ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice
konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h
v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice

Přítomno:

10 členů ZM dle prezenční listiny

Omluveni:

Martin Černý
Jiří Hájek
MUDr. Jiří Jarolímek
František Kocián
Jan Koudelka
Jiří Svoboda
Ing. Eva Svobodová
Program jednání
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení
Organizační záležitosti
Kontrola usnesení
Informace z jednání RM
Projednání problémů města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Změna rozpočtu č. 3/2013
Revokace usnesení ZM č. 13/19/13
Koupě pozemku p. č. 312 k. ú. Smiřice
Prodej pozemku p. č. 135/20 k. ú. Smiřice
Záměr prodeje pozemku p. č. 668/12 k. ú. Smiřice
Prodej bytové jednotky č. 125/1 Palackého 125
Smlouva o půjčce se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s.
(kanalizace Labská)
Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Královéhradeckého kraje na rok 2013
Umístění služebny Policie ČR v objektu Palackého 17, Smiřice
Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Číbuz včetně
ucelené části k. ú. Smiřice
Změna katastrální hranice mezi k. ú. Číbuz a k. ú. Smiřice.

VI. Diskuse
VII. Závěr
_________________________________________________________________________________
K bodu č. I programu: Zahájení
Starosta města pan Luboš Tuzar v 19:00 h zahájil jednání Zastupitelstva města Smiřice (dále jen
„ZM“) za účasti 10 členů ZM a uvítal přítomné.
Dále pan starosta konstatoval řádné vyhlášení zasedání ZM obvyklými způsoby.
Pan starosta dále oznámil změnu programu, k projednání sedmi bodů přibyly body č. 8 - 11, pod
bodem č. 8 je zařazeno přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH Smiřice v roce
2013, pod bodem č. 9 bude projednáno umístění služebny Policie České republiky (dále jen „Policie
ČR“) v objektu Palackého 17, Smiřice, pod bodem č. 10 bude projednán Plán společných zařízení pro
Komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Číbuz včetně ucelené části k. ú. Smiřice a pod bodem č. 11
pak bude projednána změna katastrální hranice mezi k. ú. Číbuz a k. ú. Smiřice.
Pan starosta se dále otázal, zda má někdo ještě něco k doplnění do programu.
Žádný návrh na doplnění programu nebyl podán.
ZM přijalo toto usnesení:
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1/20/13
Hlasování:

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 20. zasedání Zastupitelstva města
Smiřice.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. II programu: Organizační záležitosti
ZM přijalo toto usnesení:
2/20/13

Hlasování:
3/20/13

Hlasování:
4/20/13
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice volí:
a) návrhovou komisi:
Pro: 10

Marie Fejglová
Karel Šust

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
b) ověřovatele zápisu:
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
c) zapisovatelku:
Pro: 10

Vítězslava Klůzová
Lubomír Jandera

Proti: 0

Marcela Joštová
Zdržel se: 0

K bodu č. III programu: Kontrola usnesení
Pan starosta se otázal, jak se přítomným líbilo v zámku, který si před zasedáním prohlédli, řekl, že se
určitě v budoucnu budou moci do zámku ještě podívat, on sám věří v kladný posun v této věci.
Kontrolu usnesení přednesl místostarosta Ing. Ladislav Koldrt.
Ing. Koldrt doplnil k bodu č. 12/19/13, pod nímž byla přijata vyhláška č. 2/2013, že zatím byla
ohlášena jedna akce, o jejím konaní byli informováni městští policisté i hasiči, nebyl zde žádný
problém.
Pan starosta dodal, že od přijetí vyhlášky nebyl zatím u žádné akce problém.
ZM přijalo toto usnesení:
5/20/13
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva města konaného dne 20.06.2013.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. IV programu: Informace z jednání Rady města
Rada města Smiřice (dále jen „RM“) se sešla za období od 19. zasedání ZM dne 20.06.2013
do dnešního zasedání ZM celkem 5x.
Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy
přítomných.
Pan Jandera se otázal k bodu č. 117/2013, zvýšení nájemného.
Pan starosta odpověděl, že jde o zvýšení nájemného ve služebních bytech v mateřské škole, základní
škole, zdravotním středisku a v objektu hasičské zbrojnice, od 1. října tohoto roku bude nájemné
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nastaveno na 40 Kč za m .
Mgr. Hottmarová dodala, že se vždy vycházelo z toho, že v těchto bytech je člověk nějakým
způsobem znevýhodněn, jde třeba o rušení, když kolem pobíhají děti.
Pan Jandera se dále otázal k bodu č. 135/2013, žádost o prominutí penále z dluhu na nájemném.
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Pan starosta odpověděl, že jde o dluh paní ....................., která si o prominutí penále z dluhu
požádala, děje se to po dohodě v RM, kde bylo stanoveno, že tomu, kdo zaplatí polovinu penále
z dluhu, bude druhá polovina odpuštěna, je to signál, že nelze dělat dluhy bez postihu.
Pan Jandera se otázal k bodu č. 136/2013, odpis pohledávky (Zámecká provozní s.r.o., Planá).
Ing. Luňáček odpověděl, že tato pohledávka byla postoupena Advokátní kanceláři JUDr. Slezáka, nyní
exekutorka zjistila, že již neexistuje majetek, který by bylo možno obstavit, jde o částku 3.864 Kč,
pohledávka bude dále sledována, ale zatím bude vyřazena z účetnictví.
Pan starosta se otázal, zda má ještě někdo nějaké dotazy.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
ZM přijalo toto usnesení:
6/20/13

