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Zápis č. 12/2020
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 24.6.2020 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, MUDr. Martin Bičiště, Ing. Jiří Ulver, Mgr. Kristýna Finková, Ing.
Vojtěch Lámr, 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:

Alena Zahradníková, vedoucí stavebního úřadu
Bc. Martin Zívr, tajemník
Jitka Břeská, DiS., vedoucí odboru vnitřních věcí
Vladimíra Špicarová, finanční účetní

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Zpráva z jednání rady města
Prodej části pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Prodej části pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Dolní Javoří, obec Lázně Bělohrad
Převod majetku Královéhradeckého kraje
Dohoda o ukončení smlouvy o zřízení práva stavby na st.p.č. 134/1 v k.ú. Lázně Bělohrad
Změna termínu zahájení stavby na p.p.č. 102/3 a 102/4 v k.ú. Lázně Bělohrad - žádost o revokaci
usnesení
Prohlášení vlastníka nemovitosti - Harantova č.p. 26, Lázně Bělohrad
Rozpočtová opatření č. 7/2020 a č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Účetní závěrka města Lázně Bělohrad za rok 2019
Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2019
Dotace z rozpočtu města - TJ Lázně Bělohrad
Dotace z rozpočtu města - T.J. Sokol Lázně Bělohrad
Dotace z rozpočtu města - Fotbalový klub mládeže Javorka, z.s.
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy K. V. Raise
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Bělohradské mateřské školy
Generel dopravy v části města Lázně Bělohrad
Diskuze
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva zahájil jednání 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).
Požádal o drobnou změnu programu, a to doplnění bodu č. 12 - Rozpočtové opatření č. 7/2020 o Rozpočtové opatření č.
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9/2020, které rada města schválila až po navržení programu ZM.
Ing. Vojtěch Lámr: Navrhl úpravu bodu č. 8 - Převod majetku Královéhradeckého kraje - tělocvična na Jiráskově
nábřeží, kde by vynechal tělocvična na Jiráskově nábřeží, jelikož zastupitelé 22.06.2020 obdrželi žádost od
Královéhradeckého kraje o zaslání stanoviska k možnému převodu majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví
města týkající se všech budov (bývalá tělocvična, Kotykův mlýn, areál dílen u Kotykova mlýna, tělocvična, budova
školy).
O takto navrženém programu dal Ing. Pavel Šubr hlasovat.
Usnesení č. 12/1/2020/ZM
Z M

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

2. Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 12/2/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Kristýnu Finkovou a Ing. Jitku Košťálovou
Hlasování: 15 Přítomno | 13 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

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

3. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Ondřej Trávník informoval ZM o zasedání kontrolního výboru dne 15.06.2020, na
kterém proběhla kontrola plnění usnesení ze zasedání rady města dne 24.04., 06.05., 21.05.2020, ze zasedání
zastupitelstva města dne 19.02.2020. Plnění jednotlivých usnesení je zpracováno v tabulce, která je součástí zápisu.
Dále upozornil na účast Mgr. Evy Bičišťové při jednání kontrolního výboru, která se vyjádřila ke zrušení její pracovní
pozice a k nesrovnalostem v práci své zástupkyně v personální agendě. KV vyslechne protistranu a provede kontrolu v
procesní části.
Antonín Schánilec: Město dá svůj komentář k vyjádření Mg. Evy Bičišťové.
Usnesení č. 12/3/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zápis kontrolního výboru ze dne 15.06.2020.
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

4. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Vlastimil Matouš informoval ZM o zasedání finančního výboru dne 18.06.2020, kde byly
projednány dotace z rozpočtu města - TJ Lázně Bělohrad, T.J. Sokol Lázně Bělohrad, Fotbalový klub mládeže Javorka,
které doporučuje ZM schválit. Dále doporučuje schválit účetní závěrku města na rok 2019, závěrečný účet města Lázně
Bělohrad a rozpočtové opatření č. 8/2020. Nedoporučuje ZM schválit převod majetku KHK - tělocvična na Jiráskově
nábřeží. FV vzal na vědomí snížení nájmu nebytových prostor - areál U Lva, ukončení provozu České spořitelny v
Lázních Bělohradě, rozpočtové opatření č. 7/2020 a č. 9/2020.
Usnesení č. 12/4/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání finančního výboru dne 18.06.2020
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Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

5. Zpráva z jednání rady města
Z jednání odešel p. Jiří Bičiště (dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva)
Zprávu předložil starosta Ing. Pavel Šubr
Usnesení č. 12/5/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města dne 21.05., 27.05., 17.06.2020 a 22.06.2020
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

