ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva města Smiřice
konaného dne 24.11.2014 v 18:00 h.
v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice

Přítomno:

14 členů ZM dle prezenční listiny

Omluveni:

Ing. Eva Svobodová
Program jednání
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení
Organizační záležitosti
Kontrola usnesení
Informace z jednání RM
Projednání problémů města
1. Volba členů finančního výboru zastupitelstva města
2. Stanovení odměn členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
3. Zastoupení města v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s.
4. Obsazení pozice jednatele společnosti Kulturní středisko Dvorana, s. r. o.
5. Změna rozpočtu č. 6/2014
6. Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje
jednotky SDH Smiřice
7. Bezúplatný převod pozemku p. č. 61/11 k. ú. Smiřice
8. Aktualizace Plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu v k. ú.
Číbuz včetně ucelené části k. ú. Smiřice
9. Petice za omezení parkování na náměstí Míru.

VI. Diskuse
VII. Závěr
_________________________________________________________________________________
K bodu č. I programu: Zahájení
Starosta města pan Luboš Tuzar v 18:00 h. zahájil jednání Zastupitelstva města Smiřice (dále jen
„ZM“) za účasti 13 členů ZM a uvítal přítomné.
Dále pan starosta konstatoval řádné vyhlášení zasedání ZM obvyklými způsoby.
Pan starosta se dále otázal, zda má někdo ještě něco k doplnění do programu.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
1/1/14
Hlasování:

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 1. zasedání Zastupitelstva města
Smiřice.
Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. II programu: Organizační záležitosti
ZM přijalo toto usnesení:
2/1/14

Zastupitelstvo města Smiřice volí:
a) návrhovou komisi:

Pavel Brož
Ing. Ladislav Koldrt
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Hlasování:

Pro: 13

3/1/14

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
b) ověřovatele zápisu:

Hlasování:
4/1/14
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Proti: 0

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

Proti: 0

Zdržel se: 0

Mgr. Petr Rohlena
Jiří Heřman
Zdržel se: 0
Marcela Joštová
Zdržel se: 0

K bodu č. III programu: Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 27. zasedání ZM a z ustavujícího zasedání ZM přednesl místostarosta
Ing. Ladislav Koldrt.
K usnesením č. 11/27/14 a 12/27/14 (rozšíření účelu použití finančního příspěvku SK Smiřice, věcné
břemeno pro stavební akci „Parkovací stání v ul. Komenského a ul. Gen. Govorova ve Smiřicích“
- Povodí Labe, státní podnik) pan starosta dodal podrobnější vysvětlení.
Pan starosta dále dodal, že se členové ZM mohou, pokud by je něco zajímalo, přijít podívat
na městský úřad, případně zavolat či napsat e-mail.
Mgr. Hottmarová apelovala na zastupitele jménem paní matrikářky ohledně počtu zastupitelů
pověřených oddáváním, aby se ještě někdo přihlásil, aby oddávajících bylo alespoň pět, čtyři jsou
málo.
Pan starosta řekl, že kdykoliv se mohou na nějakou svatbu přijít podívat.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz ke kontrole usnesení.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
5/1/14
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 27. zasedání
a z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 13

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 27. zasedání ZM dne 15.09.2014
do dnešního zasedání ZM celkem 4x.
Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy
přítomných.
Mgr. Hottmarová ještě dodala, že na webových stránkách města jsou zveřejněna usnesení
zastupitelstva a rady, kdo má zájem, může se na ně podívat, pokud budou chtít zastupitelé něco
vysvětlit, mohou přijít na městský úřad.
Bc. Novotný se otázal k bodu č. 185/2014 - záměr pronájmu nebytových prostor - útulek pro psy
Smiřice 608.
Pan starosta odpověděl, že končila nájemní smlouva na tyto nebytové prostory, město je povinno
zveřejnit záměr, paní Labíková požádá o další pronájem, aby se mohla prodloužit smlouva.
Na dotaz Bc. Novotného pan starosta odpověděl, že útulek pro psy bude fungovat i nadále.
Pan Černý se otázal k bodu č. 167/2014 - žádost NPÚ o zápůjčku obrazu Klanění tří králů.
Pan starosta odpověděl, že Národní památkový ústav požádal o zapůjčení obrazu na chystanou
výstavu, bylo to zamítnuto, město se obává demontáže obrazu, navíc je to těsně před festivalem,
po obrazu by tam zůstalo prázdné místo, a také kvůli případným nárokům, které by mohla vznést
církev.
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Pan Heřman dodal, že to není poprvé, kdy se církev ke kapli hlásila, těchto jednání bylo několik.
Pan starosta odpověděl, že to není tak dlouho, co církev vznesla požadavek na vrácení právě obrazu
Klanění tří králů, církev argumentovala tím, že když se kaple opravovala, obraz byl odvezen a neměl
se sem již vracet.
Paní Klůzová dodala, že se zajímala o možnost zapůjčení obrazu, je třeba dodržet různé podmínky, ať
již bezpečnostní, přepravní či klimatické.
Pan Heřman řekl, že si vzpomíná, že obraz byl již zapůjčen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
6/1/14

