___________________________________________________________________________

ZÁPIS
z 12. zasedání Zastupitelstva města Smiřice
konaného dne 28. 06. 2012 v 19:00 h
v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice
___________________________________________________________________________
Přítomno:

14 členů ZM dle prezenční listiny

Omluveni:

Jan Koudelka
Karel Šust
Jiří Svoboda
Program jednání

I. Zahájení
II. Organizační záležitosti
III. Kontrola usnesení
IV. Informace z jednání RM
V. Projednání problémů města
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 13 členů ZM a uvítal přítomné.
Pan starosta nejprve navrhl, aby přítomní chvilkou ticha uctili památku dlouholetého starosty města
Ing. Lubomíra Kupky.
Dále pan starosta konstatoval řádné vyhlášení zasedání ZM obvyklými způsoby.
Pan starosta pokračoval, že dnešní program se bude doplňovat o čtyři body, pod bodem číslo 10 je
doplněna revokace usnesení 19/11/12 z minulého ZM, jde o prodej pozemků Společenství vlastníků
jednotek Jiráskova 266, Smiřice, při zápisu do katastru nemovitostí se vyskytly technické problémy,
bude se to muset změnit, pozemky se budou muset rozparcelovat a každý zájemce si pozemek koupí
samostatně, dále pod bodem číslo 11 je to schválení člena správní rady společnosti Královéhradecká
labská o.p.s., protože končí funkční období členů společnosti Královéhradecká labská o.p.s.,
pod bodem číslo 12 je to odvod finančních prostředků ze Základní školy, Smiřice (dále jen „ZŠ“)
do rozpočtu zřizovatele, jsou to dvě usnesení jako v případě Mateřské školy, Smiřice a pod bodem
číslo 13 je to veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele sdružených služeb elektrické energie,
která proběhla formou elektronické dražby, po odečtu odměny pořadatele je úspora města zhruba
něco přes 100.000 Kč a další úspora bude u příspěvkových organizací.
Pan starosta se otázal, zda jsou k programu nějaké připomínky, případně nějaký návrh
na doplnění.
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, otázky, ani žádný návrh.
ZM přijalo toto usnesení:
1/12/12
Hlasování:

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 12. zasedání Zastupitelstva města
Smiřice.
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. II programu: Organizační záležitosti
ZM přijalo toto usnesení:
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2/12/12

Hlasování:
3/12/12

Hlasování:
4/12/12
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice volí:
a) návrhovou komisi:
Pro: 13

Ing. Ladislav Koldrt
Lubomír Jandera

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
b) ověřovatele zápisu:
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
c) zapisovatelku:
Pro: 13

Martin Černý
Mgr. Jan Novotný

Proti: 0

Marcela Joštová
Zdržel se: 0

K bodu č. III programu: Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 11. ZM přednesl místostarosta Ing. Ladislav Koldrt.
Pan starosta k bodu 9 doplnil, že akce - výměna oken v mateřské škole - vypukne tento víkend.
Pan starosta k bodu 10 doplnil, že zatím se váha do sběrného dvora pořizovat nebude, protože
v areálu Bazaru strojů už jedna sběrna je prakticky na stejné ulici, další je v Holohlavech, mohlo by se
to ukázat jako zbytečné, pokud ale bude poptávka, váha se pořídí třeba příští rok, sběrný dvůr bude
prozatím fungovat asi stejně jako nyní v Zámku, občané zde budou moci kovy odevzdat, ale bez
nároku na úhradu.
K bodu 25 poznamenal Ing. Plšek, že v případě zájmu má k dispozici výroční zprávu společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
K bodu č. 29 poznamenal Ing. Koldrt, že devět pracovníků již pracuje na demontáži parovodu.
Paní Klůzová se otázala, jak je to s bezpečností, ochrannými pomůckami, je tam skelná vata, jak se
s tím zachází.
Pan starosta odpověděl, že pracovníci mají ochranné pomůcky a používají je.
Paní Klůzová se dále otázala, co kolemjdoucí lidé.
Pan starosta odpověděl, že záleží na tom, že buď to lidé strpí, nebo to tam zůstane.
Pan starosta dále řekl, že vše se likviduje, jak má, kov jde zvlášť, skelná vata zvlášť. Dodal, že vše je
na náklady kotelny.
Pan starosta se otázal, zda jsou ke kontrole usnesení nějaké dotazy.
Ke kontrole usnesení nebyl vznesen žádný dotaz.
V 19.07 se dostavil pan Jiří Hájek.
ZM přijalo toto usnesení:
5/12/12
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 11. zasedání
Zastupitelstva města konaného dne 26. 04. 2012.
Pro: 14