6. Prodej části pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Dne 30.04.2020 požádala paní skrytý osobní údaj o odkoupení části pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Prostřední Nová Ves, obec
Lázně Bělohrad, který tvoří jedinou přístupovou cestu k RD čp. 16.
Dne 15. 05. 2020 požádal pan skrytý osobní údaj o odkoupení rovněž části pozemku 79/1 v k.ú. Prostřední Nová Ves,
obec Lázně Bělohrad.
Zároveň žadatelé mezi sebou uzavřeli souhlas s odkoupením pozemku. Záměr prodeje byl zveřejněn od 03.06. do
19.06.2020.
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku vznikly nově p.p.č. 79/6 a p.p.č. 79/7, které jsou předmětem prodeje
Usnesení č. 12/6/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 79/6 o výměře 59 m² v k.ú. Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad paní skrytý osobní
údaj za cenu 300,- Kč/m² a nákladů s prodejem pozemku spojených. Dále pozemek p.č. 79/7 o výměře 55 m² v
k.ú. Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad panu skrytý osobní údaj za cenu 300,- Kč/m² a nákladů s
prodejem pozemku spojených
Hlasování: 14 Přítomno | 14 Souhlasí |

7. Prodej části pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Dolní Javoří, obec Lázně Bělohrad
Na jednání se dostavil p. Jiří Bičiště (dle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva)
Dne 20.05.2020 požádal pan skrytý osobní údaj o odkoupení části pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Dolní Javoří, obec Lázně
Bělohrad z důvodu možnosti parkování u nově zakoupené nemovitosti.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 258/1 k.ú. Dolní Javoří, obec Lázně Bělohrad byl zveřejněn od 02.06. do 18. 06. 2020.
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků vznikla p.p.č. 258/5 k.ú. Dolní Javoří, obec Lázně Bělohrad, která je
předmětem prodeje
Usnesení č. 12/7/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 258/5 o výměře 63 m² v k.ú Dolní Javoří, obec Lázně Bělohrad panu skrytý osobní údaj za
cenu 200,- Kč/m² a nákladů s prodejem pozemku spojených
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

