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Zápis č. 11/2020
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 13.5.2020 v 17:00 hodin
Sál areálu U Lva
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, Bc. Vojtěch Lámr, Mgr. Kristýna Finková, Ing.
Jiří Ulver, Ing. Ondřej Trávník, Ladislav Stuchlík, Alena Kuželová, DiS., Ing. Jitka Košťálová, Jiří Bičiště,
Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Wagenknecht, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

Omluveni:

-

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.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Zpráva z jednání rady města
Bělohradská mateřská škola
Odkup pozemků p.č. 178/102 a 178/103 v k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Odkup pozemku p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Prodej pozemků p.č. 139/29 a 139/30 v k.ú. Brtev, obec Lázně Bělohrad
Prodej části pozemku p.č. 48/2 v k.ú. Lázně Bělohrad
Využití předkupního práva p.p.č. 4/35 v k.ú. Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Změna termínu zahájení stavby na p.p.č. 102/3 a 102/4 v k.ú. Lázně Bělohrad
Chybějící ornice na pozemcích v Brtvi
Rozpočtová opatření č. 3/2020, 4/2020 a 5/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Valná hromada VOS - delegace zástupce města
Valná hromada VOS - nominace zástupce města do představenstva
OZV č. 1/2020 o nočním klidu
Diskuze
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva zahájil ing. Pavel Šubr, starosta města. Dále konstatoval
včasné a řádné svolání a usnášeníschopnost zastupitelstva města, ověření zápisu z minulého zasedání ZM ze strany
ověřovatelů a upozornil na zvukový záznam pro zpracování zápisu (dle prezenční listiny je přítomno 15 členů
zastupitelstva). Upozornil na dvě krizová opatření: povinnost zakrytí úst a nosu rouškou a povinnost dodržet odstupy 2
m.
Dále navrhl změnu pořadí bodů zasedání. Bod č. 18 týkající se Bělohradské mateřské školy zařadit na program dříve,
konkrétně jako bod č. 6, ostatní body budou posunuty. O takto navrženém programu dal hlasovat.
Usnesení č. 11/1/2020/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. 11/2/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu pana MUDr. Martina Bičiště a Ing. Ondřeje Trávníka
Hlasování: 15 Přítomno | 13 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

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

3. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu ze zasedání kontrolního výboru dne 06.05.2020 předložil předseda kontrolního výboru Ing. Ondřej Trávník.
Usnesení č. 11/3/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zápis kontrolního výboru z 06.05.2020.
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

4. Zpráva finančního výboru
Zprávu ze zasedání finančního výboru dne 07.05.2020 předložil předseda finančního výboru Vlastimil Matouš.
Konstatoval, že FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2020.
Usnesení č. 11/4/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání finančního výboru dne 07.05.2020
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