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 10. zasedání ZM dne 16. 02. 2012
do dnešního zasedání ZM celkem 5x.
Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy
přítomných.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
ZM přijalo toto usnesení:
6/12/12

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních Rady města
od 11. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 26. 04. 2012 do dnešního
zasedání Zastupitelstva města.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0
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K bodu č. V programu: Projednání problémů města
1. Změna rozpočtu č. 3/2012
Pan starosta řekl, že pan Šust, předseda finančního výboru, se omluvil z dnešního zasedání, ale
finančnímu výboru byly poskytnuty veškeré podklady, vše bylo finančním výborem projednáno, je zde
i zápis.
Pan starosta dále řekl, že Ing. Luňáček, vedoucí ekonomického odboru, je ještě v rekonvalescenci,
proto není přítomen, změna rozpočtu je však jednoduchá, vše se dokáže vysvětlit, a řekl, že největší
dotace jde ve prospěch základní školy.
Pan starosta předal slovo řediteli ZŠ Smiřice Mgr. Rohlenovi.
Mgr. Rohlena vysvětlil, že jde o neinvestiční dotaci, za poskytnuté prostředky budou pořízeny
pomůcky pro interaktivní vyučování, za zbytek pak další pomůcky pro vyučování.
Pan starosta se otázal, zda má někdo ke změně rozpočtu další dotazy.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
ZM přijalo toto usnesení:
7/12/12
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2012, která je přílohou č. 1
zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2011
Pan starosta řekl, že všechny materiály zastupitelé obdrželi, nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které
by měly vliv na výsledek hospodaření.
Paní Klůzová se otázala, že ve zprávě jsou uvedena umělecká díla a předměty v částce asi
124.000 Kč, je to nízká částka, kaple je tedy asi vedena jinak.
Pan starosta odpověděl, že z bezpečnostních důvodů je kaple zahrnuta v majetku, a proto to není
uváděno jinde.
ZM přijalo toto usnesení:
8/12/12

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo a schvaluje celoroční hospodaření města
a závěrečný účet za rok 2011 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Smiřice za rok 2011 a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 1

3. Prodej bytové jednotky č. 111/10 Mlýnská čp. 111
Pan starosta uvedl, že další série usnesení se týká prodejů bytů, první usnesení se týká bytu, který se
v domě čp. 111 prodával za nejvyšší cenu, dva obyvatelé z čp. 111 neprojevili zájem odkoupit byt,
vzhledem k věku nedostali půjčku. Pan starosta dále řekl, že proti rozpočtu by měl být výtěžek
z prodejů o půl milionu vyšší.
Pan Kocián se otázal, jak to bude dále s obyvateli těch dvou bytů.
Pan starosta odpověděl, že město se stane členem společenstva vlastníků, jako v jiných případech,
zmíněné dámy budou dále platit nájemné, město bude odvádět prostředky do fondu oprav.
ZM přijalo toto usnesení:
9/12/12

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 111/10 o celkové
2
ploše 42 m v budově čp. 111 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele číslo
st. 139 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 42/388
na společných částech bytového domu čp. 111 v části obce Smiřice, postaveného
na stavební parcele číslo st. 139 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu
o velikosti 42/388 na pozemku stavební parcely číslo st. 139 - zastavěná plocha
a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice za cenu
609.382 Kč paní ......... ................, ...................., .............................
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0
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4. Prodej bytových jednotek v Mlýnské ulici čp. 111 stávajícím nájemníkům do osobního vlastnictví
ZM přijalo toto usnesení:
10/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 111/2 o celkové
2
ploše 29 m v budově čp. 111 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele číslo
st. 139 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 29/388
na společných částech bytového domu čp. 111 v části obce Smiřice, postaveného
na stavební parcele číslo st. 139 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 29/388 na pozemku stavební parcely číslo st. 139 - zastavěná plocha
a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice za cenu
185.232 Kč paní ......... ................, ...................., ..............................

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZM přijalo toto usnesení:
11/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 111/4 o celkové
2
ploše 26 m v budově čp. 111 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele číslo
st. 139 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 26/388
na společných částech bytového domu čp. 111 v části obce Smiřice, postaveného
na stavební parcele číslo st. 139 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 26/388 na pozemku stavební parcely číslo st. 139 - zastavěná plocha
a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice za cenu
179.351 Kč panu ......... ................, ...................., ..............................