8. Převod majetku Královéhradeckého kraje
Ing. Pavel Šubr zrekapituloval: Po ZM v září 2019 jsme požádali KHK o převod "Kotykova mlýna" a "tělocvičny" na
Jiráskově nábřeží do majetku Města Lázně Bělohrad. Z krajského úřadu dlouho nepřicházela žádná reakce. V měsíci
květnu se konečně podařilo zajistit odpověď kraje. Převod budovy Kotykova mlýna není možný minimálně do doby, než
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bude dokončen nový školní areál v Hořicích, kam bude možné přesunout výuku. V tuto chvíli je možné požádat o
bezúplatný převod st.p.č. 102/2 a tělocvičny stojící na st.p.č. 102/2 a 102/3 v k.ú. Lázně Bělohrad. St.p.č. 102/3, na
které budova částečně stojí, je v majetku města již nyní. Pro bezúplatný převod je nezbytné dodržet podmínky
stanovené KHK. Zásadní je zákaz zcizení po dobu 20 let a povinnost využití budovy ve veřejném zájmu. Z výše
uvedených podmínek vyplývá, že před podáním žádosti o bezúplatný převod je nutné rozhodnout, pro jaký účel bude
budova v budoucnu využita.
Touto záležitostí se zabývala rada města na svém zasedání dne 27.05.2020 a svým usnesením č. 31/34/2020/RM
doporučuje zastupitelstvu města projednat a specifikovat budoucí využití budovy ve veřejném zájmu.
22.06.2020 jsme obdrželi žádost od Královéhradeckého kraje o zaslání stanoviska k možnému převodu majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města týkající se všech budov (bývalá tělocvična, Kotykův mlýn, areál dílen u
Kotykova mlýna, tělocvična, budova školy) za stejných podmínek bezúplatného převodu. Rozhodnutí má být zasláno do
30.06.2020.
Ing. Jiří Ulver: Dotázal se, zda-li tyto nevyhovující podmínky určuje Královéhradecký kraj, nebo jsou pro všechny kraje
stejné. A jestli máme možnost požádat pouze o jednotlivé budovy.
Ing. Pavel Šubr: Ano, toto jsou podmínky našeho kraje, ale obdobně postupují i jiné organizace.
Ing. Vojtěch Lámr: Z dopisu KHK vyplývá, že můžeme zažádat o jednotlivé objekty.
Jiří Bičiště: Navrhoval by řešit jednotlivé budovy postupně.
Antonín Schánilec: Jako návrh usnesení má připraven dopis na KHK, který přečetl.
Zastupitelstvo města
schvaluje
odeslání odpovědi na dopis z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, doručeného na podatelnu Městského úřadu
Lázně Bělohrad dne 22.06.2020 (č. j. KUKHK – 8340/MJ/2020), ve věci převodu majetku Zemědělské akademie a
Gymnázia Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, Hořice.
Text dopisu
Vážená paní Berdychová, vážený pane Řehoři,
dne 22.06.2020 byla na podatelnu Městského úřadu Lázně Bělohrad doručena vaše žádost o zaslání stanoviska k
převodu jednotlivých nemovitých věcí, které jsou v užívání Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice – střední škola a
vyšší odborná škola, Hořice. Dále nás v uvedeném dokumentu žádáte o doručení našeho stanoviska do 30.06.2020.
V první řadě nám jde o zachování výuky Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice - střední škola a vyšší odborná škola,
Hořice v Lázních Bělohradě. V předchozích letech jsme byli opakovaně ubezpečováni, že optimalizací škol k ukončení
výuky ve městě nedojde. Pevně věříme, že tento stav stále trvá a výuka zůstane zachována.
V případě, že se vám nepodaří výuku zachovat, a výuka bude ukončena, budeme rádi jednat o podmínkách převodu
majetku kraje, se kterým hospodaří Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola,
Hořice, do majetku Města Lázně Bělohrad.
V závěru dopisu upozorňujete na vaši povinnost postupovat ve věcech majetkoprávních dispozic vždy v souladu se
zákonem 129/2000 Sb., o krajích. I my jsme povinni postupovat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, dle
kterého musí obec postupovat s péčí řádného hospodáře. Vzhledem k tomu, že nám v tuto chvíli není znám přesný
technický stav budov, nejsme schopni učinit rozhodnutí v takto krátkém termínu, obzvláště když vaše odpověď na
předchozí dopis nám byla doručena po osmi měsících.
Žádáme o zaslání podmínek bezúplatného převodu, případně i poskytnutí informací o technickém stavu budov a
provozních nákladech, a stanovení přiměřeného termínu pro učinění rozhodnutí, během kterého budeme schopni vše
řádně projednat příslušnými orgány města.
Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
Alena Kuželová, DiS.: Tento termín nás k ničemu nezavazuje, projevila by zájem o tyto nemovitosti.
MUDr, Martin Bičiště: Rozhodně se těchto budov nezříká, ale nejprve by rád znal jejich technický stav a budoucí
využití. Nerad by dělal unáhlené rozhodnutí, je to veliký závazek. Informoval by veřejnost. Postup kraje se mu zdá
podivný, taktizující.
Bc. Vojtěch Lámr: Reagoval na návrh Antonína Schánilce, určitě by zachoval výuku, nezmiňoval by 8 měsíců, které měl
kraj k zaslání odpovědi. Domnívá se, že i město mohlo být při jednáních aktivnější. O tyto budovy by požádal, nic tím
neztratíme.
Ing. Jitka Košťálová: Chybu v jednání s krajem vidí i na straně města. Navrhuje projít jednotlivé budovy, tím si ujasnit, o
které máme zájem a jak bychom je v budoucnu využili. Domnívá se, že minimálně 2 budovy využití mají. Nerada by
váhala, abychom nabídku promarnili.
Jiří Bičiště: Souhlasí, že termín k zaslaní našeho stanoviska je šibeniční, ale na tuto oficiální žádost z KHK by
zareagoval, aby bylo zřejmé, že zájem máme. Použil by návrh p. Schánilce, kde by již vypsal konkrétní budovy, o které
máme zájem. Zmínil tělocvičnu, pro kterou bychom využití určitě našli.
Ing. Pavel Šubr: V časové ose schůzek a korespondence vyvrátil nečinnost města při jednáních s krajem. V případě
našeho zájmu o tento bezúplatný převod upozornil na možnost ukončení výuky v našem městě a na naši povinnost
specifikace využití jednotlivých objektů.
Ing. Jiří Wagenknecht: Nedomnívá se, že by zachování výuky mělo pro město nějaký význam, zvláště když víme, že do
budoucna bude stejně zrušena. O potřebnosti tělocvičny, která je zateplená a má nová okna, nemusíme diskutovat, v
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budově školy si dokáže představit městský úřad, areál Kotykova mlýna je ideálním zázemím pro technické služby, které
se v současné době nacházejí v zcela nevyhovujících prostorách, včetně sběrného dvora a kompostárny. Nevidí problém
o tyto objekty požádat, k ničemu nás to nezavazuje.
Ladislav Stuchlík: Vyjádřil obavu z podmínek stanovených Královéhradeckým krajem.
Ing. Jiří Wagenknecht: Nevidí problém v jednání o těchto podmínkách na kraji.
Ing. Pavel Šubr: Některá města podobné objekty raději odkupují, než by využila bezúplatného převodu s těmito
podmínkami.
Mgr. Kristýna Finková: Všichni jsme otevřeni diskuzi, o objekty máme zájem, ale jednání o tak závažném problémů by z
důvodu časové tísně přesunula na zasedání ZM v září.
Jiří Bičiště: Dnes odsouhlasíme převod, až poté se schvalují smlouvy, ve kterých jsou podmínky stanovené. Není pro
převod objektu bývalé tělocvičny.
Ing. Jitka Košťálová: Termín do 30.06.2020 je dán z důvodu termínu zasedání příslušných orgánů Královéhradeckého
kraje, kde se bude rozhodovat o bezúplatném převodu, nebo zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí.
Ing. Radim Kalfus: Musíme si uvědomit, že náš zájem bude dokladem pro krajský úřad k ukončení výuky.
Ing. Jaroslav Jirásko: Jako bývalý člen školského výboru nastínil mechanismus rušení škol krajského školství. Dále se
domnívá, že pokud budou budovy dány do prodeje, nebude o ně velký zájem.
Ing. Ondřej Trávník: Domnívá se, že pro nás mnohem důležitější z hlediska vzdělávání je základní škola s dokonalým
zázemím, ke kterému by využil tělocvičnu i část budovy školy. V budově školy si dokáže představit i městský úřad. V
návrhu p. Schánilce by mělo zaznít, že o budovy máme zájem, ale chceme znát podmínky převodu. Vypsal by budovy, o
které máme zájem a s jakým záměrem.
Jan Flégl: Areál Kotykova mlýna vidí jako ideální zázemí pro technické služby, pro převod bývalé tělocvičny by určitě
nebyl. Musíme si uvědomit, že se skončením výuky dostaneme areál U Lva a máme naplánované další investice. Je pro
získání jednotlivých budov, ale o podmínkách převodu by jednal následně.
Vlastimil Matouš: Z diskuze vyplývá, že nikdo není proti převodu, ale aby nás někdo tlačil do rozhodnutí během šesti
dnů je nepřijatelné, za tak krátkou dobu nemůžeme udělat rozumné rozhodnutí.
Ing. Pavel Šubr: Byl touto žádostí z kraje zaskočen, ještě nedávno jsme byli ubezpečováni, že převod všech těchto budov
není možný. Shodneme se, že kromě bývalé tělocvičny o budovy zájem máme. Obává se, pokud nyní uvedeme do dopisu
záměr využití budov, bude nám zapsán do smluv. Ale je to otázka jednání s krajem. Takto závažné rozhodnutí učinit do
30.06.2020 se mu zdá neadekvátní.
Antonín Schánilec: Po této diskuzi navrhl úpravy jeho původního dopisu, které z ní vyplynuly. Podal ho jako návrh
usnesení a dal o něm hlasovat. Dopis je součástí zápisu.
Usnesení č. 12/8/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
odeslání odpovědi (v příloze tohoto usnesení) na dopis z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, doručeného
na podatelnu Městského úřadu Lázně Bělohrad dne 22.06.2020 (č. j. KUKHK – 8340/MJ/2020), ve věci převodu
majetku Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, Hořice.
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

