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Zápis č. 16/2020
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 16.12.2020 od 16:00 hodin
restaurace Romantica lázeňského resortu Tree of Life
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Přítomni:

Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Ing. Jitka Košťálová, Ladislav Stuchlík, Ing. Jiří
Wagenknecht, Jiří Bičiště, Ing. Jiří Ulver, Vlastimil Matouš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

Omluveni:

Ing. Vojtěch Lámr, Ing. Ondřej Trávník, Mgr. Kristýna Finková, Alena Kuželová, DiS.

Neomluveni:

-

Hosté:

Bc. Martin Zívr, tajemník
Jitka Břeská, DiS., vedoucí odboru vnitřních věcí
Milan Birtus, vedoucí odboru investic a správy majetku
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.

Zahájení, schválení programu
Návrh nového jednacího řádu ZM
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva finančního výboru
Zpráva z jednání rady města
Prodej bytových jednotek Harantova čp.26, Lázně Bělohrad
Zpráva kontrolního výboru
Smlouva o smlouvě budoucí darovací s Devecia, z.s.
Uplatnění předkupního práva na st.p.č. 102/2 a stavbu bez č.p. na ní stojící v k.ú. a obci Lázně
Bělohrad
Rozpočtové opatření č. 14/2020
Rozpočtové opatření č. 15/2020
Pověření rady města k provedení rozpočtových opatření
Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu
Mimořádná odměna starostovi
Mimořádná odměna místostarostovi
Strategický rozvojový dokument
Termíny zasedání ZM v roce 2021
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 ZM ze strany
ověřovatelů a upozornil na zvukový záznam pro zpracování zápisu. Dále upozornil na povinnost mít zakrytá ústa v
průběhu jednání. (Dle prezenční listiny je přítomno 11 členů ZM, omluveni jsou p. Mgr. Kristýna Finková, Alena
Kuželová, DiS., Ing. Vojtěch Lámr, Ing. Ondřej Trávník se dostaví v průběhu jednání). Z důvodu pozdějšího příchodu
Ing. Ondřeje Trávníka, předsedy kontrolního výboru, byl bod č. 3. Zpráva kontrolního výboru, zařazen na program
později.
Ladislav Stuchlík: Uvedl technickou připomínku. Zápis z minulého zasedání ZM se mu zdál příliš rozsáhlý, nedůstojný,
proto vyzval zastupitele k projednání věcnosti formy zápisu.
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Ing. Jitka Košťálová se k tomuto připojila a požádala o zařazení projednání tohoto na program dnešního zasedání.
Požadované bylo zařazeno jako bod č. 2 - Návrh nového jednacího řádu ZM.
Usnesení č. 16/1/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
program zasedání
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

2. Návrh nového jednacího řádu ZM
Ing. Jitka Košťálová předložila návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi, připravit návrh nového jednacího řádu ZM
Lázně Bělohrad, který umožňuje z jednání zastupitelstva pořizovat audiovizuální záznam. Průběh zasedání bude jednak
on - line vysílán prostřednictvím internetového přenosu a zároveň bude 5 let veřejně přístupný na internetových
stránkách města.
Usnesení č. 16/2/2020/ZM
Z M

u k l á d á
starostovi připravit návrh nového jednacího řádu ZM Lázně Bělohrad, který umožňuje z jednání zastupitelstva
pořizovat audiovizuální záznam. Průběh zasedání bude jednak on - line vysílán prostřednictvím internetového
přenosu a zároveň bude 5 let veřejně přístupný na internetových stránkách města
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

3. Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 16/3/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu pana Ing. Radima Kalfuse a pana Ing. Jiřího Wagenknechta
Hlasování: 11 Přítomno | 9 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Jiří Bičiště, Ing. Jitka Košťálová, Ing.
Jiří Ulver, Jan Flégl, Ladislav Stuchlík
Zdržel se: Ing. Radim Kalfus, Ing. Jiří Wagenknecht

4. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Vlastimil Matouš informoval ZM o zasedání finančního výboru dne 26.11.2020, kde byl
projednán Rozpočet města na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu města, které doporučuje ZM schválit. FV
doporučuje ZM pověřit radu města provedením rozpočtových opatření.
Ing. Jitka Košťálová požádala, aby byl zastupitelům umožněn přístup k zápisům KV a FV v systému Jednání a zápisy.
Usnesení č. 16/4/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání finančního výboru dne 26.11.2020
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

5. Zpráva z jednání rady města
Zprávu předložil starosta města Ing. Pavel Šubr
Usnesení č. 16/5/2020/ZM
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Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města dne 25.11.2020 a 09.12.2020
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