5. Zpráva z jednání rady města
Starosta města ing. Pavel Šubr informoval o zasedání RM dne 04.03., 25.03., 15.04., 24.04. a 06.05.2020. Z
projednaných bodů upozornil na odkoupení vybavení zubařských ordinací od firmy Ecce Dent s.r.o., na zrušení pobočky
České spořitelny a.s. v našem městě. Poděkoval jmenovitě studentům p. Tomáši Tůmovi a p. Matějovi Jiřičkovi za
výrobu ochranných štítů, Ing. Karlu Nohejlovi za sehnání dezinfekce, firmě Freudenberg Home and Cleaning Solutions
s.r.o., Lázně Bělohrad za dodání roušek, občanům za šití roušek, místostarostovi, pracovnicím pečovatelské služby a
všem občanům města v období nouzového stavu.
Usnesení č. 11/5/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města dne 04.03., 25.03., 15.04., 24.04. a 06.05.2020
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |
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6. Bělohradská mateřská škola
Rada města obdržela koncem února dopisy bývalých zaměstnankyň Bělohradské mateřské školy (BMŠ) pí skrytý osobní
údaj a poté začátkem března dopis Spolku rodičů a přátel BMŠ a Výzvu rodičů k odstoupení vedení MŠ. Výzva rodičů je
adresována zastupitelstvu města. Všechny dopisy kritizují vedení BMŠ a situaci v BMŠ. Rada města na svém zasedání
04.03.2020 řešila situaci v BMŠ a na jednání přizvala ředitelku BMŠ, její zástupkyni, předsedkyni SRPŠ, její zástupkyni
a předsedu KV ZM. V usnesení RM schválila svolání schůzky rodičů dětí navštěvujících BMŠ, vedení BMŠ, zaměstnanců
BMŠ a zřizovatele, která se však vzhledem k mimořádným opatřením již neuskutečnila.
Dále RM schválila požádat Českou školní inspekci (ČŠI) a Pedagogicho-psychologickou poradnu (PPP) o provedení
kontroly v BMŠ. Tyto organizace byly požádány o provedení kontroly a byly jim zaslány veškeré výše uvedené dopisy.
Navíc byl o provedení kontroly požádán Oblastní inspektorát práce (OIP). ČSI a OIP potvrdily provedení kontroly v BMŠ
po ukončení nouzového stavu. 11.03.2020 bylo na podatelnu podáno prohlášení zaměstnanců BMŠ adresované radě a
zastupitelstvu města. Toto prohlášení bylo též zasláno na ČŠI, PPP a OIP.
Jako třetí bod RM na svém jednání 04.03.2020 schválila doporučení ředitelce BMŠ provést personální změnu na místě
zástupkyně ředitelky BMŠ.
Ředitelka BMŠ pí Eliška Sekotová reagovala na situaci v BMŠ dopisem z 05.05.2020, který vzala rada města na svém
jednání 06.05.2020 na vědomí.
Několik z dopisů bylo adresováno ZM, proto byl tento bod zařazen na jednání ZM, i když je pouze informativní.
Ing. Ondřej Trávník: Je si vědom vážnosti situace. Upozornil, že pokud někdo ze zastupitelů nepodá konkrétní návrh na
usnesení, nemá ZM možnost v této chvíli učinit konkrétní kroky. Výkonným orgánem je rada města.
Antonín Schánilec navázal na ing. Ondřeje Trávníka: ZM je dle zřizovací listiny pouze zřizovatelem BMŠ. V pravomoci
rady města je učinit určitá opatření, ke kterým patří i jmenování ředitele příspěvkové organizace. Případně dle určitých
indicií i odvolání ředitele příspěvkových organizací. Dále ubezpečil, že plánovaná schůzka, která byla odvolána z důvodu
vyhlášení nouzového stavu, určitě proběhne. Komunikace mezi rodiči, vedením, zaměstnanci BMŠ a zřizovatelem je
důležitá. Město bude na této schůzce vystupovat jako mediátor. Po této schůzce a výsledku kontrol ČŠI, PPP a OIP
přijme rada města patřičná opatření.
MUDr. Martin Bičiště: I když je tento bod pouze informativní a nemůže zaznít žádný konkrétní verdikt, je rád, že byl
tento bod zařazen. Situace v BMŠ je vážná a je třeba ji začít řešit. Tato diskuze všech zúčastněných stran je důležitá.
Bc. Vojtěch Lámr: Zajímala by ho, jak intenzivně a kvalitně probíhá komunikace mezi vedením města a vedením BMŠ,
zda probíhalo nějaké interní šetření. Jak je nastavena komunikace mezi vedením BMŠ a zaměstnanci. Upozornil na
velmi vysokou personální fluktuaci během roku a půl.
Ing. Jiří Wagenknecht navázal na Bc. Vojtěcha Lámra: Dotázal se, jaké konkrétní kroky vedení města učinilo k řešení
této vysoké fluktuace, která je dle jeho názoru jasným signálem, že v BMŠ není vše v pořádku, a že je třeba problém
řešit. Vyzval přítomné občany k diskuzi.
Ing. Ondřej Trávník: Zda - li došlo k prověření podmětů uvedených v prohlášení zaměstnanců BMŠ.
Ing. Pavel Šubr: Po nástupu nové p. ředitelky probíhala mezi námi úzká komunikace nejen o personálních záležitostech,
ale i o změnách, které měla p. ředitelka ve svém programu u výběrového řízení (změna koncepce v BMŠ, omezení
mimoškolních aktivit). Došlo i k diskuzi s odcházejícími zaměstnanci. Důvody jejich odchodu by měl prověřit inspektorát
práce.
Tomáš Hons: Co konkrétně bude inspektorát práce a další kontrolní orgány kontrolovat? Obává se pouze formální
kontroly, která problém nevyřeší.
Ing. Pavel Šubr: Kontrolním orgánům byly poskytnuty všechny dopisy, které přišly, s požadavkem zaměření kontrol
právě na problematiku v nich uvedenou.
Ing. Jitka Košťálová: Upozornila, že i když je problém v BMŠ znám již od října 2019, rada města neučinila žádné zásadní
kroky k řešení takto závažného problému. Vyzvala všechny zúčastněné k diskuzi, kvůli které se dnes sešli. Je třeba
zaujmout nějaké stanovisko.
Alena Kuželová, DiS.: Domnívá se, že p. ředitelka z právního pohledu určitě nepochybila. Neřešila by formální stánku
problému, ale mezilidské vztahy. Dotázala se přítomných učitelů, především těch, kteří odešli, jestli měli možnost v
rámci školky interně řešit problémy, vyjádřit svoji nespokojenost, zda-li byl ve školce veden dialog.
Lenka Zívrová (bývalá učitelka BMŠ) uvedla důvody, které ji vedly k odchodu z BMŠ: Nebyla možná diskuze, nebyl brán
její názor, práce s dětmi byla direktivně nařizována. Vadil ji nerovný přístup k dětem, při vykonávání práce ji byly
házeny klacky pod nohy.
Lenka Pourová (zaměstnankyně BMŠ): Zdůraznila vážnost situace, neumí si představit, že by do tohoto napjatého
prostředí měly nastoupit děti. Je nejvyšší čas tuto situaci řešit. Diskuze na pracovišti není možná, vázne komunikace.
Jako příklad uvedla schůzku p. ředitelky se zaměstnanci, která proběhla zcela jinak, než byla navržena.
Bc. Monika Bičišťová (zaměstnankyně BMŠ): Navázala na p. Pourovou a názorně předvedla komunikaci p. ředitelky se
zaměstnanci. Přečtením e-mailu, ve kterém p. ředitelka iniciuje schůzku se 100 % účasti všech zaměstnanců, vedením
BMŠ a za účasti p. starosty k probrání dalšího chodu BMŠ. Ve skutečnosti ke schůzce došlo bez starosty města, pouze
za účasti některých zaměstnanců. Původně plánovaná problematika řešena nebyla. Dotázala se p. starosty, zda-li byl o
této schůzce informován.
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Ing. Pavel Šubr: S p. ředitelkou jsme se domlouvali na mé účasti až při dalších schůzkách, na této první mělo být řešeno
otevření BMŠ, ochranné pomůcky a další chod školky v období koronaviru.
Alena Kuželová, DiS.: Dotázala se, jestli je mezi přítomnými pedagogy někdo, kdo by mohl argumentovat ve prospěch p.
ředitelky.
Monika Janáková (zaměstnankyně BMŠ): Tuto situaci za svoji praxi také nezažila. Vadí ji, že se věci překrucují, není si
vědoma nespokojenosti rodičů dětí. Změny, které s novým vedením BMŠ přišly, vidí jako logické a pozitivní.