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZM přijalo toto usnesení:
12/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 111/5 o celkové
2
ploše 25 m v budově čp. 111 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele číslo
st. 139 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 25/388
na společných částech bytového domu čp. 111 v části obce Smiřice, postaveného
na stavební parcele číslo st. 139 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 25/388 na pozemku stavební parcely číslo st. 139 - zastavěná plocha
a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice za cenu
172.453 Kč paní ......... ................, ...................., ..............................

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZM přijalo toto usnesení:
13/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 111/7 o celkové
2
ploše 43 m v budově čp. 111 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele číslo
st. 139 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 43/388
na společných částech bytového domu čp. 111 v části obce Smiřice, postaveného
na stavební parcele číslo st. 139 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 43/388 na pozemku stavební parcely číslo st. 139 - zastavěná plocha
a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice za cenu
296.619 Kč panu ......... ................, ...................., ..............................

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZM přijalo toto usnesení:
14/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 111/8 o celkové
2
ploše 64 m v budově čp. 111 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele číslo
st. 139 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 64/388
na společných částech bytového domu čp. 111 v části obce Smiřice, postaveného
na stavební parcele číslo st. 139 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 64/388 na pozemku stavební parcely číslo st. 139 - zastavěná plocha
a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice za cenu
441.479 Kč paní ......... ................, ...................., ..............................
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Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZM přijalo toto usnesení:
15/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 111/9 o celkové
2
ploše 39 m v budově čp. 111 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele číslo
st. 139 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 39/388
na společných částech bytového domu čp. 111 v části obce Smiřice, postaveného
na stavební parcele číslo st. 139 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického
podílu o velikosti 39/388 na pozemku stavební parcely číslo st. 139 - zastavěná plocha
a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice za cenu
269.026 Kč paní ......... ................, ...................., ..............................

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Prodej bytové jednotky č. 440/2 Sídliště čp. 440
Pan starosta uvedl, že nyní se usnesení týká posledního bytu na starém sídlišti.
ZM přijalo toto usnesení:
16/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 440/2 o celkové
2
ploše 47,70 m v budově čp. 440 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele
číslo st. 495 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti
4770/19080 na společných částech bytového domu čp. 440 v části obce Smiřice,
postaveného na stavební parcele číslo st. 495 - zastavěná plocha a nádvoří,
a spoluvlastnického podílu o velikosti 4770/19080 na pozemku stavební parcely číslo
st. 495 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice,
části obce Smiřice za cenu 670.000 Kč panu ......... ................, ....................,
..............................

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Prodej pozemku p.č. 45/4 v k. ú. Rodov
2
Pan starosta uvedl, že jde o pozemek p. č. 45/4 o výměře 322 m , sousedící s domem manželů
....................., je to pozemek za obecním obchodem, náklady spojené s prodejem hradí standardně
kupující.
ZM přijalo toto usnesení:
17/12/12
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej pozemku p. č. 45/4 v k. ú. Rodov
2
o výměře 322 m manželům ......... ................, .................... za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 18.120 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1

7. Možnost prodeje bytových jednotek v Rodově čp. 45
Pan starosta uvedl, že RM rozhodla přenést problém do zastupitelstva, bytový dům obsahuje čtyři
bytové jednotky, v současné době došlo k uvolnění dvou bytů, naskýtá se možnost prodeje těchto
uvolněných bytů, část výtěžku z prodeje by mohla být použita na opravu domu, na opravu například
komínu, zbytek by byl využit ve prospěch Rodova, záleží na ZM, zda dá RM mandát zveřejnit záměr
a byty prodat. Pan starosta dále řekl, že v RM bylo jednohlasně rozhodnuto doporučit ZM schválení
prodeje.
Pan starosta dále řekl, že není zájmem odvádět peníze z Rodova.
Pan Kocián řekl, že neví, o jaký dům jde.
Pan starosta popsal směr cesty s tím, že dům je ve tvaru kostky umístěný vedle školy v Rodově.
Pan Kocián řekl, že by bylo dobré ponechat nějaké byty v rezervě.
Pan Hájek řekl, že jednoznačně navrhuje dům prodat, bytů je velký přetlak.
Pan Kocián řekl, že byty by se mohly ponechat v záloze pro případ nouze.
Pan starosta řekl, že oba nájemníci nasekali dluhy, je zde riziko, že u dalšího nájemníka to dopadne
stejně.
Pan Hájek řekl, že samotný dům není v dobrém stavu.
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Pan starosta souhlasil, že dům opravdu není v dobrém stavu, jde zejména o komíny.
ZM přijalo toto usnesení:
18/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje možnost prodeje uvolněných bytových jednotek
v bytovém domě čp. 45 v Rodově a pověřuje Radu města zveřejněním záměru prodeje.
Výtěžek prodeje bude použit na opravy domu čp. 45, případně ve prospěch obce
Rodov.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 1