6. Prodej bytových jednotek Harantova čp.26, Lázně Bělohrad
Na jednání se dostavil Ing. Ondřej Trávník (dle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva).
V prosinci roku 1999 podepsali nájemci, budoucí vlastníci bytů v čp. 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
nájemníci Smlouvu o nájmu bytu podepsali. Tato doba uplynula. Přípravou Kupních smluv, Prohlášení vlastníka, Návrhu
na vklad do KN a dalších podkladů pro převod bytů do vlastnictví nájemníků byl pověřen Mgr. Zbyšek Malík.
Pro připravovaný prodej osmnácti bytů Harantova čp. 26, Lázně Bělohrad za odhadní cenu pozemků st.p.č. 807 a p.p.č.
59, k.ú. a obec Lázně Bělohrad, byl zveřejněn záměr o prodeji, schválený RM na svém jednání dne 07.10.2020,
usnesením č.38/10/2020/RM. Záměr byl zveřejněn od 12.10.2020 do 29.10.2020.
Dne 29.10.2020 projednala prodej RM a doporučila ZM schválit prodej bytových jednotek a podíl na společných částech
nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné Harantova čp. 26, Lázně Bělohrad.
Dne 04.11.2020 byl při projednávání ZM tento bod stažen z jednání s odůvodněním, aby byl v kupních smlouvách
doplněn text týkající se zaplacení zálohy na byt.
Požadovaný text byl doplněn právníkem v preambuli Kupní smlouvy.
Ing. Jitka Košťálová požádala o doplnění preamlule Kupní smlouvy o uvedení datumu uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní a výše finančního příspěvku.
Usnesení č. 16/6/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
prodej bytových jednotek a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné
Harantova čp.26, Lázně Bělohrad.
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/1 a podíl ve výši 468/9018 na společných částech
nemovité věci za 36 198,- Kč
panu skrytý osobní údaj a paní skrytý osobní údaj do SJM byt č. 26/2 a podíl ve výši 565/9018 na společných
částech nemovité věci za 42 768,- Kč
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/4 a podíl ve výši 325/9018 na společných částech
nemovité věci za 26 512,- Kč
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/5 a podíl ve výši 556/9018 na společných částech
nemovité věci za 42 158,- Kč
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/6 a podíl ve výši 469/9018 na společných částech
nemovité věci za 36 266,- Kč
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/7 a podíl ve výši 471/9018 na společných částech
nemovité věci za 36 401,- Kč
panu skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/8 a podíl ve výši 565/9018 na společných částech
nemovité věci za 42 768,- Kč
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/9 a podíl ve výši 330/9018 na společných částech
nemovité věci za 26 851,- Kč
panu skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/10 a podíl ve výši 325/9018 na společných částech
nemovité věci za 26 391,- Kč
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/11 a podíl ve výši 558/9018 na společných částech
nemovité věci za 42 294,- Kč
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/12 a podíl ve výši 470/9018 na společných částech
nemovité věci za 36 333,-Kč
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panu skrytý osobní údaj každý jednou polovinou byt č.26/13 a podíl ve výši 470/9018 na společných částech
nemovité věci za 36 333,- Kč
panuskrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/14 a podíl ve výši 565/9018 na společných částech
nemovité věci za 42 768,- Kč
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.15/26 a podíl ve výši 320/9018 na společných částech
nemovité věci za 26 173,- Kč
paní skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/16 a podíl ve výši 313/9018 na společných částech
nemovité věci za 25 700,- Kč
panu skrytý osobní údaj a paní skrytý osobní údaj každý jednou polovinou byt č.26/17 a podíl ve výši 555/9018
na společných částech nemovité věci za 42 090,- Kč
panu skrytý osobní údaj do výlučného vlastnictví byt č.26/18 a podíl ve výši 468/9018 na společných částech
nemovité věci za 36 198,- Kč
V preambuli kupních smluv bude uvedeno datum uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a výše finančního
příspěvku.
Hlasování: 12 Přítomno | 11 Souhlasí | 1 Zdrželo se |
Pro Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště, Ing.
Jitka Košťálová, Ing. Radim Kalfus, Ing. Jiří Ulver, Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Zdržel se: Ing. Ondřej Trávník

7. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Ondřej Trávník informoval ZM o zasedání kontrolního výboru dne 10.12.2020, kde
proběhla kontrola plnění usnesení ze zasedání rady města dne 19.10., 29.10 a 25.11.2020, ze zasedání zastupitelstva
města dne 04.11.2020. Konstatoval, že všechna usnesení jsou ze strany města splněna. Nesplněna jsou pouze ta, která
nejsou podepsána smluvní stranou, nebo čekají na projednání ZM.
Antonín Schánilec: Očekáváme s panem starostou pozvání na jednání KV, kde bude řešeno zrušení pracovního místavedoucí sociálního odboru MěÚ Lázně Bělohrad.
Usnesení č. 16/7/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zápis kontrolního výboru ze dne 10.12.2020.
Hlasování: 12 Přítomno | 12 Souhlasí |