Lenka Zívrová: Je si vědoma, že při nástupu nového vedení přijdou změny, ale tyto změny musí proběhnout po vzájemné
dohodě a nelze je direktivně nařizovat. Tato otevřená diskuze chybí.
Jitka Kundrátová (zaměstnankyně BMŠ): Chybí ji rovnocenný přístup ke všem zaměstnancům, otevřená diskuze.
Mgr. Kristýna Finková: Požádala p. ředitelku o vyjádření, k jakým změnám došlo od poslední březnové schůzky
(04.03.2020) a jaké konkrétní kroky učinila ke zlepšení situace.
Eliška Sekotová přečetla své prohlášení, ve kterém uvedla: Okolnostmi spojenými s nespokojeností zaměstnanců a
rodičů dětí BMŠ se zabývá dlouhodobě. S rodiči a zástupci města úzce spolupracuje. Se zaměstnanci vede pravidelné
porady. Je si vědoma nutnosti zvýšení intenzity těchto setkání vedoucích k prohloubení vzájemné důvěry a pochopení
se. Respektuje zřizovatele města, vedení , radu města ve všech bodech jednání ze dne 04.03.2020, kde byla přítomna.
Uvedla, že pro jejich kolektiv je velkou výzvou znovuotevření BMŠ.
Dále proběhla rozsáhlá diskuze rodičů, ve které se řešila problematika nestandardních a nerovnocenných postupů
některých zaměstnankyň, zejména p. zástupkyně ředitelky, při řešení problémů, které děti v BMŠ mají.
Alena Kuželová, DiS.: Zeptala se p. ředitelky, jestli si umí představit, že v této tak vyhrocené situaci zůstane ve vedení.
Eliška Sekotová: Uvědomuje si vážnost situace, hlavní problém vidí v komunikaci. Situaci by ráda zklidnila. Za pomoci
zaměstnankyň by zapracovala na mezilidských vztazích a respektu.
Alena Kuželová, DiS.: Zeptala se p. Moniky Bičišťové, jestli vidí se stávajícím vedením možnost nápravy situace v BMŠ.
Bc. Monika Bičišťová: Obává se, že jejich komunikace je neefektivní a k ničemu nevede, na pracovišti nedochází k
žádným změnám.
Lenka Pourová: Nazvala by to přímo, ztrátou důvěry, nekomunikuje se přímo a otevřeně.
Ing. Jiří Wagenknecht: Spoluzodpovědnost za dlouhotrvajícím a neutěšitelným stavem v BMŠ jde i za p. starostou,
jakožto vrcholným zástupcem města a zřizovatelem BMŠ, osobně nevidí možnost nápravy vztahů v BMŠ.
Lenka Zívrová: Upozornila na hrubé porušení GDPR v BMŠ.
MUDr. Martin Bičiště: Vyzval zastupitele, rodiče a zaměstnance k podání návrhu na konkrétní řešení problému.
Ing. Ondřej Trávník: Jako představitel města by si ověřil informace o funkčnosti a průběhu jednání v BMŠ svoji účastí
na nich. Hledal by původ problémů a snažil by se ho řešit. Jako předseda kontrolního výboru požádá p. starostu o
prověření možnosti účasti zástupců kontrolního výboru na kontrolách OIP a ČŠI a pokud ano, ZM pověřuje zástupce KV
na účasti těchto kontrol, toto podá jako doplňující návrh na usnesení. Je si vědom, že nebudou mít žádné rozhodující
schopnosti, alespoň budou moci adekvátně informovat o průběhu kontrol.
Mgr. Kristýna Finková: Jakožto radní, vycházela z informace, že pokud nedojde k porušení zákona, nemá zřizovatel
žádné oprávnění ředitelku odvolat. Z tohoto získala pocit bezvýchodné situace a očekávala, že se p. ředitelka k celé
situaci postaví čelem a odstoupí. Je ráda za konkrétní návrh ing. Ondřeje Trávníka.
Ing. Jitka Košťálová: Za hrubé porušení kázně možnost odvolání je, dle jejího názoru dostatek podmětů máme. Využila
by právního zástupce města. Vyjádřila obavy z budoucnosti v BMŠ z důvodu nečinnosti rady města.
Ing. Pavel Šubr: Tuto záležitost jsem řešil jak s právním zástupcem, tak s pracovnicí odboru školství KHK, celou situaci
jsem jim podrobně popsal a zjišťoval jsem možnosti odvolání. Důvody, které uvedla ing. Košťálová, nejsou dle zákona
porušením pracovní kázně.
Alena Kuželová, DiS.: Z tohoto vyplývá, že jediným možným řešením situace, je odstoupení p. ředitelky.
p. Jana Dostálová (rodič): V této situaci, kdy p. ředitelka nemá pod sebou pedagogy, ztratila důvěru, ji připadá směšné
hledání důvodu k jejímu odvolání. Vyzvala p. ředitelku, aby vzala odpovědnost do svých rukou a postavila se k celé
situaci čelem.
Ing. Pavel Šubr: Navázal na ing. Ondřeje Trávníka, i on by se rád by se zúčastnil všech kontrol. Danou problematikou se
hodně zabýval a zjišťoval si k ní podrobnosti.
Ladislav Stuchlík: Požádal o řádné shrnutí všech podkladů pro kontroly, které budou provedeny OIP a ČŠI, obává se,
aby kontrola nebyla pouze formální.
Ing. Pavel Šubr: Kontrolní orgány dostaly všechny podklady jako rada města a bude jim poskytnut zápis z dnešního
zasedání, popřípadě zvukový záznam.
Jana Feixová (zástupkyně Spolku rodičů a přátel BMŠ): Jako spolek jsme chtěli na celou situaci reagovat dopisem, který
jsme adresovali radě města. Zajímalo by ji, jak je možné, že tento dopis adresovaný radě města se dostal na policii, kam
byly předvolány.
Ing. Pavel Šubr: Garantoval, že tento dopis z rady města neodešel. Je součástí podkladů pro RM, ke kterým mají přístup
radní, zastupitelé, členové kontrolního a finančního výboru. Ve fyzické podobě byl předán vedení MŠ.
p. Nedomová (rodič): Dotázala se, zda-li je možné vypsat nové výběrové řízení na pozici ředitelky MŠ.
Ing. Karel Nohejl: Výběrové řízení lze vypsat pouze na volnou pracovní pozici, což za této situace možné není.
Ing. Jitka Košťálová: Ráda by podala doplňující návrh, kde ZM ukládá RM přijmout urychleně opatření v rámci
legislativy vyřešení situace v BMŠ.
MUDr. Martin Bičiště: Tento návrh mu přijde alibistický, požádal o konkrétní řešení. Tato konverzace se mu zdá
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nedůstojná vůči všem zúčastněným. Zdá se mu, že si v ní někteří zastupitelé řeší svoje osobní účty.
Ing. Jitka Košťálová: Možnosti rada města k odvolání má, je třeba si sehnat výpovědi, prošetřit je. Jmenovaná ředitelka
je v pracovně-právním poměru, tudíž se na ni vztahuje zákoník práce. Řešení pracovně-právních vztahů je v kompetenci
rady města. Je možná i dohoda s p. ředitelkou, ale důležité je začít jednat. My jako město bychom měli zajistit, aby
školka fungovala.
Ing. Karel Nohejl: Ředitelka školky není v pracovně - právním poměru vůči městu, nevztahuje se na ni zákoník práce:
Důvodem k jejímu odvolání by bylo pochybení po odborné linii porušením školského zákona, a to by měla odhalit ČŠI
Další pochybení vůči zřizovateli by mohlo nastat v porušení povinností, které ukládá zákon o rozpočtových pravidlech a
to by měl odhalit každoroční audit.
Antonín Schánilec: Vnímá tuto situaci jako velmi vážnou. Ubezpečil, že v rámci možností v období nouzového stavu
podnikla rada města všechny možné kroky. Teď je důležité najít společné řešení tohoto problému.
Bc. Vojtěch Lámr: Oba doplňující návrhy s původním návrhem by spojil do jednoho protinávrhu a dal o něm hlasovat.
Ing. Pavel Šubr toto přednesl jako protinávrh a dal o něm hlasovat:
a) ZM ukládá RM přijmout urychleně opatření v rámci legislativy vyřešení situace v BMŠ
b) ZM pověřuje starostu o prověření možnosti účasti zástupců kontrolního výboru na kontrolách OIP a ČŠI a pokud ano,
ZM pověřuje zástupce KV na účasti těchto kontrol
c) ZM bere na vědomí dopis zákonných zástupců dětí navštěvujících Bělohradskou mateřskou školu, prohlášení
zaměstnanců BMŠ a usnesení rady města v záležitosti BMŠ
Usnesení č. 11/6/2020/ZM
I .