9. Dohoda o ukončení smlouvy o zřízení práva stavby na st.p.č. 134/1 v k.ú. Lázně Bělohrad
Dne 16.11.2015 uzavřely Město Lázně Bělohrad a společnost Nový Dvůr Brtev s.r.o. Smlouvu o zřízení práva stavby na
st.p.č. 134/1 k.ú. a obec Lázně Bělohrad. Právo stavby bylo vloženo do katastru nemovitostí dne 16.12.2015 s právními
účinky ke dni 18.11.2015.
Stavebník měl záměr vybudovat na ploše 783 m² letní restauraci a za Právo stavby byl mezi smluvními stranami sjednán
stavební plat ve výši 3132,- Kč ročně, který společnost Nový dvůr Brtev s.r.o. hradila vždy do 30.06.2020 kalendářního
roku.
Společnost Nový Dvůr Brtev s.r.o. se rozhodla nevyužít práva stavby a zaslala návrh Dohody o ukončení smlouvy. Dále
pak návrh na výmaz z KN, který podá na katastrálním úřadě v Jičíně.
Návrh projednala RM na svém zasedání dne 17.06.2020 a doporučila ZM schválit dohodu o ukončení smlouvy o zřízení
práva stavby na st.p.č. 134/1.
Usnesení č. 12/9/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o zřízení práva stavby na st.p.č. 134/1 v k.ú. a obci Lázně Bělohrad se
společností Nový Dvůr Brtev s.r.o.
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |
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10.Změna termínu zahájení stavby na p.p.č. 102/3 a 102/4 v k.ú. Lázně Bělohrad - žádost o revokaci usnesení
Ing. Pavel Šubr: Konstatoval, že tři zastupitelé podali návrh na revokaci usnesení z posledního ZM. Předal slovo Ing.
Radimu Kalfusovi, navrhovateli bodu.
Ing. Radim Kalfus zrekapituloval: Pozemkovou parcelu č. 102 v k.ú. Lázně Bělohrad získalo město Lázně Bělohrad v
roce 2005 bezúplatným převodem od státu. Důvodem byla připravovaná stavba tenisové haly, pro níž nakonec
zastupitelstvo města nalezlo umístění ve sportovní areálu u Bažantnice. Od té doby město nenašlo pro pozemek žádné
využití.
V roce 2017 odkoupil od fyzické osoby vedlejší areál lesní správy p. Pivrnec se záměrem zrekonstruovat dlouho
chátrající budovu lesní správy na bytový dům. Zároveň požádal město o odkoupení části vedlejšího pozemku p.č. 102 se
záměrem výstavby bytového domu se zázemím pro jeho obyvatele a parkovištěm s tím, že na zbývajících pozemcích
města vznikne parková úprava s dětským nebo parkurovým hřištěm s využitím především pro děti základní školy. Na
zasedání zastupitelstva města zazněl jediný názor, jak pozemek p.č. 102 využít, a to jako parkoviště pro sportovní halu.
Zastupitelstvo 10 hlasy ze 14 přítomných prodej části pozemku schválilo.
Pan Pivrnec dokázal zrekonstruovat lesní správu na bytový dům se 14 bytovými jednotkami. Dle jeho sdělení je 12
bytových jednotek prodáno. Současně projektoval nový bytový dům se 17 malometrážními bytovými jednotkami (o které
je zájem už nyní), který by měl částečně stát na pozemcích bývalé lesní správy a částečně na p.p.č. 102/3 odkoupené od
města. V průběhu projektování řešil s městem umístění parkovišť dle požadavků na bezpečnost chodců, odvodnění
objektů atd. Výsledkem je řešení respektující požadavky města především na parkovací místa (v areálu vznikne 44
parkovacích míst) i na přemístění chodníků a na budoucí bezpečný přístup dětí a veřejnosti do areálu základní školy.
Firma Devecia navíc nabízí městu uzavření darovací smlouvy, podle níž nabízí městu darování pozemků včetně nově
vybudovaných chodníků a 2 veřejných parkovišť. Návrh tak řeší využití celé dlouhé roky nevzhledné a neudržované
lokality.
Město v území vlastní p.p.č. 102/1 (o výměře 1185 m²), která je převážně umístěna na původních pivovarských sklepích.
Pozemky p.č. 102/3 a 102/4 mají dohromady výměru 1862 m². Na zasedání ZM 13.05.2020 zazněl jediný názor, jak
případně pozemky využít, a to jako kulturně společenské centrum. Domníváme se, že na výše uvedených pozemcích i
vzhledem k požadavkům na parkovací místa je velice problematické takovouto stavbu umístit, navíc vzhledem k
blízkosti bytových domů a základní školy by měla rušivý vliv. Jsme přesvědčeni, že právě bytový dům, parkovací místa a
veřejná zeleň dle návrhů firmy Devecia je nejlepším využitím této lokality. Navíc p. Pivrnec prokázal citlivým řešením
bytového domu po lesní správě a jeho okolí, že by měl být pro město vítaným investorem.
Získat zpět pozemky p.č. 102/3 a 102/4 jako územní rezervu bude znamenat, že jednak město vynaloží na jejich zpětný
odkup 1,7 mil. Kč a další prostředky může stát jednání (možná i soudní) s firmou Devecia, která do přípravy stavby
vložila finanční prostředky v řádu milionů korun, jednak budou tyto pozemky další roky nevyužité a neupravené a město
bude mít pouze náklady s jejich údržbou.
Ing. Jiří Ulver: Rozhodnutí z posledního zasedání ZM ho velice mrzelo. Je rád, že se v našem městě objevil solidní
investor. Jeho žádosti o prodloužení termínu zahájení stavby bychom měli vyhovět. V roce 2017 jsme všichni prodej