8. Možnost uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi v oblasti působnosti Městské policie Smiřice
Pan starosta uvedl, že město bylo osloveno několika okolními obcemi, Habřinou, Hořiněvsí
a Černožicemi, ve věci případné spolupráce s naší městskou policií, a aby tato jednání mohla
případně pokračovat, bylo by vhodné, aby ZM učinilo rozhodnutí, zda jsme ochotni část pracovní doby
městské policie vyčlenit na základě veřejnoprávní smlouvy za úplatu ve prospěch těchto obcí,
maximální časová kapacita pro všechny obce dohromady, kterou by bylo možné uvolnit, jsou dvě
hodiny za směnu, tedy deset hodin týdně pro ony obce, dá se lehce rozpočítat, co nás stojí provoz
městské policie, ale nepůjde to, pokud k tomu nebude vůle.
Pan starosta pokračoval, že záleží na tom, aby pak nechyběli nám, situace se sice trochu uklidnila, ale
stále jsou tu potíže.
Pan Černý na to řekl, že policie se přece zřizovala pro naše město a na naše náklady.
Pan Kocián řekl, že je to tak trochu kalkul ze strany obcí, při zřízení městské policie se tak trochu
otočily zády, a když se to rozjelo, pak projevily zájem, ale pokud by nám to trochu ulehčilo náklady, tak
proč ne, dále podotkl k cestě kolem Lednice, že tam člověk skoro neví, kde je, a poukázal na to, co se
dnes dělo před školou.
Do diskuse se přihlásila paní ................., pan starosta jí předal slovo.
Paní ................. řekla, že přítomní asi vědí, proč dnes přišla, lavičky, které jsou proti jejich domu, jsou
od rána obleženy různými existencemi, které tam popíjejí, pak močí do rohů zdi, druhý veřejný záchod
je za tújkou, je na to hrozný pohled, děje se to od rána od šesti hodin do večera do osmi hodin, kdy
zavírá Vietnamec na rohu, který jim prodává alkohol, a požádala o řešení této situace, buď
odstraněním laviček či prodejem pozemku, o jehož koupi již žádala, ale to bylo zamítnuto.
Pan starosta odpověděl, že lze uvažovat o zbourání laviček, otázkou však je, zda by se pak neváleli
po zemi, jako nyní, když se nevejdou na lavičku.
Pan Kocián řekl, že tam má garáž, ví, jaké to tam je, otázal se, zda by bylo možné prodat onen
pozemek, za tújku se chodí normálně na velkou, je to neskutečné, co se tam děje, je třeba to
konkrétně vyřešit, situaci kolem pozemku je třeba vyřešit ve prospěch občanů.
Pan starosta řekl, že jsou dvě možnosti, jak to vyřešit.
JUDr. Rousek řekl, že nebudeme přece městskou policii půjčovat, když jsme je zřizovali právě kvůli
těmto problémům, o kterých je tu řeč, a když je špatná legislativa v tom, že se mohou dotyční
postihnout, teprve když se napijí, pak musí nad nimi strážníci stát, dokud se nenapijí, a další směnu
znovu.
Paní Klůzová řekla, že je pro prodej pozemku, Ježkovi by mohli onen pozemek upravit.
Paní ................. řekla, že žádost o prodej byla podána asi před rokem, ale byla zamítnuta, ona má
zájem stále, když ale nebude odprodej pozemku, tak se to musí vyřešit nějak jinak, třeba jinou
úpravou zeleně.