Z M

u k l á d á

RM přijmout urychleně opatření v rámci legislativy vyřešení situace v BMŠ
I I .

Z M

p o v ě ř u j e

starostu o prověření možnosti účasti zástupců kontrolního výboru na kontrolách OIP a ČŠI a pokud ano, ZM
pověřuje zástupce KV na účasti těchto kontrol
I I I .

Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

dopis zákonných zástupců dětí navštěvujících Bělohradskou mateřskou školu, prohlášení zaměstnanců BMŠ a
usnesení rady města v záležitosti BMŠ
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

7. Odkup pozemků p.č. 178/102 a 178/103 v k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Pro realizaci investiční akce "Lázně Bělohrad, nový chodník podél silnice II/501" je nezbytné odkoupit pozemky p.p.č.
178/102 a 178/103, k.ú Dolní Nová Ves a obec Lázně Bělohrad. Tyto pozemky byly odděleny z p.p.č. 178/1 a 178/41
geometrickým plánem č. 398-30/2020. Majitelem těchto pozemků je společnost Freudenberg Home and Cleaning
Solutions s.r.o., která zároveň přislíbila přesunout část stávajícího oplocení na své náklady.
Dne 15.04.2020 RM na svém zasedání doporučila ZM schválit odkup pozemků p.č. 178/102 a p.č. 178/103 k.ú. Dolní
Nová Ves a obec Lázně Bělohrad o celkové výměře 101 m² od společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions
s.r.o., Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha za cenu 100,- Kč/m² a nákladů s odkupem spojených
Usnesení č. 11/7/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
odkup pozemků p.č. 178/102 a p.č. 178/103, k.ú. Dolní Nová Ves a obec Lázně Bělohrad o celkové výměře 101
m² od společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha
za cenu 10 100,- Kč a nákladů s odkupem pozemků spojených
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

8. Odkup pozemku p.č. 294/2 v k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Pro realizaci investiční akce "Lázně Bělohrad, nový chodník podél silnice II/501" je nezbytné odkoupit pozemek p.č.
294/2, k.ú. Dolní Nová Ves a obec Lázně Bělohrad. Tento pozemek byl oddělen z p.p.č. 294 geometrickým plánem
č.398-30/2020. Majiteli tohoto pozemku jsou skrytý osobní údaj.
Dne 15.04. 2020 RM na svém zasedání doporučila ZM schválit odkup pozemku p.č. 294/2, k.ú. Dolní Nová Ves a obec
Lázně Bělohrad, o výměře 81 m² od skrytý osobní údaj za cenu 100,- Kč/m² a nákladů s odkupem spojených.
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Usnesení č. 11/8/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
odkup pozemku p.č. 294/2, k.ú. Dolní Nová Ves a obec Lázně Bělohrad o výměře 81 m² od manželů skrytý
osobní údaj za cenu 8 100,- Kč a nákladů s odkupem pozemku spojených
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