8. Smlouva o smlouvě budoucí darovací s Devecia, z.s.
Tato smlouva byla řešena na minulém zasedání ZM, kterého se navrhovatel tohoto bodu je Ing. Radim Kalfus nemohl
zúčastnit. S rozhodnutím ZM nesouhlasí, proto tento bod předkládá na dnešním zasedání. Devecia, z.s. připravuje
stavbu bytového domu na pozemcích st. p. č. 66/3 a p. p. č. 102/3. V rámci této stavby dojde také ke zhotovení nových
parkovacích stání, nového chodníku, nového veřejného osvětlení a části nové místní komunikace. Město Lázně Bělohrad
ve svém vyjádření z 16.03.2020 podmínilo vydání souhlasu se stavbou uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací
na darování pozemků pod těmito parkovacími stáními, chodníky a místní komunikací městu Lázně Bělohrad.
Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad neschválením uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na svém zasedání
04.11.2020 znemožnilo společnosti Devecia, z.s. splnit tuto podmínku města Lázně Bělohrad. Předmětem smlouvy o
smlouvě budoucí darovací mezi městem Lázně Bělohrad a Devecia, z.s. je darování nového chodníku, parkovacích stání,
komunikace a pozemků pod těmito stavbami v rozsahu dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1 smlouvy o smlouvě
budoucí darovací.
Usnesení č. 16/8/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Devecia, z.s.
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Hlasování: 12 Přítomno | 8 Souhlasí | 4 Zdrželo se |
Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus, Ing. Jiří Ulver,
Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Zdržel se: Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště, Ing, Jitka Košťálová

9. Uplatnění předkupního práva na st.p.č. 102/2 a stavbu bez č.p. na ní stojící v k.ú. a obci Lázně Bělohrad
Ing. Jiří Wagenknecht oznámil svůj poměr k věci.
Dne 01.12.2020 obdrželo město Lázně Bělohrad sdělení od Královéhradeckého kraje, že Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje svým usnesením č. ZK/30/2444/2020 schválilo prodej pozemku st.p.č. 102/2 zastavěná plocha
a nádvoří a stavby bez čp/če, jiná stavba, která stojí na pozemku st.p.č. 102/2 a st. p. č. 102/3 (LV 10001 pozemek
jiného vlastníka) vše v k.ú. Lázně Bělohrad.
Město Lázně Bělohrad bylo požádáno jako vlastník pozemku st.p.č. 102/3, aby se vyjádřilo, zda uplatní předkupní právo
na st.p.č. 102/2 se stavbou bez čp/če.
Tuto záležitost projednala na svém zasedání RM dne 09.12.2020 a doporučuje ZM projednat uplatnění předkupního
práva.
Návrh usnesení:
Z M

s c h v a l u j e
uplatnění předkupního práva ve smyslu § 3056 zák.č.89/2012 Sb. na st. p. č. 102/2 se stavbou bez čp/če k.ú. a
obec Lázně Bělohrad, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
Hlasování: 11 Přítomno | 8 Nesouhlasí | 3 Zdrželo se |
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

Proti: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Ing. Radim Kalfus, Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jitka
Košťálová, Jiří Bičiště, Ladislav Stuchlík
Zdržel se: Vlastimil Matouš, Jan Flégl, Ing. Jiří Ulver

10.Rozpočtové opatření č. 14/2020
Rozpočtové opatření č. 14/2020 předložila paní Vladimíra Špicarová, finanční účetní.
Usnesení č. 16/9/2020/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 14/2020
Hlasování: 12 Přítomno | 12 Souhlasí |

11.Rozpočtové opatření č. 15/2020
Rozpočtové opatření č. 15/2020 přednesla Vladimíra Špicarová, finanční účetní.
Na jednotlivé (mínusové) položky tohoto rozpočtu se dotázali:
Jiří Bičiště: Chodníky H.N. Ves III etapa.
Ing. Pavel Šubr: Tuto akci jsme vysoutěžili za nižší cenu.
Antonín Schánilec: Doplnil, že někteří majitelé nechtěli vyhotovit sjezdy.
Jiří Bičiště: Zda tato ušetřená částka nešla použít na opravu chodníku na H.N. Vsi před č.p. 236.
Antonín Schánilec: S majiteli objektu č.p. 236 jsme uzavřeli dohodu, jedná se o částku, kterou může schválit rada města
a bude realizována až v příštím roce, proto v rozpočtu není.
Ing. Pavel Šubr: Doplnil, že v době tvorby rozpočtu nám toto řešení nebylo známo.
Ing. Jiří Wagenknecht: Bytové hospodářství - příjmy.
Milan Birtus: Uvolněné byty nejsou doposud obsazené a chystá se jejich rekonstrukce.
Ing. Jitka Košťálová: Bytové hospodářství - výdaje a na položku: Rekonstrukce škola Brtev.
Vladimíra Špicarová: Neproběhly všechny plánované rekonstrukce bytů.
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Antonín Schánilec: Rekonstrukce v Brtvi nebyla tak rozsáhlá, neproběhla rekonstrukce dolní část budovy, která se
ponechala jako zázemí pro občany, nerealizovalo se podkroví.
Ing. Jitka Košťálová: Rekonstrukce č.p. 287 spořitelna.
Ing. Pavel Šubr: ZM doposud nerozhodlo, zda-li tato rekonstrukce proběhne, tudíž nevznikly náklady na přípravné
práce.
Ing. Jitka Košťálová: Technické služby - výdaje.
Ing. Pavel Šubr: Doposud je neobsazená pracovní pozice elektrikáře a měli jsme neobsazené místo vedoucího TS.
Vladimíra Špicarová: Doplnila, že se ušetřilo na pohonných hmotách a nedošlo k realizaci některých projektů.
Ing. Jitka Košťálová: SDH - výdaje
Ing. Pavel Šubr: Nebyl postaven přístřešek na kola u hasičské zbrojnice a cena čtyřkolky pro SDH byla vysoutěžena
levněji.
Ing. Jitka Košťálová: Správa - výdaje.
Vladimíra Špicarová: Nebudeme zpět kupovat pozemek od firmy Devecia, z.s., snížily se náklady na školení, ušetřili
jsme na programovém vybavení.
Jiří Bičiště: Byl by rád, kdyby tento výčet mohli zastupitelé obdržet před zasedáním, aby se jednání zbytečně
neprodlužovalo.
Usnesení č. 16/10/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 15/2020
Hlasování: 12 Přítomno | 11 Souhlasí | 1 Zdrželo se |