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních Rady města
od 27. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 15.09.2014 do dnešního zasedání
Zastupitelstva města.
Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. V programu: Projednání problémů města
1. Volba členů finančního výboru zastupitelstva města
Pan starosta uvedl, že komunikace ohledně nových členů finančního výboru proběhla přes e-mail,
členové jsou navrženi a zřejmě nebudou žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
7/1/14

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice volí Ing. Veroniku Špryňarovou, Ing. Veroniku Šustovou,
Bc. Petru Kratěnovou, DiS. a Ing. Pavla Seidla členy Finančního výboru Zastupitelstva
města Smiřice.
Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

2. Stanovení odměn členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
Pan starosta uvedl, že je zde návrh na možnost odměňování členů výborů ZM a předal slovo
Bc. Novotnému.
Bc. Novotný navrhl dvě možnosti odměňování členů výborů, první možností byly paušální odměny
a druhou možností bylo odměňování dle práce finančního výboru na základě jednacího řádu, kdy
odměny by byly v řádu stokorun. Členové by obdrželi 100 Kč za zasedání, maximálně 200 Kč
za měsíc, podle vyjádření Bc. Novotného jsou ale připraveni pracovat i bez nějakých náhrad.
Mgr. Hottmarová řekla, že je třeba stanovit formu odměn.
Pan starosta řekl, že se nejprve jednalo o odměňování členů finančního výboru, ale mělo by to být
stejné pro členy všech výborů.
Pan starosta řekl, že částka 100 Kč je rozuměna jako odměna za účast na jednání výboru.
Bc. Novotný řekl, že když mluvil se známými, kteří působí jinde ve výborech, že je to tak běžné, někdy
se třeba za měsíc nesejdou vůbec.
Mgr. Hottmarová navrhla ještě do usnesení zanést splatnost odměny.
Pan starosta řekl, že to snad není třeba.
Mgr. Hottmarová řekla, že je to třeba stanovit s ohledem na audit.
Pan starosta řekl, že by si to měli navrhnout předsedové výborů.
Bc. Novotný navrhl, aby odměny byly vypláceny čtvrtletně.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
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8/1/14

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice stanoví s účinností od 01.12.2014 odměny za výkon
funkce člena Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Smiřice ve výši
100 Kč za jednotlivou účast na jednání výboru, maximálně však ve výši 200 Kč měsíčně
se čtvrtletní výplatou.
Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

3. Zastoupení města v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Pan starosta uvedl, že za město působí v dozorčí radě společnosti Ing. Milan Plšek, který na funkci
rezignoval. ZM by mělo delegovat na uvolněné místo nového zástupce města. Pan starosta navrhl
delegovat pana Koudelku.
Pan starosta se otázal, zda je nějaký protinávrh.
Pan starosta dodal, že Ing. Plšek končí s funkcí na konci roku.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
9/1/14

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice navrhuje valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Hradec Králové, a. s. nahradit s účinností od 01.01.2015 ve funkci člena
dozorčí rady této společnosti pana Ing. Milana Plška, který rezignoval k 31.12.2014,
panem Janem Koudelkou, Žižkova 257, Smiřice, jako zástupcem města.
Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

4. Obsazení pozice jednatele společnosti Kulturní středisko Dvorana, s. r. o.
Pan starosta uvedl, že jednatelem společnosti je také Ing. Milan Plšek, který na funkci rezignoval. ZM
by mělo schválit nového jednatele. Dodal, že kulturní středisko je nyní obchodní společnost, město je
jediným účastníkem.
Pan starosta dále řekl, že je zde návrh schválit pana Janderu.
Pan starosta dodal, že z toho nevyplývají žádné výhody, on sám od Ing. Plška měl generální plnou
moc pro podepisování dokumentů za kulturní středisko.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
10/1/14

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí rezignaci pana Ing. Milana Plška,
Jiráskova 315, Smiřice na funkci jednatele společnosti Kulturní středisko Dvorana, s.r.o.
k 31.12.2014 a schvaluje jednatelem této společnosti s účinností od 01.01.2015 pana
Lubomíra Janderu, bytem nám. Míru 356, Smiřice.