9. Prodej pozemků p.č. 139/29 a 139/30 v k.ú. Brtev, obec Lázně Bělohrad
Dne 12.11.2019 požádali skrytý osobní údaj o prodej pozemku p.č. 139/29 o výměře 134 m² a části pozemku p.č. 139/28
o výměře cca 300 m², k.ú. Brtev a obec Lázně Bělohrad.
Záměr č. 21/2019 byl zveřejněn od 13.12. do 31.12.2019. Cena za m² byla stanovena dle znaleckého posudku na 300,Kč za m².
Geometrickým plánem č. 394-32/2019 byl z pozemku p.č. 139/28 oddělen pozemek p.č. 139/30 o výměře 173 m², který
je s pozemkem p.č. 139/29 předmětem prodeje.
Dne 25.03.2020 RM doporučila ZM schválit prodej pozemků p.č. 139/29 a 139/30 o celkové výměře 307 m ², k.ú. Brtev
a obec Lázně Bělohrad, manželům skrytý osobní údaj za cenu 300,- kč/m² a nákladů s prodejem pozemků spojených.
Jiří Bičiště: Z důvodu zcelování pozemků by cenu zvýšil na 400,- kč/m², což je stejná cena, za jakou byly prodány vedlejší
stavební pozemky. Toto podal jako pozměňující návrh.
Usnesení č. 11/9/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 139/29 a p.č. 139/30, k.ú. Brtev a obec Lázně Bělohrad o celkové výměře 307 m²
manželům skrytý osobní údaj za cenu 400,- Kč/m² a nákladů s prodejem pozemku spojených
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

10.Prodej části pozemku p.č. 48/2 v k.ú. Lázně Bělohrad
Při revizi pozemků v k.ú. Lázně Bělohrad bylo zjištěno, že manželé skrytý osobní údaj mají zaplocenou část pozemku
p.č. 48/2 o výměře cca 50 m², jehož vlastníkem je město Lázně Bělohrad. Město nabídlo skrytý osobní údaj odkoupení
nebo pronájem pozemku a vyzvalo je v dopise k uvedení této věci do právního stavu.
skrytý osobní údaj sdělili v odpovědi, že na základě poctivé držby a zákonem určené doby nabyli vlastnické právo k části
tohoto pozemku. Zároveň prohlásili, že jsou připraveni poskytnout příslušnou součinnost, a že jsou ochotni se podílet na
nákladech spojených se zaměřením pozemku.
Záležitost město Lázně Bělohrad konzultovalo s právním zástupcem Mgr. Zbyškem Malíkem. Ten doporučuje městu
Lázně Bělohrad uzavřít s skrytý osobní údaj Dohodu o narovnání s tím, že by jim byl pozemek nabídnut za nižší cenu.
Odbor investic a správy majetku zahájil s manželi skrytý osobní údaj jednání o ceně. Jsou ochotni zaplatit maximálně
85,- Kč/m² pozemku a uhradit všechny náklady s prodejem spojené (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad
do katastru nemovitosti).
Záměr č. 1/2020 prodeje části pozemku p.č. 48/2, k.ú. a obec Lázně Bělohrad, byl zveřejněn od 26.03. do 14.04.2020.
Geometrickým plánem č. 1053-65/2020 byl z p.p.č. 48/2 oddělen pozemek p.č. 48/4, k.ú. a obec Lázně Bělohrad, o
výměře 44 m², který je předmětem prodeje.
Usnesení č. 11/10/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 48/4 o výměře cca 44 m², k.ú. a obec Lázně Bělohrad manželům skrytý osobní údaj za cenu
85,- Kč/m² a nákladů s prodejem pozemku spojených
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

11.Využití předkupního práva p.p.č. 4/35 v k.ú. Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Dne 30.03. 2020 podala na městský úřad paní skrytý osobní údaj nabídku předkupního práva, které má v kupní smlouvě
ze dne 23.12.1997 jako podmínku Město Lázně Bělohrad. Pozemek p.č. 4/35, k.ú. Prostřední Nová Ves a obec Lázně
Bělohrad, jehož je paní skrytý osobní údaj výlučným vlastníkem, chce prodat a uzavřela za tímto účelem kupní smlouvu
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s skrytý osobní údaj na kupní cenu 1 083 500,- Kč. V souladu se zmiňovanou smlouvou nabízí Městu Lázně Bělohrad za
tuto cenu předkupní právo.
Dne 15.04.2020 tuto nabídku projednala RM a ve svém usnesení č. 27/12/2020/RM doporučila ZM nevyužít
předkupního práva na odkoupení p.p.č. 4/35, k.ú. Prostřední Nová Ves a obec Lázně Bělohrad, za cenu 1.083.500,- Kč
od paní skrytý osobní údaj
Usnesení č. 11/11/2020/ZM
Z M

n e s c h v a l u j e
využití předkupního práva na odkoupení p.p.č. 4/35, k.ú. Prostřední Nová Ves a obec Lázně Bělohrad za cenu
1.083.500,- Kč od paní skrytý osobní údaj
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