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

12.Pověření rady města k provedení rozpočtových opatření
V měsíci lednu 2021 se uzavírá hospodaření města a čerpání rozpočtu za rok 2020. Protože v tomto měsíci není
plánováno zasedání zastupitelstva města, je předkládáno ke schválení usnesení, kterým je zmocněna rada města k
projednání a schválení rozpočtových opatření nutných k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2020.
Ing. Ondřej Trávník: Z důvodu nejisté výše příjmů pro obce na rok 2021 by projednání tohoto bodu přesunul na lednové
zasedání ZM.
Usnesení č. 16/11/2020/ZM
Z M

p o v ě ř u j e
radu města schválením a provedením rozpočtových opatření za rok 2020, jejichž předmětem budou potřebné
přesuny rozpočtových částek z jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných
příjmů a výdajů do výše 1,5 mil. Kč
Hlasování: 12 Přítomno | 8 Souhlasí | 2 Nesouhlasí | 2 Zdrželo se |

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

13.Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2021
Návrh rozpočtu města na rok 2021 projednala rada města dne 25.11.2020, 26.11.2020 ho projednal finanční výbor a
následně byl 30.11.2020 zveřejněn na úřední desce města.
Rozpočet je navržen jako schodkový ve výši příjmů 72.595.970,- Kč a výdajů 89.525.970,- Kč. Rozdíl tvoří financování na straně příjmů využití prostředků na bankovních účtech ve výši 20.250.000,- Kč a na straně výdajů 3.320.000,- Kč
splátky úvěru na vodovod a kanalizaci Brtev (úvěr doplacen).
Strana příjmů:
Na straně příjmů města je velice obtížné stanovit příjmy ze sdílených daní. V době tvorby rozpočtu města ve druhé
Zápis ZM č. 16/2020