Pan starosta řekl, že přes prázdniny se to musí vyřešit, na pozemku je sice kanál, ale dá se tam třeba
lehčí plot, vyřeší se to třeba věcným břemenem.
Paní ............. se otázala, zda na vietnamské obchodníky kontrola nechodí.
Paní Klůzová odpověděla, že ti obchodníci se už tam několikrát vyměnili, kontroly tam chodí neustále
kvůli alkoholu, i celníci.
Pan Jandera řekl, že se domníval, že kromě kanálu na pozemku je tam asi i nějaká křižovatka plynu,
ale může se tam dát vyšší plot, město bude dál pozemek udržovat.
Pan starosta řekl, že pokud tam bude možné zřídit věcné břemeno přístupu pro potřeby oprav
a nebude to případným majitelům vadit, pozemek by se mohl prodat.
Pan Jandera poukázal na to, že opět nastalo léto, sjelo se to sem, jsou na náměstí, na lavičkách před
................., na rampě za poštou a dále se otázal, jak to vypadá s kamerovým systém.
Pan starosta odpověděl, že se plánuje umístění fotopastí na různá místa do města, pokud se vše
stihne, snad to půjde do ZM na podzim.
Pan Jandera podotkl, že u nich v paneláku si zaplatili nové plastové dveře, nedávno byl zjištěn pokus
o násilné vniknutí, bylo to odvrtáno, situace se ve městě sice zlepšila, ale nebudeme to malovat
na růžovo, problémy tu jsou stále.
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Pan starosta řekl, že lavičky před ................. se tedy vytrhají, využije se toho, že firma Stavo & Sachs
tu bude mít těžkou techniku na přemístění panelů, zároveň se prostranství upraví, vydláždí.
Paní Klůzová řekla, že nedávno vykradli Potraviny u Brožů, odnesli odtamtud prázdné bedny od lahví,
ten člověk, který to udělal, pracoval pro vietnamské obchodníky.
Pan ................. řekl, že u Domu s pečovatelskou službou je také nepořádek, mladí se tam
shromažďují, vchodové dveře jsou pomalované.
Paní ................. poznamenala, že další místo, kde se shromažďují, je na rampě u bývalých
Hradeckých.
Paní ................. řekla, že když to skončí u ................., přesunou se do parku, kde jsou dvě lavičky
naproti sobě, tam to pokračuje.
Pan starosta řekl, že fotopasti jsou oproti kamerovému systému levnější, byla by pak možnost pustit
další peníze na bezpečnost.
Ing. Koldrt upozornil, že Sluníčko se velmi zhoršilo, například ve čtvrtek do rána provozuje svoji
činnost, není to poprvé, když tam přijede policie, na chvíli je klid, ale pak to jde dál, otázal se, jestli je
snad zde nějaká výjimka.
Pan starosta odpověděl, že zde není žádné zvláštní povolení, ale je možné, že padne výpověď nebo
zatím výstraha, pokud se to nezlepší, on sám tam nedávno byl v půl jedné v noci spolu s městskými
policisty.
Ing. Koldrt řekl, že nedávno se tam prali vyhazovači s ostatními návštěvníky.
Pan starosta navrhl pokračovat v tomto tématu v diskusi a nechal hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
19/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje uvolnění časové kapacity MP Smiřice
v maximálním rozsahu 10 hodin týdně ve prospěch veřejnoprávních smluv s obcemi.