Hlasování:

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

5. Změna rozpočtu č. 6/2014
Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru.
Pan starosta představil novým zastupitelům vedoucího ekonomického odboru, na kterého se
v případě zájmu mohou obracet.
Pan starosta ještě dodal, že čísla rozpočtových opatření a změn rozpočtu se liší, rozpočtové opatření
může schválit v případě potřeby rada města.
Ing. Luňáček v úvodu svého vystoupení sdělil, že navazuje na konstatování pana místostarosty
Ing. Koldrta o zapracování změny č. 5, rozpočtového opatření č. 8 do rozpočtu územně
samosprávného celku. Návrh předložené změny č. 6, rozpočtového opatření č. 11 je tedy dalším
pokračováním práce s rozpočtem města.
Ing. Luňáček uvedl, že materiály byly rozeslány všem zastupitelům e-mailem dne 14.11.2014.
Uvedenou změnou se navyšuje rozpočet o 200.350 Kč v jeho příjmové i výdajové části.
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Na straně příjmů jde především o obdržené dotace v celkové výši 176.970 Kč - 81.000 Kč na volby,
21.000 Kč na veřejně prospěšné práce, 63.970 Kč dotace na provoz sběrného dvora od obce
Holohlavy na základě smluvního vztahu a 11.000 Kč na jednotku SDH Smiřice, zbývající částku
ve výši 23.380 Kč tvoří splátky na úhradu půjčky poskytnuté v tomto roce Rodovské rozvojové o.p.s.
Ing. Luňáček pokračoval, že výdaje ve výše uvedené částce směřují na posílení paragrafů 1014
- Útulek, 3613 - Nebytové hospodářství, 3631 - Veřejné osvětlení, 3721 a 3725 - Odpadové
hospodářství, 3745 - Veřejná zeleň, 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek, 6115 - Volby
do zastupitelstev obcí. Na pokrytí výdajů na těchto paragrafech byly dále odrozpočtované výdaje
z paragrafů 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů, 3749 - Ostatní činnost k ochraně přírody
a krajiny (Obora), 5512 - Požární ochrana, 6112 - Zastupitelstva obcí (storno odstupného starosty)
a 6310 - Obecné P a V z finančních operací.
Na závěr Ing. Luňáček nabídl, že podrobnější informace může poskytnout kdykoliv v průběhu
dnešního zasedání nebo v pracovní době přímo na ekonomickém odboru.
Pan Heřman vznesl dotaz k paragrafu 6112.
Ing. Luňáček odpověděl, že na paragrafu 6112 byly, vzhledem k letošním volbám, rozpočtovány
i výdaje pro případné vyplacení odstupného pro pana starostu. Jelikož pan starosta byl znovu zvolen
do funkce, tak tyto plánované prostředky mohou být využity na posílení výdajů v jiných oblastech
hospodaření města. Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí je určen v názvosloví Rozpočtové skladby MF
ČR.
V 18:38 h. se na zasedání dostavil MUDr. Jarolímek.
Mgr. Hottmarová upozornila, že v zápise je změna rozpočtu přílohou č. 2, přílohou č. 1 je prezenční
listina.
Pan starosta dodal, že příště již bude mít své vystoupení na zasedání ZM také předseda finančního
výboru.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
11/1/14

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 6/2014, která je přílohou č. 2
zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Smiřice.

Hlasování:

Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0

6. Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky SDH
Smiřice
Pan starosta uvedl, že každý rok se rozdělují dotační prostředky na činnost hasičů, na výjezdy,
na odbornou přípravu. Letos to je dokonce 11.000 Kč, město musí schválit přijetí.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
12/1/14

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů Smiřice na rok
2014 ve výši 11.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
s Královéhradeckým krajem.