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních Rady města
od 19. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 20.06.2013 do dnešního zasedání
Zastupitelstva města.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. V programu: Projednání problémů města
1. Změna rozpočtu č. 3/2013
Pan starosta uvedl, že projednávání problémů začíná ekonomickou částí.
Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru.
Ing. Luňáček uvedl, že snad všichni zastupitelé obdrželi materiály, udála se však ještě další změna,
na kterou bylo třeba reagovat. Když totiž byly zpracovány a odeslány podklady zastupitelům, byla
obdržena pozitivní zpráva od společnosti EKO-KOM, když nás společnost vyzvala k vyfakturování
částky 442.507,50 Kč za vytříděný odpad. Faktura bude po neděli odeslána, o tuto částku byl navýšen
rozpočet, změna rozpočtu z původní částky 3.164.550 Kč byla navýšena na 3.437.300 Kč.
Ing. Luňáček dodal, že zastupitelům zaslal i přílohu, jak se vyvíjely daňové příjmy.
Pan starosta řekl, že je rád, že rozpočet byl nastaven střízlivě.
Ing. Luňáček pokračoval, že v ekonomice už byl zaznamenán pozitivní vývoj, daně se pak mohou
ještě zvýšit, do rozpočtu byly již zapojeny dotace ve výši 400.000 Kč na kapli, dotace na veřejně
prospěšné práce ve výši 68.000 Kč, reálně byly nastaveny energie.
Ing. Luňáček pokračoval, že byla získána úspora na energiích v soutěži v roce 2012, úspora se
scvrkla po odměně poskytovatele na 110.000 Kč, což ani tak není špatné, úspora se znehodnotila
po té, co Státní energetický úřad od ledna 2013 nastavil vyšší ceny energií. Dodal, že aukce se opět
zopakuje, poskytovatel nabídl, že to provede, ale jako odměnu chtěl asi 30.000 Kč, když to bylo
odmítnuto, tak za týden se ozval znovu s nabídkou, že elektronickou aukci provede zadarmo a jeho
odměna půjde na vrub vítěze soutěže.
Ing. Luňáček dále nabídl, že materiály k této soutěži jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru.
Pan starosta dodal, že základ výdajů je na služebnu Policie ČR, bude se o tom ještě hlasovat, aby se
to formálně stvrdilo.
Pan starosta se otázal pana Šusta, předsedy Finančního výboru, na názor na tuto změnu rozpočtu.
Pan Šust odpověděl, že výbor byl se změnou seznámen a nemá žádné námitky.
Pan starosta se otázal, zda má ještě někdo nějaké dotazy.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
ZM přijalo toto usnesení:
7/20/13
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2013, která je přílohou č. 1
zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Revokace usnesení ZM č. 13/19/13
Pan starosta uvedl, že se jedná o usnesení z minulého ZM, pod kterým byla schválena koupě
pozemku p. č. 312 k. ú. Smiřice, jde o proužek pozemku, jehož odkup od dam ............... za částku
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7.500 Kč byl již schválen, po té se však cítily dotčeny, byly informovány, že pozemky pod parovodem
se prodávají za vyšší cenu, kompromisem se došlo na cenu 15.000 Kč.
Pan starosta dodal, že usnesení je třeba nejprve revokovat a pak řešit, zda pozemek koupit či ne.
ZM přijalo toto usnesení:
8/20/13
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice
č. 13/19/13 ze dne 20.06.2013.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Koupě pozemku p. č. 312 k. ú. Smiřice
Pan starosta uvedl, že pozemek je pořád stejný, výměra je stejná, jednání na straně prodejce
a zájemce o koupi bývalého Dřevotvaru jsou zatím na bodě mrazu, a když po nějaké době k prodeji
dojde, nový majitel by měl s tímto pozemkem problémy. Když bude pozemek v majetku města, buď se
pozemek pak prodá nebo se zřídí věcné břemeno za úplatu.
ZM přijalo toto usnesení:
9/20/13
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje koupi pozemku p. č. 312 k. ú. Smiřice o výměře
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150 m za cenu 15.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Prodej pozemku p. č. 135/20 k. ú. Smiřice
Pan starosta uvedl, že historicky je to majetek města přímo pod hrací plochou, nemovitost je určená
pro sportoviště, bylo zjištěno, že dar je osvobozen od daní.
Pan starosta doplnil, že pokud by byl ještě nějaký podobný problém, vyřeší se to stejně.
ZM přijalo toto usnesení:
10/20/13