12.Změna termínu zahájení stavby na p.p.č. 102/3 a 102/4 v k.ú. Lázně Bělohrad
Dne 30.04.2020 požádala společnost Devecia z.s., Kydlinovská 161/101, 500 02 Hradec Králové o prodloužení termínu
zahájení stavby na p.p.č. 102/3 a 102/4 k.ú. a obec Lázně Bělohrad o dvanáct měsíců. Zápis vkladu vlastnického práva
na katastr nemovitostí byl proveden dne 10.05.2018.
Jako hlavní důvody společnost uvádí obtížná jednání s dotčenými orgány a situací okolo Covid-19.
Dne 06.05.2020 žádost projednala RM a doporučila ZM odsouhlasit prodloužení termínu zahájení stavby.
Bc. Vojtěch Lámr: Proti prodeji těchto pozemků 102/3 a 102/4 byl již v roce 2018. Nyní se nám otevírá možnost v rámci
nesplnění podmínky navrácení těchto pozemků, kde bychom využili práva zpětné koupě těchto nemovitostí dle čl. V.
Smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 13.04.2018.
Shrnul přínosy v případě schválení prodloužení zahájení stavby, tudíž poskytnutí pozemků investorovi. Pozemky jsme
před lety dostali od státu, prozatím pro ně nemáme využití, měli bychom se o ně starat, podpora vstupu investora do
území, podpora bytové výstavby, ekonomické hledisko, investorovi už vznikly nějaké náklady. Po té uvedl pozitiva, která
město získá, pokud uplatní právo zpětného odkupu. Pozemková rezerva, kterou by město mělo mít pro potencionální
rozvoj veřejného prostoru, je v současnosti nulová. Tyto pozemky mají asi 1800 m², na ně navazují pozemky ve
vlastnictví města. Tato plocha dohromady má cca 3500 m², což je velmi pěkná plocha v centru města, i když je funkčně
trochu narušená malou částí pozemku, který je ve vlastnictví firmy Devecia. Strategický význam pozemků vidí i v jejich
umístění v centu města, nedaleko ZŠ, budovy SOU, o kterou má město zájem. Je to rovinný pozemek se sítěmi, dobře
dopravně dostupný. Územní plán říká, že se jedná o plochu smíšenou, centrální s širokou možností využití. Jedná se
tedy o velmi univerzální pozemek. Domnívá se, že obecně prospěšný přínos v nárůstu 12 bytů je zanedbatelný. Ve městě
máme v současné době cca 500 bytů, což je dle jeho názoru dostačují.
Po shrnutí těchto faktů a obavy ztráty takto strategického pozemku, podal protinávrh:
ZM neschvaluje prodloužení termínu zahájení stavby společnosti Devecia z.s., Kydlinovská 161/101, 500 02 Hradec
Králové na p.p.č. 102/3 a 102/4 k.ú. a obec Lázně Bělohrad o dvanáct měsíců do 10.05.2021.
Ladislav Stuchlík: Co se stane, pokud prodloužení neschválíme a investor přesto začne s výstavbou, pak to
zakonzervuje.
Bc. Vojtěch Lámr: Záleží, jak je sepsána smlouva. Myslí si, že pokud začneme hned jednat, předejdeme riziku uhrazení
nákladů na zhodnocení stavby při využití práva zpětné koupě. Investor to nemá projednané a nedovolí si zahájit černou
stavbu, doposud to nemá stavebně povolené.
Ing. Jiří Wagenknecht: Souhlasí s Bc. Vojtěchem Lámrem a nedomnívá se, že by se tímto město zachovala nefér vůči
investorovi. Vyšší zájem ZM vidí v získání tohoto pozemku, pro který zcela jistě město najde v budoucnosti využití. Měli
bychom myslet na budoucí rozvoj města.
K názoru Bc. Vojtěch Lámra a ing. Jiřího Wagenknechta se připojil Jiří Bičiště. Osud nám přihrál tuto možnost, byť
liknavostí majitele, pojďme ji využít a při rozhodování táhnout za jeden provaz.
MUDr. Martin Bičiště: Po vyslechnutí všech pro a proti ho nejvíce u rozhodování přesvědčila strategičnost a budoucí
plán využití pozemku, proto nebude hlasovat pro prodloužení smlouvy.
Ing. Jitka Košťálová: Nebude hlasovat pro prodloužení, nechce město připravit o sankční poplatek 847,- Kč denně.
Ing. Radim Kalfus: Nesouhlasí s Bc. Vojtěch Lámrem, nemá jedinou výtku k investorovi. Svojí přestavbou budovy bývalé
lesní správy dokázal, že to s našim městem myslí dobře, proto by jeho žádosti vyhověl. Upozornil na další investice,
které město čekají.
Antonín Schánilec: Není ještě rozhodnut, jak bude hlasovat. Chápe všechny výhody získání tohoto pozemku, ale z
lidského hlediska by tomuto solidnímu investorovi vyhověl.
Vlastimil Matouš: Bude hlasovat pro prodloužení, nerad by využil chybu investora, kterého jsme v minulosti rádi
přivítali a nyní bychom ho měli podpořit.
Ing. Jiří Wagenknecht: Rozhodně není našim zájmem investora podrazit, pouze chceme legálně využít, co nám nabízí
uzavřená smlouva. Pro občany města je vyšším zájmem získání tohoto pozemku než výstavba 12 bytů.
Ing. Ondřej Trávník: Byl by pro dohodu schůdnou pro obě strany. Dnes bychom získali tyto pozemky 102/3 a 102/4 a
následně prodali investorovi část pozemku 102/3, tím ho neodřízneme od možnosti stavět dál, pouze by upravil svůj
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záměr s ohledem na počet bytů.
Ing. Pavel Šubr: Připomenul historii získání tohoto pozemku s původním záměrem stavby tenisové haly. K realizaci
tohoto záměru nedošlo, s pozemkem se řadu let nic nedělo, spíše nás trápilo, jak pozemek vypadá. Proto jsme měli
radost z investorova záměru, který chtěl s spolupracovat s městem. Náročnou přestavbou budovy bývalé lesní správy se
zdržel, ale ukázal že jeho záměr je přínosem. Upozornil na další investice, které město v budoucnu čekají: oprava areálu
U Lva, česká spořitelna, stavba úřadu, kanalizace Hřídelec. Cití vůči investorovi, který se vždy choval seriózně, určitý
závazek, ale zároveň cití zodpovědnost jako zastupitel, proto podal protinávrh: ZM a)schvaluje odložit rozhodnutí o
prodloužení termínu zahájení stavby společnosti Devecia z.s., Kydlinovská 161/101, 500 02 Hradec Králové na p.p.č.
102/3 a 102/4, k.ú. a obec Lázně Bělohrad do příštího zasedání ZM dne 24.06.2020
b) ZM ukládá RM jednat s firmou Devecia o řešení využití pozemků 102/3 a 102/4.
I .

Z M

s c h v a l u j e

odložit rozhodnutí o prodloužení termínu zahájení stavby společnosti Devecia z.s., Kydlinovská 161/101, 500 02
Hradec Králové na p.p.č. 102/3 a 102/4, k.ú. a obec Lázně Bělohrad do příštího zasedání ZM dne 24.06.2020
I I .