pozemku schválili, tak proč to teď budeme měnit, navíc jsme vždy vycházeli vstříc všem investorům.
Vlastimil Matouš se připojil k Ing. Radimu Kalfusovi a Ing. Jiřímu Ulverovi: Rozhodnutí z posledního ZM nebylo správné.
Házet klacky pod nohy tomuto solidnímu investorovi nevrhá dobré světlo na naše město.
p. Pivrnec: Konstatoval, že pro zažádání o stavební povolení jim chybí smlouva o smlouvě budoucí darovací s městem a
smlouva s městem o právu provést stavbu. Domnívá se, že při přestavbě budovy bývalé lesní správy městu splnili, co
slíbili. Poté představil projekt výstavby na p.p.č. 102/3 a 102/4.
Ing. Jiří Wagenknecht: Již v roce 2017 byl proti prodeji těchto pozemků. Zaráží ho, že v minulosti byly tyto pozemky z
důvodu blízkosti ZŠ na výstavbu parkoviště nevhodné a nyní se situace obrací a parkoviště je vhodným řešením. Svůj
názor nezmění, je pro dodržení smlouvy a využití práva zpětné koupě.
MUDr. Martin Bičiště: Zeptal se p. Pivrnce na možnost kompromisu. Zda-li by jeho druhý projekt bytového domu
nemohl být zrealizován v menším rozsahu.
p. Pivrnec: Toto je bohužel nereálné, projekt je připraven na celé území.
Ing. Vojtěch Lámr: Domnívá se, že v r. 2017 jsme při prodeji nevěnovali dostatečnou pozornost těmto pozemkům. K této
problematice se dostatečně vyjádřil na minulém zasedání ZM, svůj názor nezmění, měli bychom myslet na budoucnost a
uvědomit si, že toto je poslední volný pozemek, strategicky umístěn v centru města a má univerzální využití. Je
výbornou pozemkovou rezervou.
Jiří Bičiště: Opravdu nebyl termín zahájení stavby dodržen kvůli dvěma vyjádřením od města.
p. Pivrnec: V podstatě ano.
Jiří Bičiště: Zdá se mi tristní, že p. Pivrncovi k podání žádosti o stavební povolení, chybí dvě vyjádření, které mělo vydat
město. Svůj názor též nezmění a vyzval zastupitele, aby hlasovali jako Bělohraďáci.
Alena Zahradníková (vedoucí stavebního úřadu): Vyjádřila se k předmětným pozemkům z hlediska jejich zařazení dle
platného územního plánu. Dle jejího názoru je nejlepším řešením výstavba bytového domu.
Ing. Jitka Košťálová: Svůj názor nezmění a bude proti revokaci usnesení. Pokusila by se investorovi sehnal náhradní
pozemek k realizaci jeho záměru výstavby bytového domu.
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Mgr. Kristýna Finková: Nejprve reagovala na slova Ing. Ulvera, že ne všichni souhlasili s prodejem, někteří, včetně mě,
ani nebyli členy zastupitelstva. Domnívá se, že srovnáváme nesrovnatelné. Město nikdy nedělalo investorům žádné
problémy, protože se nejednalo o tak strategické místo, pozemek tohoto typu. Svůj názor také nezmění.
Antonín Schánilec: Vysvětlil časové souvislosti spojené s uvedeným stavebním řízením (čerpáno z e - mailové
korespondence p. Pavláska a p. Schánilce). Dne 26.07.2019 byl odeslán projektantkou paní Sedílkovou email panu
Pavláskovi, kde požádala o zpětvzetí původní žádosti o stanovisko města. Nová písemná žádost o stanovisko byla
doručena městu až 13.02.2020, ale bez příslušné projektové dokumentace. Dne 27.02.2020 přišla nová žádost již s
požadovanou dokumentací. Město se vyjádřilo ve standardní třicetidenní lhůtě dne 24.03.2020. Bylo vyjednáno, že
smlouva o právu provést stavbu bude uzavřena společně s smlouvou o smlouvě budoucí darovací, jejíž návrh byl
investorem předložen až dne 02.04.2020 (přestože bylo domluveno dodání již v listopadu 2019, urgováno i před
zastupitelstvem města v únoru 2020).
Jiří Bičiště: Poděkoval p. Schánilcovi za jeho vysvětlení a vzal svoji výtku zpět.
MUDr. Martin Bičiště: Revokaci též nepodpoří, i když jeho rozhodnutí není jednoznačné.
p. Pivrnec: Reagoval na p. Schánilce, že vyjádření města bylo vystaveno na konci března 2020.
Ing. Radim Kalfus: Byl rád, že jsme získali investora, který dovedl rekonstrukci lesní správy do zdárného konce. Navíc je
ve městě zájem o malometrážní byty. A teď hodíme takového investora přes palubu. Vždy ctil rozhodnutí rady města a
nikdy nešel jako radní na zasedání ZM proti doporučení rady města.
Antonín Schánilec: Jsme jenom lidé, svůj názor změnit můžeme. Nové skutečnosti, které naše rozhodnutí mohou
ovlivnit, se dozvíme až na zastupitelstvu.
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) revokaci usnesení č. 11/12/2020/ZM
(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)
b) 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 30.06.2021
Hlasování: 15 Přítomno | 6 Souhlasí | 9 Nesouhlasí |
Pro: Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Ulver, Ing. Pavel Šubr, Jan Flégl, Ladislav Stuchlík
Proti: Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Vojtěch Lámr, Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jiří
Wagenknecht, Jiří Bičiště, Ing. Jitka Košťálová, Alena Kuželová, DiS.
Usnesení nebylo přijato.