Hlasování:

Pro: 0

Proti: 14

Zdržel se: 0

ZM přijalo toto usnesení:
19/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice neschvaluje uvolnění časové kapacity MP Smiřice
v maximálním rozsahu 10 hodin týdně ve prospěch veřejnoprávních smluv s obcemi.

9. Zpráva kontrolního výboru ZM o provedené kontrole plnění usnesení za rok 2011
Pan starosta předal slovo panu Janderovi, předsedovi kontrolního výboru.
Pan Jandera uvedl, že kontrola proběhla dne 04. 06. 2012, kontrolní skupina byla ve složení on sám
a paní Fejglová, k dispozici byla paní tajemnice i ostatní pracovníci, zaměřeno bylo na kontrolu
smluvních ujednání, zápis je k dispozici k nahlédnutí, nebyl rozesílán e-mailem, kontrolováno bylo
spisové zařazení, kdo byl kompetentní k vyřízení, kdy byly smlouvy podepsány, kdy došlo k úhradě,
zda bylo vše zapsáno do katastru, vše je popsáno ve zprávě, závažné nedostatky nebyly zjištěny,
drobné administrativní nedostatky byly vyřešeny s paní tajemnicí.
Pan Jandera dále poznamenal, že kontrolní výbor přijme návrhy, pokud bude mít ZM nějaký námět
na provedení kontroly.
ZM přijalo toto usnesení:
20/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Smiřice o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Smiřice
za rok 2011.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Revokace usnesení ZM č. 19/11/12 ze dne 26. 04. 2012
Pan starosta uvedl, že o usnesení bylo hovořeno již na začátku, prodej pozemků bude třeba technicky
vyřešit jinak, a jestli se společenství vlastníků jednotek mezi sebou dohodne, půjde to na podzim
znovu do ZM.
ZM přijalo toto usnesení:
21/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice
č. 19/11/12 ze dne 26. 04. 2012.
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Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. Schválení člena správní rady společnosti Královéhradecká labská o.p.s.
Pan starosta uvedl, že končí funkční období členů společnosti, jde o členy jak správní, tak dozorčí
rady, pokud někdo má zájem o tuto funkci, může se přihlásit, jinak je za člena navržen on sám.
Pan starosta řekl, že nyní se už realizuje stavba, trochu se měnila projektová dokumentace, zvýšila se
kvalita povrchu cyklostezky, na stavbě zároveň pracuje pět stavebních týmů na různých částech trasy.
Ing. Plšek se otázal, jakou pozici ve správní radě zastává pan starosta.
Pan starosta odpověděl, že pozici předsedy správní rady.
Ing. Plšek konstatoval, že tedy bude pokračovat jako předseda.
Pan starosta dále informoval, že se podařilo vyřešit tři úseky, kde ještě nebyly vyřízeny dědické
záležitosti, jednalo se s novými vlastníky.
ZM přijalo toto usnesení:
22/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje pro další funkční období na funkci člena správní
rady společnosti Královéhradecká labská o.p.s. pana Luboše Tuzara.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. Odvody finančních prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
Pan starosta uvedl, že jde o odvod prostředků ve výši 150.000 Kč do rozpočtu zřizovatele, město drží
v rozpočtu 200.000 Kč, takže na to bude celkem 350.000 Kč, vše by se mělo letos udělat, když bude
dobré počasí, zřídí se sociální zařízení pro ženy, které tam zřejmě chodí cvičit ve větší míře, případně
se provede výměna oken v šatnách.
ZM přijalo toto usnesení:
23/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, aby
příspěvková organizace ZŠ Smiřice posílila svůj investiční fond o částku 150.000 Kč.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZM přijalo toto usnesení:
24/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů odvod
částky 150.000 Kč z rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Smiřice do rozpočtu
zřizovatele. Prostředky budou následně využity na financování akce – Rekonstrukce
zázemí tělocvičny.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

13. Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku sdružených služeb elektrické
energie
Pan starosta řekl, že vše snad bylo vysvětleno na začátku, pokud ne, zbytek bude možno vysvětlit
v diskusi.
ZM přijalo toto usnesení:
25/12/12