Hlasování:

Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0

7. Bezúplatný převod pozemku p. č. 61/11 k. ú. Smiřice
Pan starosta uvedl, že se zjistilo, že není zapsaný pozemek pod chodníkem v Komenského ulici,
jehož vlastníkem je Česká republika – Státní pozemkový úřad, bylo by dobré, abychom ho dostali pod
kontrolu, chodník navazuje na komunikaci ve vlastnictví města, a je důležité, aby pozemky pod
chodníky a komunikacemi byly v majetku města.
Pan starosta ukázal přítomným na mapě, o který pozemek se jedná.
Pan starosta dodal, že snad to bude provedeno bezúplatným převodem.
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Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
13/1/14

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 61/11 k. ú.
Smiřice o výměře 112 m 2 z LV 10002 Česká republika - Státní pozemkový úřad na LV
10001 – město Smiřice.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Aktualizace Plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Číbuz včetně
ucelené části k. ú. Smiřice.
Pan starosta uvedl, že jde o věci na hranici těchto katastrálních území, pod pojem společná zařízení
jsou například zahrnuty polní cesty, cyklostezky, vodní díla.
Mgr. Hottmarová dodala, že náčrt zastupitelé obdrželi, úplná dokumentace je rozsáhlá a je uložena
u paní Ryšavé, zastupitelé samozřejmě do dokumentace v případě zájmu mohou přijít nahlédnout.
Pan starosta dodal, že pracovníci městského úřadu se účastní jednání o komplexních pozemkových
úpravách, nic se neděje bez vědomí města.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
14/1/14

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje Aktualizaci Plánu společných zařízení
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Číbuz včetně ucelené části k. ú. Smiřice včetně
realizačních priorit hlavní polní cesty (HPC1) a doplňkové polní cesty (DPC2).