11.Prohlášení vlastníka nemovitosti - Harantova č.p. 26, Lázně Bělohrad
V prosinci roku 1999 podepsali nájemci, budoucí vlastníci bytů v č.p. 26, Harantova ul., Lázně Bělohrad, Smlouvu o
smlouvě budoucí na dobu dvaceti let a zaplatili finanční příspěvek dle výměry podlahové plochy bytů. V srpnu 2000 pak
podepsali Smlouvu o nájmu bytu.
Na základě smluv budoucích vzniká nájemcům právo na převedení těchto bytů do osobního vlastnictví. K tomuto je
nutné, aby právně vznikly jednotlivé byty a nebytové prostory, a tím i schválit Prohlášení vlastníka "Bytového domu
Harantova č.p. 26 Lázně Bělohrad" o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám dle
ust. § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kolaudace proběhla 01.08.2000. Dvacetiletá lhůta uplyne dne 01.08.2020. Přípravou potřebných smluv a dokladů pro
převod bytů do vlastnictví nájemníků byl pověřen Mgr. Zbyšek Malík. Byla s ním sepsána Smlouva o poskytnutí
právních služeb. Vyhotovil Prohlášení vlastníka "Bytového domu Harantova č.p. 26 Lázně Bělohrad." A připravuje další
potřebné dokumenty - Návrh na vklad do KN a Kupní smlouvy.
Rada města na svém zasedání dne 17.06.2020 doporučila zastupitelstvu města schválit znění Prohlášení vlastníka
"Bytového domu Harantova č.p. 26 Lázně Bělohrad".
Usnesení č. 12/10/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
znění Prohlášení vlastníka "Bytového domu Harantova č.p. 26 Lázně Bělohrad" pro vznik osmnácti bytů a dvou
nebytových prostorů
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |
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12.Rozpočtová opatření č. 7/2020 a č. 9/2020
Usnesení č. 12/11/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 7/2020 a č. 9/2020
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

