do jednacího řádu promptně vložen - to by bylo, aby se teď odměny starostovi
neschválily alespoň v druhém kole!
• Pokud návrh usnesení nebude pozměněn – t.z. přijat jiný návrh, tak se nebude ani číst text usnesení, tedy o čem se
hlasuje - přítomní občané to vlastně ani nemusí vědět!, proč bychom je zdržovali obsahem navrženého.
Pozn. zápis z posledního jednání ZM nebyl dosud zveřejněn!
Jistě mi připomenete, že nebyl zveřejněn, protože se čekalo na námitky k zápisu, ale co pamatuji, tak byly námitky
uplatněny pouze jednou asi za 20 let, a to když se zjistilo, že si tam pan starosta přidal pár vět, které na zastupitelstvu
nikdy nezazněly, takže doufám a předpokládám, že se to již nebude opakovat, a pokud budou námitky uplatněny, tak se
bude postupovat podle zákona a jako v ostatních městech, kde je zveřejňování zápisu samozřejmostí.
Z výše uvedeného budu hlasovat proti návrhu nového jednacího řádu - zlotřilosti, která popírá princip transparentnosti,
otevřenosti a informovanosti občanů.
Antonín Schánilec: Vzhledem k pokročilé době a mnoha připomínkám kolegyně Jitky Košťálové si dané ještě znovu
prostuduji a srovnám, proto teď budu hlasovat proti.
Z M

v y d á v á
,ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, Jednací řád
zastupitelstva města, ve znění uvedeném v příloze k zápisu
Hlasování: 13 Přítomno | 8 Nesouhlasí | 5 Zdrželo se |

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

17.26. zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad - Ucelený sumář roku 2019
Z jednání odešli MUDr. Martin Bičiště, Jiří Bičiště (dle prezenční listiny je přítomno 11 členů zastupitelstva)
Zprávu o investičních akcích města předložil místostarosta Antonín Schánilec.
Usnesení č. 10/16/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

26. zprávu o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad - Ucelený sumář roku 2019
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

18.Diskuze
Na jednání se dostavili MUDr. Martin Bičiště, Jiří Bičiště (dle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva)
V diskuzi se Jiří Bičiště vrátil k problematice bodu č. 7 týkající se Dodatku č. 1, kde dle jeho názoru dojde k navýšení
cen služeb při novém výběrovém řízení.
Antonín Schánilec: Předal ZM informace k Fričově muzeu, KD Lány, KD Hřídelec, mostu na Byšičkách, jednání o MěÚ,
Jiskře, bytům v Kotykově aleji i v Brtvi, led osvětlením. Dále informoval o svém dalším vzdělávání formou "Zastupitel v
kurzu".

19.Závěr
Na závěr poděkoval ing. Pavel Šubr členům zastupitelstva města a občanům města za připomínky a společnosti Lázně
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Bělohrad a.s. za přípravu zasedání. Veřejné zasedání bylo skončeno 20.02.2020 v 0.20 hod.

Zapsal:

Romana Wagenknechtová

Datum:

19.2.2020

Přílohy zápisu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ověřovatelé zápisu:

Zápis č. 8/2020/KV ze zasedání kontrolního výboru
Zápis č. 8/2020/FV ze zasedání finančního výboru
Žádost s přílohami
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Tatra T 815
Vyjádření Mgr. Evy Bičišťové
Návrh jednacího řádu

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

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

..................................
Bc. Vojtěch Lámr

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