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Petice za omezení parkování na náměstí Míru
Pan starosta uvedl, že byla doručena petice za omezení parkování na náměstí Míru, která byla
podepsána stovkami občanů, i žijících mimo Smiřice, podepsaných smiřických občanů bylo 289, asi
nemá cenu zde posuzovat platnost údajů uvedených v petici. Petice požaduje umístění dopravní
značky omezující dobu parkování na parkovišti na náměstí Míru na maximálně dvě a půl hodiny.
Pan starosta uvedl, že město vnímá nedostatek parkovacích kapacit, předchozí ZM zpracovalo návrh
posílení parkovacích míst v centru města, ukázal na návrhu, kde budou nová parkovací místa
situována. Pokračoval, že asi před čtrnácti dny bylo zahájeno správní řízení, byly obesláni účastníci
řízení, více urychlit to nejde, někteří účastníci jsou z různých koutů republiky.
Pan starosta popsal úpravy, které budou souviset se zřízením nových parkovacích míst, pro zlepšení
situace v parkování se připravuje deset kolmých parkovacích míst proti škole a dvanáct parkovacích
míst do náměstí.
Pan starosta také popsal zřízení parkovacích míst před obecním domem, i tam je situace již značně
nepřehledná.
Pan starosta řekl, že zatím si nikdo nedovolí kopat do náměstí, kdykoliv může napadnout sníh, ale
jakmile bude hotové stavební povolení a bude dobré počasí, začne se s budováním parkovacích míst
u školy.
Pan starosta řekl, že s budováním parkovacích míst souvisí také obnova náměstí, od projektantky
obdržel první návrh, který zastupitelům popsal, a zdůraznil vznik dalších deseti kolmých parkovacích
míst a šesti šikmých parkovacích míst navíc. Kvůli tomu bude svoláno veřejné projednávání zřejmě
do kulturního domu, aby se občané mohli k obnově náměstí vyjádřit.
Pan starosta pokračoval, že pro rekonstrukci silnice vedoucí Smiřicemi je již vybrán projektant, pan
starosta dodal, že vzhledem k tomu, že je to silnice třetí třídy, nebudou tam moci být kolmá stání jako
se nyní parkuje naproti zdravotnímu středisku u bistra, ale pouze šikmá parkovací stání, město bude
navrhovat možnost umístění parkovacích míst. Nabízí se možnost vybudovat parkovací stání vedle
prodejny potravin na místě zeleného pásu, záleží na tom, jak by zrušení zeleného pásu přijali občané.
Pan starosta upozornil, že toto je situace v horizontu příštích několika let, asi 2015 až 2017. Bližší
informace ohledně průtahu se teprve očekávají, projektanti na to mají osm měsíců.
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Pan starosta pokračoval, že předmětem projednávané petice je omezení parkování na náměstí,
městská policie to tam nějakou dobu monitorovala, bylo zjištěno, že některá auta tam parkují
dlouhodobě, ale nebylo by šťastné omezit parkování na náměstí, to by nevyhovovalo zase jiným
lidem. V dokumentaci jsou fotografie, že jsou tam někdy volná místa, někdy je prostě větší dopravní
špička.
Pan Brož řekl, že je to velký problém pro všechny kolem, od doby, kdy se tam přistěhovala Policie ČR,
tam stojí téměř stabilně tři policejní auta, všichni pocítili zrušení autodílů pana Skořepy, spořitelny,
úbytek na tržbách je obrovský, téměř o 300.000 Kč. A parkoviště není obsazeno jen ve špičkách, má
informace, že kvůli parkování lidé kolikrát jedou jinam. Je to problém pro všechny, ale u nich jde
o živobytí, může se pak dělat cokoliv, ale když není kde parkovat, nebudou chodit ani lidé. Je to znát
každý měsíc, lidé se i rozčilují, říkají, ať si to na radnici zjednají. Parkoviště je obsazené i v sobotu,
i když to není vždy, jsou tam volná třeba jen čtyři místa. Často je vidět, že volno je v Jiráskově ulici
a za poštou. Paní …………… prý říkala, že lidé, kteří jsou objednaní na rehabilitaci, kolikrát parkují
o čtyři ulice dál.
Pan starosta řekl, že v Komenského ulici jsou přes den volná místa, ráno lidé odjedou do práce, vrací
se večer, z toho parkoviště je asi stejně daleko na rehabilitaci jako z posledního místa na náměstí.
Bc. Novotný poukázal na to, že pokud se tam parkování omezí, kdo to bude hlídat.
Pan Brož řekl, že udělalo hodně, že je tam nyní policie, dříve lidé prostě zaparkovali třeba na chodník,
jsou tam umístěné kamery, dalo by se to ve spolupráci s městskou a státní policií ohlídat, sám