13.Rozpočtové opatření č. 8/2020
Usnesení č. 12/12/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 8/2020
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

14.Účetní závěrka města Lázně Bělohrad za rok 2019
Z jednání odešel Jan Flégl (dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva)
RM doporučuje ZM schválit v souladu s § 84 ods. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů účetní závěrku města Lázně Bělohrad, sestavenou k 31.12.2019
Usnesení č. 12/13/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
v souladu s § 84 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku města Lázně Bělohrad, sestavenou k 31. 12. 2019
Hlasování: 14 Přítomno | 13 Souhlasí | 1 Zdrželo se |

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

15.Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2019
Na jednání se dostavil Jan Flégl (dle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva)
RM na svém jednání dne 17.06.2020 projednala Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2019 a doporučuje ZM
Závěrečný účet schválit
Usnesení č. 12/14/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2019 (hospodaření města v roce 2019, stav účetních fondů,
hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, akcie, finanční závazky města, vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019) s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Lázně Bělohrad bez výhrad
Hlasování: 15 Přítomno | 14 Souhlasí | 1 Zdrželo se |

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

16.Dotace z rozpočtu města - TJ Lázně Bělohrad
Na město Lázně Bělohrad se obrátil žadatel s žádostí o poskytnutí dotace ve výši 1.546.000,- Kč. Tuto částku chce
využít na zajištění sportovní činnosti TJ Lázně Bělohrad, z. s. pro rok 2020.
Tento žadatel v loňském roce obdržel dotaci ve výši 700.000,- Kč.Tuto dotaci vyúčtoval v řádném termínu s drobnými
závadami (nebyla doložena propagace města a závěrečná zpráva). K odstranění závad byl vyzván 07.06.2020 (termín
pro doplnění byl stanoven na 15 dní od doručení kontrolního protokolu).
Rada města svým usnesením č. 31/28/2020/RM doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši
600.000,- Kč.
Ing. Ondřej trávník: Za KV by přivítal podrobnější rozúčtování dotace na jednotlivé oddíly. Rádi by získali pověření ZM
ke kontrolám využití dotací.
Usnesení č. 12/15/2020/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace ve výši 600.000,- Kč pro žadatele TJ Lázně Bělohrad z.s., IČO: 44478844 na zajištění
sportovní činnosti TJ Lázně Bělohrad z. s. pro rok 2020
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem TJ Lázně Bělohrad z.s., IČO: 44478844
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

17.Dotace z rozpočtu města - T.J. Sokol Lázně Bělohrad
Na město Lázně Bělohrad se obrátil žadatel s žádostí o poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč. Tuto částku chce využít
na provoz organizace, nákup sportovního materiálu a úhradu energií, vodného a stočného.
Tento žadatel v loňském roce obdržel dotaci ve výši 200.000,- Kč. Tuto dotaci nevyúčtoval v řádném termínu.
Vyúčtování zaslal 5 dní po řádném termínu s drobnými závadami (nebylo doloženo čestné prohlášení o shodnosti kopií
účetních dokladů s originály a propagace města). Tyto závady odstranil v určeném termínu.
Rada města svým usnesením č. 31/29/2020/RM doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši
180.000,- Kč.
Usnesení č. 12/16/2020/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace ve výši 180.000,- Kč pro žadatele Tělocvičná Jednota Sokol Lázně Bělohrad, IČO: 70966001
na zajištění celoročního provozu organizace, nákup sportovního materiálu a úhradu energií, vodného a
stočného
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Tělocvičná Jednota Sokol Lázně Bělohrad, IČO: 70966001
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