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje darovací smlouvu, kterou město Smiřice daruje
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pozemek p. č. 135/20 k. ú. Smiřice o výměře 4.544 m v hodnotě 425.850 Kč stanovené
znaleckým posudkem fotbalovému klubu SK Smiřice pro účely sportoviště.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Záměr prodeje pozemku p. č. 668/12 k. ú. Smiřice
Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemek za benzínovou čerpací stanicí směrem ke střelnici,
za pneuservisem pana ............... je dům, částečně využívaný jako ubytovna, jde o pás mezi
pozemkem pana ............... a komunikací, pan ............... má oplocení na pozemku města a žádá
o prodej. Jde o to, že jsou tam i garáže, a pokud tam má někdo jiný garáže, mohl by jim pan ...............
po koupi pozemku způsobit potíže s přístupem, proto navrhuje geometrickým plánem to oddělit
a zamyslet se výhledově, jestli je tam třeba zřídit chodník, on sám myslí, že ne, chodník je na druhé
straně, navrhuje nechat zaměřit plot, aby to, co je směrem k silnici zůstalo veřejné. První otázka je,
jestli pozemek prodat, ale druhá otázka je, za kolik ho prodat. Bude pak záležet na panu ...............,
zda ho koupí nebo ne, pokud ne, posune si plot.
Na dotaz paní Klůzové pan starosta odpověděl, že je třeba zjistit, jak to bude vypadat oddělené
geodetem, je riziko, že pan ............... si tak může zvětšit parcelu, pozemek potom rozdělit a prodat
jako dvě stavební parcely, čímž by mohl majitelům garáží zkomplikovat přístup k nim.
Pan Jandera po hlasování dodal, že je třeba zdůraznit, že pokud to pan ............... nekoupí, bude
muset posunout plot.
Návrh usnesení:
11/20/13

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 668/12 k. ú.
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Smiřice o výměře 463 m .
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ZM přijalo usnesení v tomto znění:
11/20/13

Zastupitelstvo města Smiřice ukládá Radě města Smiřice zveřejnit záměr prodeje
2
pozemku p. č. 668/12 k. ú. Smiřice s cenou 400 Kč za m .

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Prodej bytové jednotky č. 125/1 Palackého 125
Pan starosta uvedl, že se jedná o prodej bytové jednotky stávajícím nájemníkům, manželům
..............., usnesení již bylo revokováno, nyní je znovu k projednání.
ZM přijalo toto usnesení:
12/20/13

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky č. 125/1 o celkové ploše
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82,80 m v bytovém domě v Palackého ulici čp. 125, Smiřice na pozemku st. p. č. 10/1
v obci a k. ú. Smiřice včetně spoluvlastnického podílu 8280/46340 na společných
částech domu a pozemku st. p. č. 10/1 k. ú. Smiřice za cenu 232.652 Kč manželům
.......................