zjišťoval možnost umístění parkovacích automatů, ale ty jsou drahé a lidi by spíše odradily.
Pan Brož dodal, že není sám, je jich tam dvacet čtyři, raději by někoho přijal, než vyhodil.
Bc. Novotný řekl, že problémem je vymahatelnost.
Pan starosta řekl, že bude třeba počkat, co se situací udělají nová parkovací místa u školy a směrem
do náměstí, pak teprve přistoupit k nějakému omezení. Výstavba nových parkovacích míst je reálný
stav, každou chvíli může být hotové stavební povolení, ale blíží se zima.
Pan Koudelka řekl, že jsou tu také vietnamští obchodníci, a lidé jsou zhýčkaní, chtějí parkovat
u vchodu, v jiném městě jdou do obchodu také třeba přes celé parkoviště.
Ing. Voňka řekl, že sám zjišťuje, jak se věci mají, opravdu lidé říkají, že už sem nepojedou, že tu není
možné zaparkovat, není to problém jen Smiřic, ale i jiných měst. Napadla ho možnost oslovit lidi, kteří
tam stabilně parkují a požádat je, aby parkovali jinde.
Pan starosta řekl, že za poštou jsou volná místa.
Ing. Voňka na to řekl, že lidé pak mají obavu, že jim auto jinde vykradou.
Pan starosta řekl, že už byli připraveni parkování u firmy AG COM uspíšit, paní …………… však při
obchůzce v panelovém domě u obyvatel zjistila, že zhruba sedmdesát procent lidí s rozšířením
parkoviště nesouhlasí, jsou to případní účastníci řízení, pokud by bylo řízení zahájeno, a kvůli jejich
nesouhlasu by to neprošlo. Z tohoto důvodu je i obnova náměstí řešena jako co nejpříjemnější.
Pan Jandera řekl, že pan Voňka to ví, že pro rozšíření parkování byli asi tři lidé, ostatním jde o to, že
pak budou mít betonovou plochu pod okny. Někteří z nich ani nemají auta. Okna večer v létě se stejně
otevírají až večer po desáté hodině, kdy už není takové horko. Je třeba dojít k nějakému kompromisu.
Sám si pamatuje, že kdysi tam bylo stání omezeno pouze na dobu nezbytnou pro nástup a výstup
osob z vozidla.
JUDr. Rousek řekl, že na sídlišti Gen. Govorova mají všichni pod okny parkoviště, připomenul jednání
ZM asi před dvěma roky, kdy firma AG COM navrhovala zřízení parkoviště u trafostanice, ale jednání
ztroskotalo opět na nesouhlasu obyvatel panelového domu, pana …………… a pana …………….
Pan starosta, řekl, že opět jednal na toto téma s panem …………… z firmy AG COM, ale zřejmě jeho
nabídka už se nebude opakovat.
Pan Jandera řekl, že tenkrát byli proti, aby se v centru města prodávaly pozemky soukromé firmě.
Pan starosta vysvětlil pro nové zastupitele, že u trafostanice stejně nic jiného než třeba parkoviště
povolit nejde, pozemek je nyní využíván snad jen majiteli psů, pokusů vyřešit parkování bylo již
několik. Nejpřednější nyní je zřízení parkoviště u školy.
Paní …………… uvedla, že původně pochází ze Dvora Králové nad Labem, pamatuje tam dobu, kdy
bylo parkoviště na náměstí nabouchané, každé místo bylo zabráno, ale obchody tam žily, stály se tam
fronty, pak se tam ale parkování omezilo, sice je možnost parkovat ve vedlejších ulicích, ale obchody
tam odumřely.
Pan starosta řekl, že tady se přece počet míst nesnižuje, naopak se jedná o rozšíření jejich počtu.
Pan Brož řekl, že už je zřejmě rozhodnuto, že značka tam nebude.
Pan starosta se otázal, jaký je názor nových zastupitelů.
Pan Heřman řekl, že je pro to, aby se vyčkalo, byly vyslechnuty názory pro i proti, je třeba počkat, co
udělají nová parkovací místa, je třeba to řešit komplexně, hledat nové alternativy, a když se začnou
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kácet stromy, pak se uvidí to pozdvižení, ale je třeba to řešit, některé stromy se budou muset skácet.
Hlavně je třeba navržené alternativy dotáhnout do konce.
Pan starosta řekl, že na první parkovací místa už jsou finanční prostředky připravené, jde jen o to, že
se blíží zima. Parkovací místa jsou nyní prioritou.
Ing. Koldrt řekl, že státní policie sice zabere tři místa, ale jsou tam kamery, auta jsou hlídaná, mluvilo
se tu o parkování na chodníku, město na jednu stranu opravuje chodníky, které parkování na něm
ničí.
Pan Brož řekl, že všem ostatním je to jedno.
Bc. Novotný řekl, že nejsou proti němu, chtějí ho podpořit, ale nemyslí si, že značka to vyřeší, také