-7-

polovině listopadu 2020 činil předpoklad pro rok 2021 cca 51,9 mil. Kč, do rozpočtu města jsme zahrnuli částku 48 mil.
Kč (jde o snížení o 9,8 mil. Kč ve srovnání se skutečností roku 2019 a o 9 mil. Kč ve srovnání s rozpočtem roku 2020).
Po zveřejnění rozpočtu města na rok 2021 na úřední desce došlo k projednání daňového balíčku Poslaneckou
sněmovnou a 10.12.2020 Senátem (v příjmech měst se promítne především zrušení superhrubé mzdy, úprava slevy na
poplatníka a následná kompenzace obcím). Dle názoru MF z 10.12.2020 je předpoklad příjmů našeho města ze
sdílených daní včetně kompenzací v roce 2021 ve výši cca 53 mil. Kč (48,4 mil. Kč daňové příjmy + 4,6 kompenzační
bonus), tedy o 5 mil. Kč více než máme zahrnuto v rozpočtu města.
Státní příspěvek na výkon státní správy se zvyšuje z 2.797.200 Kč v roce 2020 na 2.888.700 Kč. V příjmové části nejsou
zahrnuty další investiční a neinvestiční dotace.
Další příjmy vycházejí ze skutečností roku 2019 nebo očekávaných skutečností roku 2020. Vzhledem k opatřením v
souvislosti se šířením koronaviru je obtížně odhadnutelný příjem z poplatku z pobytu (od 1.1.2021 ale dochází ke
zvýšení sazby z 21 na 30 Kč).
U kapitálových příjmů nepředpokládáme výraznější příjmy z prodeje nemovitostí.
Strana výdajů:
V neinvestičních výdajích jsou pokryty požadavky příspěvkových organizací (základní a mateřská škola) ve stejné výši
jako v roce 2020. Dotace a dary organizacím jsou zhruba ve výši 1.650.000 Kč (na zvážení je snížení vzhledem k
omezené činnosti organizací – je možné až v průběhu roku při schvalování jednotlivých dotací).
U MěKS je snížení výdajů o cca 220.000 Kč. Je otázka, kolik kulturních akcí bude možné uspořádat. Omezeny nebo
zrušeny ale budou tradiční dotace z KHK (Strašidelná Bažantnice, Zahájení lázeňské sezóny, nedělní koncerty…).
Výrazný nárůst o 645.000 Kč je u sběru a svozu komunálního odpadu (nová smlouva s SKS) a u pečovatelské služby o
811.000 Kč z důvodu rozšíření služeb. U pečovatelské služby však předpokládáme vyšší příjmy o 250.000 Kč. U
technických služeb předpokládáme navýšení výdajů cca o 900.000 Kč (obsazení pozice zahradníka a obnova techniky).
U správy je předpokládaný meziroční nárůst o cca 850.000 Kč (navýšení o 1 pracovníka, platové postupy a vyšší
pojištění).
Na investice je určeno 25.750.000 Kč, podrobný rozpis naleznete v přiložené tabulce. Nejvyšší částka (5 mil. Kč) je
určena na dokončení rekonstrukce bývalé školy v Brtvi, kde probíhá úprava projektu a místo bytu v přízemí zde dojde k
rozšíření společenských prostor. Předpokládali jsme požádat o dotaci z KHK z programu pro venkovské části obcí od
3.000 do 10.000 obyvatel, program ale kraj navrhuje zrušit (bude projednáno na ZK 14.12.).
U revitalizace zámeckého parku (4 mil. Kč) máme podánu žádost o dotaci ze SFŽP (85 % z uznatelných nákladů).
Zřejmě se nabízí rozhodnout o realizaci akce až po schválení dotace a vysoutěžení zhotovitele.
Jako třetí největší investice je navržena částečná výměna tepelných čerpadel v ZŠ. Výměna je pro další provoz TČ
nezbytná, po upřesnění začátkem prosince (7.12.) je nutná i výměna jednoho kompresoru, takže celková částka by se
zvýšila na cca 4 mil. Kč. Dotační titul bohužel neexistuje. Na zvážení je varianta vůbec TČ neřešit a vytápění ZŠ zajistit
pouze plynovými kotli.
Rekonstrukci střechy BMŠ v Horní Nové Vsi máme vysoutěženou za cca 1,7 mil. Kč z letošního roku.
O dalším postupu projektování kanalizace ve Hřídelci (1 mil. Kč) se rozhodne až po schůzce s občany a jednání s VOS o
tlakové kanalizaci.
U obnovy vozového parku TS je možné získat dotaci na elektromobil – kropičku ve výši cca 50 %, je nutné řešit stav
plošiny a (není v návrhu rozpočtu) náhradu jednoho nosiče komunální techniky Belos.
U kamerového systému (1,2 mil. Kč) proběhnou další jednání s Policií ČR, neboť tato přechází na nový kamerový systém
a z důvodu kompatibility doporučuje změnit také náš navržený systém.
Pro zajištění financování výše uvedených výdajů rozpočtu města na rok 2021 snižujeme o 20,52 mil. Kč stav prostředků
města na bankovních účtech města. Přesto předpokládáme zůstatek na bankovních účtech města k 31.122021 cca 30 až
35 milionů Kč.
Koncem roku 2020 budeme znát výsledek výběrového řízení, a hlavně cenu na akci nový městský úřad a úprava části
náměstí K. V. Raise, v průběhu roku 2021 proběhnou také jednání o odkupu Lázeňského hotelu (případně Pižlova
domu). V současné době také žádáme o dotaci na rekonstrukci ulice Karla Moora (předpokládané náklady 5,9 mil. Kč
včetně DPH), kde je po provedené plynofikaci a kabelizaci vedení nn nutná její rekonstrukce včetně chodníků a
veřejného osvětlení. O zařazení těchto akcí do rozpočtu města, případném přijetí úvěru (koncem roku 2021 bude město
bez zadlužení) a zařazení některých dalších akcí do rozpočtu města by zastupitelstvo města rozhodlo v průběhu roku na
dalších jednáních rozpočtovými opatřeními.
Ing. Pavel Šubr: Z důvodů nejisté ekonomické situace a na základě nově získaných informací, navrhuje následující
změnu rozpočtu. Je na zvážení, zda v rozpočtu města na rok 2021 ponechat, případně nesnížit výdaje u některých
dalších akcí. Jde o to, že u některých investičních akcí nevíme, zda obdržíme dotaci, případně za jakou částku je
vysoutěžíme. Do rozpočtu města bychom je proto mohli zařadit v průběhu roku, až budeme znát tyto údaje. U dalších
akcí se domnívám, že jejich realizaci můžeme odložit do dalších let.
Vyřadit nebo snížit navrhuji:
Zápis ZM č. 16/2020
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- snížení výdajů na projekty komunikací (ze 400.000,- Kč na 150.000,- Kč): - 250.000,- Kč
- odložení realizace radarů měření rychlostí: - 170.000,- Kč
- zaměření dešťových kanalizací: - 500.000,- Kč
- opravy dvorů č.p. 20 a 200: - 400.000,- Kč
- kamerový systém: - 1.200.000,- Kč
Odložit do ujasnění ceny a výši dotace (případně dalších podmínek) navrhuji:
- projekt kanalizace ve Hřídelci: - 1.000.000,- Kč
- revitalizace školy v Brtvi: - 5.000.000,- Kč
- revitalizace zámeckého parku: - 4.000.000,- Kč
- výměna tepelných čerpadel v ZŠ (snížení ze 3,5 na 0,2 mil. Kč): - 3.300.000,- Kč
Těmito úpravami bychom nyní snížili výdaje na investiční akce o 15.820.000,- Kč na 9.930.000,- Kč a využití rozpočtové
rezervy bychom v tuto chvíli snížili na 4.430.000,- Kč. O částku 15.820.000,- Kč by se snížily výdaje rozpočtu města na
rok 2021 na 73.705.970,- Kč.
Výdaje a příjmy včetně financování by poklesly na 77.025.970,- Kč a rozpočtová rezerva by k 31.12.2021 činila cca 50
miliónů Kč. Toto podal jako protinávrh.
V rámci diskuze k rozpočtu prezentoval Ing. Ondřej Trávník návrh na zpřehlednění podkladových materiálů při jeho
tvorbě.
Usnesení č. 16/12/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2021 v závazných ukazatelích pro třídu 1 - 4 v členění na položky a pro
třídu 2, 3, 5 a 6 v členění na paragrafy jako schodkový ve výši příjmů 72.595.970,- Kč + financování účet 8115 stav prostředků na bankovních účtech 4.430.000,- Kč a ve výši výdajů 73.705.970,- Kč + financování účet 8124
- splátky úvěru 3.320.000,- Kč
Hlasování: 12 Přítomno | 8 Souhlasí | 1 Nesouhlasí | 3 Zdrželo se |