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Smlouva o půjčce se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s. (kanalizace
Labská)
Pan starosta uvedl, že se jedná o půjčku ve výši 300.000 Kč na zabezpečení financování akce
„Kanalizace v ulici Labská – Smiřice“, akce se plánovala dlouho, v RM byla schvalována asi před třemi
lety, na VaKu k tomu došlo až nyní, je to jen formální, když už se město k tomu zavázalo, akce už je
před dokončením, je to zasypáno, bude se dělat povrch.
Ing. Plšek dodal, že jeden rok na nás zapomněli, pak to přeplánovali.
Pan starosta řekl, že na povrch se nebudou dávat znovu panely, dá se tam zpátky recyklát, je to zatím
provizorní řešení, uvidí se, co s tím do budoucna.
Ing. Plšek dodal, že to vzniklo tím, že ............... měli přípojky přes sousedy, obávali se, aby se něco
nestalo.
ZM přijalo toto usnesení:
13/20/13

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o půjčce ve výši 300.000 Kč
k zabezpečení financování akce „Kanalizace v ulici Labská – Smiřice“ se společností
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové
a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Královéhradeckého kraje na rok 2013
Ing. Luňáček řekl, že dotace je ve výši 14.400 Kč, prostředky jsou na výjezdy, spotřebované pohonné
hmoty, dotace se může ještě zvýšit na vybavení jednotky oděvy nebo ochrannými pomůckami, dále
bude zvýšena také o prostředky vynaložené na odbornou přípravu jednotky požární ochrany.
Ing. Plšek se otázal k dotacím, zda je možnost získání ještě jiných dotací.
Ing. Luňáček odpověděl, že záleží na tom, kolik Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
(dále jen „GŘ HZS“) uvolní ze svého rozpočtu na tuto oblast prostředků. Obec tak může získat při
spolufinancování například speciální techniku.
Pan starosta dodal, že tak byla získána dotace na repasi CAS.
ZM přijalo toto usnesení:
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14/20/13

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotky SDH Smiřice v roce 2013 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy s Královéhradeckým krajem.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Umístění služebny Policie ČR v objektu Palackého 17, Smiřice
Pan starosta uvedl, že ohledně úpravy objektu čp. 17 ve Smiřicích pro služebnu Policie ČR je situace
ve fázi vybavení stavebního povolení, což snad bude do konce září, s Policií ČR se dohodl nájem
v částce 40.000 Kč bez DPH ročně. Přestěhování služebny v začátku roku se nestihne, bude to spíš
až od března, pozdější opuštění služebny není pro policisty žádný problém, Holohlavy je tam ještě
nechají, ale nejde to dlouhodobě, právě kvůli radonu.
Pan starosta pokračoval, že DPH z rekonstrukce ve výši 500.000 Kč si můžeme nárokovat.
Pan starosta doplnil k záležitosti parkování policejních služebních vozidel, že pro tato vozidla bude
označeno jedno místo podél chodníku u vchodu do služebny, druhé bude vyhrazeno u zdravotního
střediska, kde je již vyhrazené místo pro sanitu, výsledný efekt by mohl být přínosem v bezpečnosti
provozu, projíždějící řidiči by se mohli domnívat, že se v tom úseku právě měří.
Pan starosta ještě dodal, že co se týká místa pro parkování, nově bylo zaměřeno místo u obecního
domu, na upozornění paní ..............., kde je to už také prý „na krev“.
ZM přijalo toto usnesení:
15/20/19

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje umístění služebny Obvodního oddělení Policie
ČR v objektu Palackého 17, Smiřice, který bude pro tento účel rekonstruován.
Zastupitelstvo města Smiřice pověřuje radu města uzavřením příslušné nájemní
smlouvy s Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, IČ 75151545, DIČ
CZ75151545, po kolaudaci objektu s hodnotou nájmu 40.000 Kč bez DPH ročně.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Číbuz včetně ucelené části
k. ú. Smiřice
Pan starosta uvedl, že snad není třeba něco vysvětlovat, je to okrajová záležitost pro naše katastrální
území, plán společných zařízení, to jsou přístupové cesty, vodní plochy, většinou si to diktují
zemědělci, s tím souvisí i následující bod k projednání.
Mgr. Hottmarová dodala, že na všechna tato jednání chodí paní Ryšavá.
ZM přijalo toto usnesení:
16/20/13