tam jezdí, rozčiluje se, ale pak jede a zaparkuje vedle pošty nebo za ní a kousek si dojde. Zřejmě
všichni vidí, že tu není možnost represe, samotná značka to nevyřeší.
Pan …………… řekl, že si myslí, že značka by mohla mít vliv především na obyvatele, kteří tam bydlí.
Bc. Novotný se otázal, zda město má nějakou možnost oslovit obyvatele ohledně parkování.
Pan Koudelka řekl, že třeba parkovací hodiny u parkoviště jinde také nic nevyřešily.
Pan starosta řekl, že městští strážníci nemohou hlídat jedno parkoviště, musí při svých obchůzkách
obsáhnout celé město a jeho městské části, proto jim nakonec bylo pořízeno auto, i když to
znamenalo nárůst prostředků vydaných za pohonné hmoty.
Paní …………… řekla, že tedy nyní musí čekat na hezké počasí a doufat, že se něco stane.
Pan starosta řekl, že nejde o samotnou značku, ale o to, jak to uhlídat, když tam bude značka
s omezením.
Paní …………… řekla, že je prostě jasné, že značku tam město nechce.
Pan Brož řekl, že by stačilo, aby jednou za čas padla nějaká pokuta, lidé by se o tom dověděli.
Pan starosta řekl, že těžko lze spoléhat na to, že když se jednou za měsíc jeden parkující postihne
pokutou, že se to rozkřikne.
JUDr. Rousek řekl, že kolikrát na zmíněné parkoviště přijel, když tam zrovna nebylo místo, prostě si
počkal několik minut, některé auto odjelo a on zaparkoval místo něho.
Další z přítomných řekla, že to není pravda, sama to vidí, když chodí do práce, opravdu by stačila jen
značka s omezením.
JUDr. Rousek řekl, že nejde o to, zda má pravdu nebo ne, ale o to najít řešení pro všechny, a není to
proto, že by vystupoval proti panu Brožovi, je to problém každého města, těch aut prostě přibývá,
nikdo to není schopný vyřešit rychle.
Pan Koudelka řekl, že mnoho lidí si té značky, pokud tam bude, ani nevšimne.
Pan …………… se nejprve otázal, kolik stojí značka a jak by bylo složité získat povolení od
dopravního inspektorátu, pak řekl, ať se tam ta značka dá, uvidí se, jestli to něco vyřeší.
Pan starosta řekl, že dopravní inspektorát se značkou nemá problém, samotná značka také není
nákladná investice, ale není to řešení.
Pan Jandera řekl, že parkoviště bylo přece stavěno pro obyvatele i pro návštěvníky obchodů. Vyzval
paní Klůzovou, aby se zúčastnila domovní schůze u nich v domě.
Paní Klůzová řekla, že ona s tím snad nemá nic společného, maximálně se vyjadřovala ohledně
obrazu.
Pan Brož řekl, že to není jen jeho zájem, petici podepsalo dvě stě osmdesát lidí ze Smiřic a mnoho lidí
žijících mimo Smiřice, omezení by se týkalo jen všedních dnů od 07:00 h. do 17:00 h. a soboty jen od
07:00 h. do 11:00 h.
Pan starosta řekl, že omezení by tedy nepostihlo lidi, kteří ráno odjedou do práce a večer tam parkují.
A těm, kteří poruší dobu parkování pouze na dvě a půl hodiny, pak promítat dvouapůlhodinové video
jako důkaz, že s autem neodjeli. On sám tedy nebude podporovat, aby tam neustále stáli městští
strážníci a jednou za měsíc někomu dali pokutu. Žádá, aby bylo uvedeno v zápisu, že omezení
nebude podléhat kontrole.
Ing. Litomiský se otázal, jaký by byl problém potom s odstraněním značky.
Pan starosta řekl, že žádný, dopravní inspektorát povolí zase odstranění.
Ing. Litomiský navrhl kompromis, aby se k parkovišti dala značka, ale nebude se to kontrolovat.
Mgr. Rohlena řekl, že značka nepomůže, když se to nebude vymáhat, pomohou parkovací místa.
Bc. Novotný řekl, že se nehádají s panem Brožem, hledají řešení, pokud si pan Brož myslí, že značka
pomůže, tak ať se tam dá, on sám si to nemyslí, že to pomůže, pokud nebudou nová místa.
JUDr. Rousek navrhl, aby se dalo do usnesení, aby bylo předloženo vyhodnocení, jakým způsobem
toto řešení pomohlo.
Pan starosta řekl, že by bylo možno vrátit se k tomu za nějakou dobu.
Mgr. Hottmarová řekla, že v petici bylo požadováno omezení ve všední dny, obává se toho, že
v některém dalším ZM se bude řešit petice obyvatel z domů na náměstí, že se tím omezilo jejich
parkování na parkovišti.
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Pan starosta navrhl doplnit usnesení o schválení umístění značky o omezení parkování v souladu
s požadavky petice.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
15/1/14