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

14.Střednědobý výhled rozpočtu
Rada města na svém jednání dne 25.11.2020 projednala střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025 a doporučuje
zastupitelstvu města střednědobý výhled schválit.
Ing. Ondřej Trávník: Domnívá se, že navržený střednědobý výhled je mylný, jelikož jsme schválili jiný rozpočet.
Ing. Jitka Košťálová: Z těchto důvodů by požádala o aktualizaci a stáhla by tento bod z dnešního jednání.
Návrh usnesení:
Z M

s c h v a l u j e
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025
Hlasování: 12 Přítomno | 1 Souhlasí | 6 Nesouhlasí | 5 Zdrželo se |
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

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

15.Mimořádná odměna starostovi
Ing. Pavel Šubr oznámil svůj poměr k věci.
Tento bod předložil Ing. Radim Kalfus.
Mimořádnou odměnu je možné členovi zastupitelstva obce dle § 76 odst. 1 zákona o obcích přiznat za splnění
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mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.
Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí
být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím
zastávaných funkcí za měsíc.
Schvalování mimořádných odměn náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce dle § 84 odst. 2 písm. o) zákona o
obcích.
Vzhledem k mimořádné náročnosti řízení města a organizování opatření v souvislosti s šířením koronaviru, dále
vzhledem k zajišťování a plnění dalších zvláště významných úkolů města navrhuji zastupitelstvu města schválit
mimořádnou odměnu starostovi panu Ing. Pavlu Šubrovi ve výši 90.000,- Kč.
Ing. Ondřej Trávník: Dle jeho názoru z navržených zvláště významných úkolů k poskytnutí mimořádné odměny byly
splněny pouze 2, proto podá protinávrh na schválení mimořádné odměny starostovi města panu Ing. Pavlu Šubrovi ve
výši 30.000,- Kč za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce a to:
- Řízení města v období vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením koronaviru a s tím spojené organizování
činnosti krizového štábu, informování veřejnosti, spolupráce s příspěvkovými organizacemi města, zajišťování
ochranných pomůcek, spolupráce s dobrovolníky a zásahovou jednotkou hasičů, spolupráce se zdravotnickými
zařízeními a vedením Královéhradeckého kraje atd.
- Mimořádné práce v rámci pracovní skupiny obcí II. typu ve Svazu měst a obcí České republiky (podpora obcí s
pověřeným obecním úřadem ze strany státu – např. zachování stavebních úřadů), v radě Sdružení lázeňských míst ČR
(jednání o podpoře lázeňských míst v období nouzového stavu a propagace českého lázeňství) a ve správní radě spolku
Podzvičinsko.
Ing. Jitka Košťálová: Názorně předvedla, jak se plat uvolněným zastupitelům zvedá automaticky.
skrytý osobní údaj (občan): Za mimořádnou zásluhu, která by zasloužila odměnu, by považoval získání zubního lékaře.
Domnívá se, že dnešní zasedání nebylo řádně vyhlášeno a svoláno. Tato informace má být vyvěšena 14 dní, což nebyla.
Toto jsou primitivní věci, které tady nefungují a nespatřuje v nich žádnou mimořádnost.
Ing. Pavel Šubr: V zákoně o obcích je 7 dnů.
skrytý osobní údaj (občan): Tak to se omlouvám.
Ing. Radim Kalfus: Otázku zubaře sám několikrát projednával při jednáních s prezidentem stomatologické společnosti v
Praze a ví, že je situace prakticky neřešitelná. Dnes by podle zákona měla zdravotní péči zajistit konkrétní zdravotní
pojišťovna.
Ing. Jiří Wagenknecht: Na minulém jednání, kde byly řešeny odměny starostovi a místostarostovi nebyl přítomen, proto
se vyjádří dnes. Z důvodů nezdařilé akce - kanalizace Brtev a pozdní řešení situace v Bělohradské mateřské škole návrh
nepodpoří.
Ing. Radim Kalfus dal hlasovat o protinávrhu Ing. Ondřeje Trávníka
Návrh usnesení:
Z M