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní
pozemkovou úpravu v k. ú. Číbuz týkající se ucelené části k. ú. Smiřice.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. Změna katastrální hranice mezi k. ú. Číbuz a k. ú. Smiřice
ZM přijalo toto usnesení:
17/20/13

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Číbuz
a k. ú. Smiřice.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. VI programu: Diskuse
Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse.
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Pan starosta řekl, že nový sběrný dvůr má již před sebou první provozní den, bude to úterý 17. září,
otevřeno bude od 15.00 h, jsou tam už připraveny kontejnery, stěhují se i kontejnery ze zámku, tam již
je zákaz skládky, provozní doba nového sběrného dvora bude v úterý od 15.00 h do 18.00 h
a v sobotu od 8.00 h do 11.00 h.
Pan starosta se dále otázal Ing. Plška, co plánuje TJ Sokol s plechovou reklamní stěnou na náměstí.
Ing. Plšek odpověděl, že je to dlouhodobější záležitost, nejprve se tam daly cedule, aby si tam
podnikatelé mohli dát reklamu, ale nebyl zájem.
Pan starosta řekl, že když už to není využívané, pak by bylo možné, aby to chlapi z pracovní čety
vyřezali a odvezli do sběru.
Mgr. Hottmarová upozornila, že ale je třeba dát písemně povolení k odstranění.
Pan starosta pokračoval, že po odstranění této plochy ale bude třeba řešit prostor
za plochou, pozemek je tam neudržovaný, bude třeba to nějak přehradit, nějakým plotem nebo
vytvořením prezentační plochy například na kapli, možná z materiálu, z kterého je informační tabule
na chodbě městského úřadu či informační tabule u biocentra Obora.
Pan starosta řekl, že město zkontaktuje grafika, pana Prachaře, aby něco navrhl a vytvořil na další
zasedání ZM grafický návrh.
JUDr. Rousek se otázal, co by na prezentační ploše mělo být.
Pan starosta odpověděl, že například kaple.
JUDr. Rousek řekl, že dvě stě metrů od kaple je trochu zbytečné dávat prezentaci kaple.
Pan starosta odpověděl, že je to jen návrh, může tam být prezentace města nebo mapa města.
Pan starosta řekl, že má ještě další návrh do diskuse, ale tento návrh ponechá do příštího zasedání
ZM, až bude přítomno více zastupitelů, jde o to, že se sice zamezil vstup na lávku na Oboře, ale je to
tam zase poškozené.
Mgr. Novotný se otázal, v jakém stadiu je rekonstrukce rodovské zvoničky.
Pan starosta odpověděl, že pan Kříž už pracuje na druhé polovině, chlapi z pracovní čety mu ji
nedávno pomáhali otočit.
Mgr. Novotný se dále otázal, že v Rodově je uzavřený obchod, zda to bude nějaký dlouhodobější stav.
Pan starosta odpověděl, že pan Klůz nyní jedná s panem Brožem, který by případně tento obchod
mohl začít provozovat.
Paní z přítomných občanů se otázala, že zde nebydlí dlouho, teprve od března je přihlášena
do Smiřic, avšak s hrůzou zjistila, kolik zde stojí teplá voda, takto drahou vodu nemají ani v Hradci
Králové, zda by nebylo nějaké jiné řešení.
Pan starosta odpověděl, že teplá voda se neodebírá z Hradce Králové, ale vyrábí se tady
ve Smiřicích.
Paní na to řekla, že je to dost drahé.
Pan starosta dále řekl, že v Hradci Králové je více odběratelů, mezi které se cena rozpočítá, tento
způsob je ve Smiřicích dlouhodobě nastaven, v tomto není možné s námi srovnávat Hradec Králové,
systém se zatím měnit nebude.
Pan Šust se otázal, jaké jsou v budoucnu plány s chodníky.
Pan starosta odpověděl, že na pořadu je nyní služebna Policie ČR, chodníky jsou v plánu, Nývltova
ulice bude první na řadě, udělá se v zámkové dlažbě.
Pan Šust řekl, že už je tam docela problém vůbec chodit.
Pan starosta odpověděl, že problém je také kvůli autům, která tam stojí, až se bude sestavovat
rozpočet na příští rok, bude to tam zahrnuto.