Z M

u k l á d á

RM jednat s firmou Devecia o řešení využití pozemků p.č. 102/3 a 102/4
Hlasování: 15 Přítomno | 7 Souhlasí | 8 Nesouhlasí |
Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus, Jan Flégl, Ing. Jiří Ulver, Ladislav Stuchlík
Proti: Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří Wagenknecht, Ing. Ondřej Trávník, Jiří Bičiště, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna
Finková, Ing. Jitka Košťálová, Alena Kuželová, DiS.
Usnesení nebylo přijato.
Protinávrh Bc. Vojtěcha Lámra: ZM neschvaluje prodloužení termínu zahájení stavby společnosti Devecia z.s.,
Kydlinovská 161/101, 500 02 Hradec Králové na p.p.č. 102/3 a 102/4 k.ú. Lázně Bělohrad a uplatní právo zpětného
koupě těchto nemovitostí dle čl. V. Smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 13.04.2018
Usnesení č. 11/12/2020/ZM
Z M

n e s c h v a l u j e
prodloužení termínu zahájení stavby společnosti Devecia z.s., Kydlinovská 161/101, 500 02 Hradec Králové na
p.p.č. 102/3 a 102/4 k.ú. Lázně Bělohrad a uplatní právo zpětného koupě těchto nemovitostí dle čl. V. Smlouvy
kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 13.04.2018
Hlasování: 15 Přítomno | 9 Souhlasí | 3 Nesouhlasí | 3 Zdrželo se |

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

13.Chybějící ornice na pozemcích v Brtvi
Z jednání odešla Alena Kuželová, DiS. a ing. Jiří Ulver (dle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém posledním zasedání dne 19.02.2020 zabývalo žádostí o projednání
situace ve věci chybějící ornice na pozemcích v Brtvi, kterou podali majitelé pozemkové parcely číslo 139/23, k.ú. Brtev
a obec Lázně Bělohrad.
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 10/8/2020/ZM schválilo navrácení chybějící ornice na pozemky p.č. 139/23 a
p.č. 139/24, k.ú. Brtev a obec Lázně Bělohrad a uložilo 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 má být předložena na dalším jednání ZM.
Dále zastupitelstvo města svým usnesením č. 10/9/2020/ZM uložilo 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.
Město Lázně Bělohrad nechalo zpracovat pedologický průzkum, jehož cílem bylo zjištění množství chybějící ornice v
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místech bývalé deponie. V rámci tohoto průzkumu bylo na dotčených pozemcích a v jejich bezprostředním okolí
vyhloubeno 11 sond a posouzena mocnost ornice. Na základě informací získaných z tohoto průzkumu byla RNDr.
Františkem Medříkem zpracována zpráva hodnotící stav těchto pozemků. V závěru této zprávy, jejíž znění je v
přiložených podkladech, je uvedeno: "Provedeným půdním průzkumem bylo v prostoru rekultivace pozemků p.č. 139/23
až 26, k. ú. Brtev a obec Lázně Bělohrad zjištěno, že na pozemcích byl v podoorničí ostrůvkovitě mírně zvýšen obsah
skeletu a mocnost povrchové ornice snížena převážně o 0,1 m. Tento zásah však není oproti původnímu stavu zásadní, i
dříve byla půda skeletovitá. Aktuální převažující mocnost ornice 0,1 m je pro účely extenzivně využívaných zahrad
dostatečná."
S obsahem této zprávy byli také seznámeni majitelé dotčených pozemků, kteří o to projevili zájem. Mgr. Richard Hampl,
majitel p.p.č. 139/24 zaslal své vyjádření k výsledkům průzkumu, které jsou součástí zápisu.
Souběžně se zpracováním posudku byly místostarostou Antonínem Schánilcem zjišťovány možnosti pořízení ornice,
která by mohla být případně dovezena do míst bývalé deponie. V obci Choteč mají v tuto chvíli k dispozici zhruba 120
m3 ornice, kterou jsou ochotni bezplatně přenechat Městu Lázně Bělohrad, které by muselo na své náklady zajistit
pouze její naložení a převoz. Toto bylo projednáno i s odborem životního prostředí MÚ Jičín. V případě zájmu je nutné
tuto odvézt nejpozději do 31.07. 2020.
Dne 27.03.2020 bylo starostou Ing. Pavlem Šubrem podáno na okresní státní zastupitelství v Jičíně oznámení o
podezření ze spáchání trestného činu. Okresní státní zastupitelství předalo podání k dalšímu opatření Policii České
republiky.
V rámci diskuze vystoupil Mgr. Richard Hampl, který projevil částečný nesouhlas s výsledky zprávy RNDr. Františka
Medříka.
Dále se zapojil p. Tomáš Hons, Jiří Bičiště, MUDr. Martin Bičiště, Antonín Schánilec, Jan Flégl a ing. Jitka Košťálová,
která podala doplňující návrh: ZM bere na vědomí
- předložené informace o výsledcích provedeného pedologického průzkumu a vyjádření majitele pozemku p.č. 139/24,
k.ú. Brtev a obec Lázně Bělohrad
- informace o podání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a odpověď okresního státního zastupitelství
- vyjádření právního zástupce Města Lázně Bělohrad
ZM rozhoduje
o zastavení dalších činností v této věci do doby prošetření oznámení o podezření ze spáchání trestného činu příslušnými
orgány s tím, že další postup bude projednán na příštím jednání ZM
I .

Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

- předložené informace o výsledcích provedeného pedologického průzkumu a vyjádření majitele pozemku p.č.
139/24, k.ú. Brtev a obec Lázně Bělohrad.
- informace o podání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a odpověď okresního státního
zastupitelství
- vyjádření právního zástupce Města Lázně Bělohrad
I I .