s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu starostovi města panu Ing. Pavlu Šubrovi ve výši 30.000,- Kč za splnění mimořádných a
zvláště významných úkolů obce a to:
- Řízení města v období vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením koronaviru a s tím spojené
organizování činnosti krizového štábu, informování veřejnosti, spolupráce s příspěvkovými organizacemi města,
zajišťování ochranných pomůcek, spolupráce s dobrovolníky a zásahovou jednotkou hasičů, spolupráce se
zdravotnickými zařízeními a vedením Královéhradeckého kraje atd.
- Mimořádné práce v rámci pracovní skupiny obcí II. typu ve Svazu měst a obcí České republiky (podpora obcí s
pověřeným obecním úřadem ze strany státu – např. zachování stavebních úřadů), v radě Sdružení lázeňských
míst ČR (jednání o podpoře lázeňských míst v období nouzového stavu a propagace českého lázeňství) a ve
správní radě spolku Podzvičinsko
Hlasování: 11 Přítomno | 1 Souhlasí | 8 Nesouhlasí | 2 Zdrželo se |
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

Pro: Ing. Ondřej Trávník
Proti: Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus, Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště,
Ing. Jitka Košťálová, Ing. Jiří Ulver
Zdržel se: Ladislav Stuchlík, Jan Flégl

Mimořádná odměna starostovi - původní návrh.
Usnesení č. 16/13/2020/ZM
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Z M

s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu starostovi města panu Ing. Pavlu Šubrovi ve výši 90.000,- Kč za splnění mimořádných a
zvláště významných úkolů obce a to:
- Řízení města v období vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením koronaviru a s tím spojené
organizování činnosti krizového štábu, informování veřejnosti, spolupráce s příspěvkovými organizacemi města,
zajišťování ochranných pomůcek, spolupráce s dobrovolníky a zásahovou jednotkou hasičů, spolupráce se
zdravotnickými zařízeními a vedením Královéhradeckého kraje atd.
- Mimořádné činnosti v oblasti řízení městského úřadu především v období změny obsazení pracovního místa
tajemníka městského úřadu.
- Mimořádné práce v rámci pracovní skupiny obcí II. typu ve Svazu měst a obcí České republiky (podpora obcí s
pověřeným obecním úřadem ze strany státu – např. zachování stavebních úřadů), v radě Sdružení lázeňských
míst ČR (jednání o podpoře lázeňských míst v období nouzového stavu a propagace českého lázeňství) a ve
správní radě spolku Podzvičinsko.
- Zapojení se do projektu „Lázeňství na česko-polském pohraničí“ organizovaného Evropským seskupením pro
územní rozvoj Novum a tím propagace našeho lázeňského města.
- Mimořádná jednání a činnosti za omezení tranzitní kamionové dopravy v souvislosti se zavedením mýtného na
dalších silnicích I. třídy a tím zvýšením provozu kamionové dopravy přes naše město
Hlasování: 12 Přítomno | 8 Souhlasí | 3 Nesouhlasí | 1 Zdrželo se |