Pan Šust se dále otázal, že pozemky po parovodu už se sice prodávají, ale asi o ně není moc velký
zájem.
Pan starosta řekl, že hranice pozemků budou trochu „zubaté“, majitelé sousedních pozemků odkoupí,
o co budou mít zájem, zbytek se možná převede na město, možná se tam vysadí keře.
Pan Šust se otázal, zda odstranění parovodu už skončilo či ještě bourání pokračuje.
Pan starosta odpověděl, že práce na odstraňování parovodu ještě pokračují, nyní probíhají v lokalitě
Sídliště, ještě tam něco řeší, musejí to odstranit všechno včetně toho, co je pod zemí, není možné
nechat tam torzo stavby.
Pan Šust se otázal, zda jsou nějaké informace ohledně mostku přes Mlýnský náhon.
Pan starosta odpověděl, že žádné bližší informace nemá.
JUDr. Rousek se otázal, proč v Nývltově ulici parkuje tolik aut.
Pan starosta řekl, že někteří nemají vjezd na svůj pozemek.
JUDr. Rousek navrhl omezit parkování v této ulici třeba na jednu stranu, chodníky jsou od toho, aby
se po nich chodilo.
Pan starosta odpověděl, že z toho důvodu se uvažovalo o zřízení parkování u hasičské zbrojnice, ale
tam by nikdo neparkoval, navíc je to v křižovatce, dopravní inspektorát by to nepovolil.
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Paní řekla, že docela dost cestuje, v jednom městečku viděla přizpůsobená parkovací místa,
vyznačená místa pro jednotlivé obyvatele.
Pan starosta odpověděl, že v této ulici na to místo prostě není.
Paní navrhla povolit parkování pouze po jedné straně.
Mgr. Hottmarová řekla, že pokud by se to tak povolilo, tak se tam pak ještě pohádají, na které straně
to má být.
JUDr. Rousek řekl, že kdyby to byla zadní ulice, tak by to tolik nevadilo, ale je to přístupová cesta
do ulic vzadu.
Pan starosta řekl, že samozřejmě nikdo tu není odborník na dopravní věci, proto se pozve projektant,
který již pracoval na podkladech pro parkovací místa na náměstí, ten řekne, co je řešitelné a co ne,
místní lidé si sami na schůzce řeknou, co chtějí.
Pan Šust řekl, že pokud se má na jaře začít s tím něco dělat, chtělo by to již řešit.
Pan starosta řekl, že se uskuteční místní šetření, o jeho konání budou informováni i zastupitelé, když
se budou chtít připojit.
Pan Šust ještě navrhl pojmout parkování v Nývltově ulici tím způsobem, že v jedné polovině by se
parkovalo na jedné straně, v druhé polovině zase na druhé straně.
Paní Joštová k probíranému stavu chodníků poukázala na chodník v ulici Spořilov, kde je v jedné části
běžné několikadenní parkování obytného kamionu na chodníku, který zabere celou šíři chodníku
a polovinu silnice, zcela běžné je tam parkování dodávek.
Pan starosta odpověděl, že to je otázka pro městskou policii.
Pan starosta se dále otázal, zda jsou nějaké další příspěvky do diskuse.
Žádné další příspěvky do diskuse přítomní neměli.
ZM přijalo toto usnesení:
18/20/13

Zastupitelstvo města Smiřice ukládá
a) Radě města zajistit realizaci přijatých usnesení dnešního jednání Zastupitelstva
města uvedených v zápise
b) Radě města zabývat se připomínkami zastupitelů a občanů vznesenými v rámci
diskuse.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. VII programu: Závěr
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast na jednání, jejich
konstruktivní připomínky a 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice ve 20:26 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 09.09.2013
č. j.: 3941/Správ/13/JO
Luboš Tuzar v. r. , starosta města
Vítězslava Klůzová, ověřovatel zápisu
Lubomír Jandera, ověřovatel zápisu

Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zápis je v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (obecní zřízení), uložen na správním odboru – podatelně MěÚ Smiřice k nahlédnutí.
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