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje vítězem veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku sdružených služeb elektrické energie společnost Amper Market, a.s.,
Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ: 24128376 a pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 1
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K bodu č. VI programu: Diskuse
Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse.
Pan starosta nejprve navrhl vrátit se k otázce bezpečnosti, řekl, že nejprve se tedy zlikvidují lavičky,
prostranství se vydláždí, na podzim v ZM se vyřeší fotopasti, vyřeší se otázky kolem zmíněného
pozemku, pokud to bude možné, tak se zřídí věcné břemeno, pozemek musí být oplocen.
Paní ................. navrhla způsob umístění oplocení.
Pan starosta řekl, že určitě bude svolána schůzka ohledně pozemku, kde se vše domluví, ale nejprve
se odstraní lavičky.
Paní ................. vyjádřila obavy, že pokud se zruší zeleň u ................., budou ti lidé prostě chodit
na náměstí, kde je také zeleň, otázala se, zda by nešlo nějak vyřešit prostor na náměstí, kam se už
chodí koupat do kašny.
Pan Hájek podotkl, že když se mohou cikáni chodit koupat do kašny v Hradci Králové, proč by to tady
mělo být jinak.
Pan starosta řekl, že nejprve se vyřeší problémy u ................., pak se budou řešit další prostory,
pokud vzniknou problémy.
Pan Jandera poznamenal, že zeleň na náměstí je udržována, stříhaná a upravená.
Ing. Plšek se otázal, jak je to s garáží v parku.
Pan starosta odpověděl, že likvidace garáže proběhne v letošním roce, je to v přípravě.
Ing. Plšek dále podal informace ze schůze společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
do společnosti přišli dva noví akcionáři, 15 milionů korun činily dividendy, které dostal VaK HK
od společnosti Královéhradecká provozní, my máme asi 39.000 Kč.
Ing. Plšek dále informoval, že Smiřický hrnec byl letos koncipován jinak než dříve, vstupné bylo
dobrovolné, což se jemu osobně příliš nelíbilo, ale ukázalo se to jako dobré, na útulek se vybralo asi
15.000 Kč, problémem však byly záchody a občerstvení.
Pan starosta souhlasil, že záchody byly skutečně problém, trochu přetékaly, musí se to vyřešit
ve spolupráci s SK Smiřice, dávají se tam přece peníze.
Ing. Plšek řekl, že občerstvení také pokulhávalo, dvakrát vystál frontu, jednou maso ještě nebylo,
než se na něj dostala znovu řada, po tom už zase nebylo.
Pan starosta řekl, že nikdo zřejmě nepočítal s tím, že přijde tolik návštěvníků, na příští rok je třeba se
lépe kapacitně připravit.
Pan ................. se otázal, kolik se bude platit v roce 2012 za kubík vody ve Smiřicích, řekl, že nikde
nemůže zjistit informace, nikdo se s ním o tom nechce bavit.
Ing. Plšek odpověděl, že to zjistí, záleží na tom, jestli to bude cena s DPH či bez DPH, je to také podle
velikosti odběru.
Pan ................. řekl, že odběr by měl být jako pro normální byt jako v DPS, slyšel snad, že je to
za 200 Kč.
Ing. Plšek řekl, že za 200 Kč to není nikde v republice, cena se pohybuje kolem 100 Kč.
Ing. Plšek dále řekl, že společnost má nový dispečink, jsou tam kamery na každý zdroj vody, dá se
sledovat každý odběr, pan ................., který tam pracuje, je původem Smiřičák, rád vyjde vstříc.
Pan starosta se otázal zastupitelů, jak se ZM postaví k situaci kolem Sluníčka, proč řešit jen problém,
který je u ................., když je další problém za rohem.
Žádné návrhy nebyly podány.
Pan starosta řekl, že by to viděl tak, že se nájemci pošle dopis upozorňující, co se tam děje, pokud se
to nevyřeší, mohla by mu hrozit výpověď, a pokud výpověď skutečně padne, pak se musí rozhodnout,
co tam zřídit, určitě by to neprodával, někdo to koupí, zřídí tam znovu hospodu a bude to to samé.
Pan ................. se otázal, jak pokročilo jednání ve věci auta zemřelého pana ..................
Pan starosta odpověděl, že jednání je momentálně v patové situaci, domnívali jsme se, že dědické
řízení bylo ukončeno, ale stále ještě nebylo, bylo to zjišťováno na Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
Pan ................. se dále otázal, kdy se znovu uskuteční schůzka v DPS, zda přijdou zástupci města,
i když někteří obyvatelé by asi potřebovali osobní pozvánku, aby se zúčastnili.
Pan starosta odpověděl, že o schůzce se bude spíše uvažovat po prázdninách, teď budou probíhat
dovolené.
Pan ................. poznamenal, že v letáčku sociální služby v Hradci Králové se dočetl o tzv. tísňové
službě, on sám už dvakrát volal policisty kvůli zamčeným bytům, kde se obyvatelky ze zdravotních
důvodů nemohly samy dostat ke dveřím, jde o dobrou sousedskou výpomoc, ale všeho s mírou.
Pan starosta na závěr informoval zastupitele o ukončení sporu s bývalou tajemnicí, nejvyšší soud dal
městu za pravdu, jak ve věci odvolání z funkce, tak ve výpovědi z pracovního poměru, a protože zde
panovaly obavy, zda to nebude mít dopad do rozpočtu, tak nebude, a spor po osmi letech končí.
Dodal, že veškeré soudní výlohy hradí bývalá tajemnice.
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ZM přijalo toto usnesení:
26/12/12

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: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. VII programu: Závěr
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast na jednání, vyjádřil
potěšení, že přišli noví občané, a že snad příště bude jednání pozitivnější, a 12. zasedání
Zastupitelstva města Smiřice ve 20:39 h ukončil.
Luboš Tuzar v. r.
starosta města
Martin Černý v. r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Jan Novotný v. r.
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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