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

16.Mimořádná odměna místostarostovi
Antonín Schánilec oznámil svůj poměr k věci.
Tento bod předložil Ing. Radim Kalfus.
Mimořádnou odměnu je možné členovi zastupitelstva obce dle § 76 odst. 1 zákona o obcích přiznat za splnění
mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.
Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí
být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím
zastávaných funkcí za měsíc.
Schvalování mimořádných odměn náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce dle § 84 odst. 2 písm. o) zákona o
obcích.
Vzhledem k mimořádné náročnosti řízení města a organizování opatření v souvislosti s šířením koronaviru, dále
vzhledem k zajišťování a plnění dalších zvláště významných úkolů města navrhuji zastupitelstvu města schválit
mimořádnou odměnu místostarostovi panu Antonínu Schánilcovi ve výši 60.000,- Kč.
Antonín Schánilec: Navržená odměna pro mne procentuálně odpovídá průměrné odměně zaměstnanců úřadu dle
výpočtu pro kontrolní výbor.
Usnesení č. 16/14/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu místostarostovi panu Antonínu Schánilcovi ve výši 60.000,- Kč za splnění mimořádných a
zvláště významných úkolů obce a to:
- Mimořádná činnost v období vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením koronaviru a s tím spojené
práce v krizovém štábu města, zajišťování a distribuce ochranných pomůcek, organizace fungování
pečovatelské služby při dlouhodobé nemoci vedoucí sociálního odboru, spolupráce s dobrovolníky, se
zásahovou jednotkou hasičů, s technickými službami města a s organizacemi ve městě nejvíce ohroženými
koronavirem (obchody, lékařské ordinace atd.)
- Plnění úkolů v oblasti sociální činnosti města, opatrovnictví a pečovatelské služby v období organizačních
změn a neobsazení pracovních míst vedoucí sociálního odboru a sociálního pracovníka a zahájení činnosti
organizační složky města Pečovatelská služba Lázně Bělohrad.
- Mimořádné činnosti v oblasti řízení organizační složky města Technické služby města Lázně Bělohrad
především v období, kdy nebylo obsazeno místo vedoucího této organizační složky.
- Mimořádné činnosti v oblasti investic a správy majetku především v období, kdy nebylo obsazeno místo
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vedoucího odboru investic a správy majetku.
Hlasování: 12 Přítomno | 8 Souhlasí | 3 Nesouhlasí | 1 Zdrželo se |
Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus, Ing. Jiří Ulver,
Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Proti: Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště, Ing. Jitka Košťálová
Zdržel se: Ing. Ondřej Trávník

17.Strategický rozvojový dokument
Město Lázně Bělohrad nemá zpracován a schválen strategický rozvojový dokument (zastupitelstvo města v roce 2017
odmítlo přijetí dotace na jeho pořízení). V současné době tak není možné podávat žádosti o dotace např. na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR (nyní aktuálně např. na rekonstrukci místních komunikací) nebo o dotace z programu IROP
prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje (z tohoto programu chtěla žádat základní škola např. na klimatizaci).
Zastupitelstvu města proto předkládáme ke schválení jednoduchý Program rozvoje města Lázně Bělohrad na období let
2021 až 2025.
S tímto dokumentem blíže seznámil Antonín Schánilec.
Výhrady k obsahu tohoto dokumentu měli Ing. Jitka Košťálová, Jiří Bičiště, Ing. Ondřej Trávník.
Usnesení č. 16/15/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Program rozvoje města Lázně Bělohrad na období 2021 až 2025
Hlasování: 12 Přítomno | 11 Souhlasí | 1 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus, Ing. Jiří
Wagenknecht, Ing. Ondřej Trávník, Jiří Bičiště, Ing. Jiří Ulver, Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Proti: Ing. Jitka Košťálová

18.Termíny zasedání ZM v roce 2021
Usnesení č. 16/16/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021
Hlasování: 12 Přítomno | 12 Souhlasí |

19.Diskuze
V diskuzi vystoupil p. skrytý osobní údaj za občany Brtve, které znepokojuje stav kanalizace v Brtvi. Z kamerových
zkoušek je patrné, že kanalizace má vážné závady - netěsní, stala se drenáží, natéká do ní spodní voda a tím chybí voda
ve studních, i za sucha teče v potrubí 20 - 30% balastní vody. V případě sucha se obávají ekologické katastrofy, až se
začne vytékající splašková voda rozlévat do spodních vod. Kontrolní šachty jsou popraskané, na několika místech je
kanalizace zavalená, objevují se nánosy štěrku, což je známka netěsnosti kanalizace. Domnívají se, že je nutné, aby
kompetentní orgány začaly jednat, aby nepromeškaly lhůtu pro uplatnění reklamace.
Ing. Radim Kalfus: Souhlasí s p. skrytý osobní údaj a doporučil by toto projednat hned na lednovém zasedání ZM, aby
zastupitelé měli čas se s problémem seznámit.
Antonín Schánilec: Poděkoval za podnět na základě jehož proběhla kamerová prohlídka. Dále proběhlo jednání se
zástupcem firmy VK CAD s.r.o., která prováděla technický dozor investora. Dále bylo jednáno se zástupci
provozovatelem kanalizace firmou VOS a.s. Aktuálně jednáme s právním zástupcem města. Bude podána reklamace v
řádné lhůtě. V rámci diskuze informoval zastupitele o budově č.p. 287 - zrušení věcného břemene v katastru
nemovitosti, o realizaci podpisu smluv ve věci "Ornice v Brtvi", dále o částečné kolaudaci v Brtvi (Stará škola).
Poděkoval zastupitelům za odpovědi k otázkám týkajícím se termínů prohlídek Lázeňského hotelu a jejich technické
připravenosti k případné distanční formě jednání ZM.
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20.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 23.50 hod.

Zapsal:

Romana Wagenknechtová

Datum:

16.12.2020

Přílohy zápisu:

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

Ověřovatelé zápisu:

Zápis č. 13/2020/FV ze zasedání finančního výboru
Zápis č. 13/2020/KV ze zasedání kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 15/2020
Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2021
Program rozvoje města Lázně Bělohrad na období 2021 až 2025
Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021

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

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

..................................
Ing. Jiří Wagenknecht

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