18.Dotace z rozpočtu města - Fotbalový klub mládeže Javorka, z.s.
Na město Lázně Bělohrad se obrátil žadatel s žádostí o poskytnutí dotace ve výši 265.000,- Kč. Tuto částku chce využít
na cestovné, startovné, sportovní vybavení, ceny do soutěží, odměny rozhodčím, trenérům a cvičitelům.
Tento žadatel v loňském roce obdržel dotaci ve výši 200.000,- Kč. Tuto dotaci vyúčtoval v řádném termínu s drobnými
závadami (nebyla doložena propagace města). Tyto závady odstranil v určeném termínu.
Rada města svým usnesením č. 31/30/2020/RM doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši
180.000,- Kč
Usnesení č. 12/17/2020/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace ve výši 180.000,- Kč pro žadatele Fotbalový klub mládeže Javorka, z.s., IČO: 28551311 na
úhradu cestovného, startovného, odměn rozhodčím, trenérům a cvičitelům a pořízení sportovního vybavení a
cen do soutěží
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b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Fotbalový klub mládeže Javorka, z.s., IČO: 28551311
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

19.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy K. V. Raise
Schválením dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace bude mít rada města v případě nepřítomnosti ředitele
příspěvkové organizace a jeho zástupce nebo v případě, kdy ředitel a jeho zástupce nejsou jmenováni, možnost
jmenovat zástupce statutárního orgánu příspěvkové organizace.
Rada města na svém zasedání dne 17.06.2020 doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace.
Usnesení č. 12/18/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

20.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Bělohradské mateřské školy
Schválením dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace bude mít rada města v případě nepřítomnosti ředitele
příspěvkové organizace a jeho zástupce nebo v případě, kdy ředitel a jeho zástupce nejsou jmenováni, možnost
jmenovat zástupce statutárního orgánu příspěvkové organizace.
Rada města na svém zasedání dne 17.06.2020 doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace
Usnesení č. 12/19/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Bělohradská mateřská škola
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

21.Generel dopravy v části města Lázně Bělohrad
Dle Smlouvy o dílo číslo 1/2019, i ve znění následného Dodatku č. 1, převzalo město Lázně Bělohrad čistopis dopravního
generelu (3x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě na CD). Byly vypořádány veškeré finanční transakce.
Dopravní generel zastupitelům a občanům představil Antonín Schánilec.
Usnesení č. 12/20/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

Generel dopravy v části města Lázně Bělohrad
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

22.Diskuze
Do diskuze se přihlásil Ing. Vojtěch Lámr: Z důvodu dnešního nepřijetí revokace usnesení o prodloužení zahájení stavby
spol. Devecia z.s. by doporučil zdokumentování stavu nezahájené stavby.
Bc. Martin Zívr: Fotodokumentace byla pořízena.
Ing. Pavel Šubr: p. Pivrncovi bylo odesláno usnesení z minulého zasedání ZM o neschválení prodloužení, po dnešním
zasedání ZM náš právní zástupce pošle výzvu k zpětnému odkupu.
Alena Kuželová, DiS.: Zda-li město neposkytuje finanční příspěvek investorům, kteří rekonstrulují objekty v původním
duchu.
Ing. Pavel Šubr: V minulosti město mělo Fond rozvoje bydlení, z kterého jsme poskytovali bezúročné nebo nízkoúročené
úvěry. Úroky bankovních úvěrů šly dolů, takže jsme toto zrušili.
Ing. Jiří Wagenknecht: Navrhl poděkovat těmto investorům alespoň prostřednictvím Bělohradských listů.
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Jiří Bičiště: Dotázal se, jaký je stav s chybějící ornicí na pozemcích v Brtvi, zda-li jsme již obdrželi vyjádření od Policie
ČR.
Antonín Schánilec: Vyjádření od Policie jsme ještě neobdrželi, ornici, kterou pravděpodobně navrátíme, nám do
31.07.2020 rezervují v Chotči. Ornici dopravíme do Lázní Bělohradu a uložíme do doby než Policie ČR případ došetří.
Antonín Schánilec: Informoval o průběhu investičních akcí.
Ing. Pavel Šubr: Doplnil p. Schánilce. Na budovu České spořitelny máme kompletní projektovou dokumentaci s 13
bytovými jednotkami, problém bude s nájemníky, kteří se nechtějí vystěhovat. Předpokládaná cena rekonstrukce činí 35
mil. Kč bez DPH. Dále informoval o situaci v Bělohradské mateřské škole, kde se p. skrytý osobní údajvzdala funkce
ředitelky. Dále během prázdnin domluví návštěvu objektů, které mám kraj nabízí k bezúplatnému převodu.

23.Závěr
Na závěr Ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města občanům města za připomínky a společnosti Lázně
Bělohrad a.s. za přípravu zasedání. Veřejné zasedání bylo skončeno ve 22.30 hod.

Zapsal:

Romana Wagenknechtová

Datum:

24.6.2020
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Příloha
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