Z M

r o z h o d u j e

o zastavení dalších činností v této věci do doby prošetření oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
příslušnými orgány s tím, že další postup bude projednán na příštím jednání ZM
Hlasování: 13 Přítomno | 4 Souhlasí | 6 Nesouhlasí | 3 Zdrželo se |
Pro: Ing. Jitka Košťálová, Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště
Proti: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus, Ladislav Stuchlík,
Zdržel se: Bc,. Vojtěch Lámr, Mgr. Kristýna Finková, Jan Flégl
Usnesení nebylo přijato.
Původní návrh na usnesení
Usnesení č. 11/13/2020/ZM
I .

Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

-předložené informace o výsledcích provedeného pedologického průzkumu a vyjádření majitele pozemku p.p.č.
139/24 k.ú. Brtev
- informace o podání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a odpověď okresního státního
zastupitelství
- vyjádření právního zástupce Města Lázně Bělohrad
I I .

Z M

r o z h o d u j e
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o zastavení dalších činností v této věci do doby prošetření oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
příslušnými orgány
Hlasování: 13 Přítomno | 9 Souhlasí | 4 Zdrželo se |
Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Vlastimil Matouš, Ing. Radim
Kalfus, Bc. Vojtěch Lámr, Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Zdržel se: Ing. Jitka Košťálová, Ing. Ondřej Trávník,, Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště

14.Rozpočtová opatření č. 3/2020, 4/2020 a 5/2020
Usnesení č. 11/14/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 3/2020, 4/2020 a 5/2020
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

15.Rozpočtové opatření č. 6/2020
Usnesení č. 11/15/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 6/2020
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

16.Valná hromada VOS - delegace zástupce města
Dne 10.06. 2020 se bude konat 27. řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
RM na svém zasedání 04.03.2020 doporučila ZM delegovat ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích pana Antonína Schánilce (v případě jeho nepřítomnosti jako náhradníka pana Jana Flégla) jako zástupce města
na 27. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., jakož i na všechny případné
další mimořádné nebo náhradní valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31.12.2020 a
pověřit ho účastí, zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách
Usnesení č. 11/16/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
delegovat ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pana Antonína Schánilce (v případě
jeho nepřítomnosti jako náhradníka pana Jana Flégla) jako zástupce města na 27. řádnou valbnou hromadu
společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., jakož i na všechny případné další mimořádné nebo
náhradní valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31.12.2020 a pověřuje ho
účastí, zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách
Hlasování: 13 Přítomno | 12 Souhlasí | 1 Zdrželo se |

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

17.Valná hromada VOS - nominace zástupce města do představenstva
Dne 20.03.2020 jsme na podatelně přijali, v návaznosti na oznámení o konání 27. řádné valné hromady akciové
společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (VOS, a.s.) dne 10.06.2020, žádost o nominaci do statutárního
orgánu VOS, a.s.
Město Lázně Bělohrad jako akcionář Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. v minulosti nominovalo do
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statutárního orgánu – představenstva VOS, a.s. - pana Ing. Pavla Šubra, dlouholetého člena zastupitelstva a starostu
města Lázně Bělohrad a současně dlouholetého člena představenstva VOS, a.s.
Mandát pana Ing. Pavla Šubra jako člena představenstva VOS, a.s. končí dnem 23.06.2020, tj. uplynutím 4-letého
funkčního období. Aktuální valná hromada VOS, a.s. bude mimo jiné rozhodovat o doplňující volbě člena představenstva
VOS, a.s.
S ohledem na tuto skutečnost si nás dovolili požádat o návrh (nominaci) zástupce našeho města do představenstva VOS,
a.s. na další 4-leté funkční období.
Pro úplnost dodávají, že opětovná volba Ing. Pavla Šubra do představenstva VOS, a.s. i pro další funkční období je
možná.
RM usnesením č. 26/19/2020/RM, ze dne 25.03.2020, doporučuje ZM navrhnout ve smyslu § 84 odst. 2. písm. g) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích pana Ing. Pavla Šubra, skrytý osobní údaj, jako zástupce města Lázně Bělohrad do
představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., IČ: 60109149 pro funkční období od 24.06.2020.
Usnesení č. 11/17/2020/ZM
Z M

n a v r h u j e
ve smyslu § 84 odst. 2. písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pana Ing. Pavla Šubra, skrytý osobní údaj, jako
zástupce města Lázně Bělohrad do představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., IČ: 60109149
pro funkční období od 24.06.2020
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

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

18.OZV č. 1/2020 o nočním klidu
OZV je novelizována:
Na základě žádosti Freudenbergu - rozšíření akci o 3.3 b).
Na základě žádosti SDH DNV - prodloužení délky do 02 hod u 3.3 k).
U 3.3 l) změna názvu akce na Zatoulaný ples.
Usnesení č. 11/18/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o nočním klidu
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

19.Diskuze
V diskuzi vystoupil ing. Pavel Šubr: Nastínil současnou situaci možného převodu nemovitého majetku areálu Kotykova
mlýna a cvičebny SOU ve vlastnictví Královéhradeckého kraje na město Lázně Bělohrad.
Konstatoval, že jednou z nejpostiženějších oblastí COVID - 19 je lázeňství.
Antonín Schánilec: Informoval o investičních akcích v našem městě.

20.Závěr
Starosta města ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města a občanům města za připomínky a Zemědělské
akademii a Gymnáziu Hořice za přípravu jednání. Veřejné zasedání bylo ukončeno 14.05.2020 v 0.40 hod

Zapsal:

Romana Wagenknechtová
Zápis ZM č. 11/2020

-12-

Datum:

13.5.2020

Přílohy zápisu:

1.
2.
3.
4.
5.

Ověřovatelé zápisu:

Zápis č. 9/2020/KV ze zasedání kontrolního výboru
Zápis č. 9/2020/FV ze zasedání finančního výboru
Pedologický průzkum RNDr. Františka Medříka
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o nočním klidu

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

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

..................................
MUDr. Martin Bičiště

..................................
Ing. Ondřej Trávník
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