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo petici požadující umístění dopravní značky
omezující dobu parkování na 2,5 hodiny na parkovišti na náměstí Míru a schvaluje
umístění značky v souladu s požadavky petice.

Hlasování:

Pro: 11

Zdržel se: 2

Proti: 1

K bodu č. VI programu: Diskuse
Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse.
Pan Litomiský řekl, že se na něho obrátilo mnoho občanů, které trápí vzrůstající doprava ve Smiřicích,
a požádal o zařazení tohoto problému do jednání některého z dalších zasedání ZM.
Pan starosta řekl, že je zvykem, když někdo žádá o projednání problému v ZM, poskytne materiál
a podklady, případně navrhne řešení.
Ing. Litomiský řekl, že slyšel o krátkodobém řešení, kdy někteří občané chtěli zablokovat dopravu
ve Smiřicích, on si nemyslí, že to je řešení, pan starosta zde mluvil o rekonstrukci této silnice, často se
na této silnici překračuje rychlost. Ing. Litomiský navrhl umístit časový radar na začátku a na konci
města, inspiroval se například v Kocbeřích či v Choustníkově Hradišti, kde sám dostal pokutu, protože
překročil povolenou rychlost. Dlouhodobým řešením by byl obchvat města, ale ten, který zde byl před
lety naplánován, vzal za své při výstavbě domů v Holohlavech. V souvislosti s výstavbou dálnice by
bylo možné navrhnout nový obchvat a odvést tak těžkou dopravu ze Smiřic. Řešením by mohla být
výstavba nového mostu přes Labe.
Pan starosta na to řekl, že je to skutečně dlouhodobé řešení, ale jedna věc je, kdo to v dnešní době
zaplatí, další věcí je, že v územních plánech Smiřic a Holohlav se sice zuby nehty drží možnost tohoto
plánovaného obchvatu, ale dnes je to v blízkosti soukromých pozemků u rodinných domů. Pokud jde
o řepnou kampaň, funguje spolupráce s ředitelem cukrovaru ve formě postihu řidičů, kteří nedodržují
dopravní předpisy.
Ing. Litomiský řekl, že nejde jen o řepnou kampaň, Smiřice jsou průjezdním místem.
Pan starosta řekl, že pokud by tento případný návrh odklonit dopravu a vybudovat obchvat vyšel,
mohlo by se stát to, co ve Dvoře Králové nad Labem.
Pan Litomiský řekl, že jde jen o nákladní dopravu.
Pan starosta řekl, že v současné době obchvat a most není kam umístit. Z jedné strany je katastr obce
Holohlavy a na druhé straně našeho katastru je výhradní ložisko štěrkopísků, tedy státem evidované
ložisko, a v tomto prostoru se nachází hranice s katastrem obce Lochenice.
Ing. Litomiský na to reagoval, že by bylo nutné jednat se sousedními obcemi.
JUDr. Rousek řekl, že četl, že výstavba dálnice z Hradce Králové do Smiřic je plánována na rok 2017,
a tak proto se tu asi opravuje komunikace.
Pan starosta řekl, že toto vzniklo po dlouhodobém náporu ze strany města a cukrovaru, aby se
nedělaly pouze drobné opravy, ale kompletní rekonstrukce včetně položení méně hlučného asfaltu.
Mgr. Rohlena řekl, že četnost dopravy to nesníží.
JUDr. Rousek řekl, že je třeba uznat, že se situace v souvislosti s řepnou kampaní podstatně zlepšila,
automobily si našly i jiné trasy.
Pan starosta řekl, že po vybudování kamerového systému byl v dohledu kamery osazen měřič
rychlosti, sám si všiml řidiče, který určitě nejel třicet, požádal o výstup z kamery, poslal fotografii
řediteli cukrovaru, který zajistil postih řidiče. Pan starosta vyzval, aby lidé v případě, že si všimnou
řidičů, kteří nedodržují rychlost, posílali informace. Postih funguje a mohlo by to fungovat i z druhé
strany města. Co se týká plánované rekonstrukce silnice, u železničního přejezdu je nerovnost
v silnici, která způsobuje hluk, oprava to vyřeší, jde také o opěrné zdi v Pácaltově kopci, které se
rozpadají, pan …………… je ochotný převést pozemek, aby se tam situace ohledně opěrných zdí
mohla vyřešit a případně by se tam mohla rozšířit komunikace.
Ing. Litomiský znovu navrhl umístit časový radar ve městě.
Bc. Novotný se otázal, zda je k dispozici nějaký výstup z radarů, které jsou instalovány.
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Pan starosta řekl, že je to pouze informační měřič rychlosti, neukládá údaje, údaj není možné bez
prohlédnutí kamerového záznamu zjistit.
Pan starosta řekl, že uvažoval, zda nekoupit městské policii radar, ale pak by bylo třeba uzavřít
smlouvy i s okolními obcemi, aby si na sebe vydělal, protože radar je investice o částce asi 800.000
Kč.
Pan Koudelka pro zajímavost řekl, že policisté již měří z vrtulníku rychlost na úseku za Rusekem.
Mgr. Hottmarová informovala zastupitele, že končí funkční období nynější školské rady, je třeba vybrat
tři osoby, které se ujmou členství. Dříve se do školské rady obsazovali zaměstnanci, kteří měli
ve škole své děti. Požádala Mgr. Rohlenu o informace o školské radě.
Mgr. Rohlena na to řekl, že školská rada je devítičlenná, jsou v ní tři zástupci z řad učitelů, tři zástupci
zřizovatele a tři zástupci rodičů, funkční období je tříleté, rada se schází ze zákona dvakrát v roce,
většinou vždy o pololetí.
Mgr. Hottmarová požádala o návrhy členů.
Mgr. Rohlena dodal, že je to práce především pro ředitele školy, pro členy a předsedu z toho
nevyplývá žádná náročná činnost, zejména v období, kdy musí předložit výroční zprávu.
Mgr. Hottmarová se otázala, zda může být opět navržen pan Černý.
Pan Černý s návrhem souhlasil.
Pan Koudelka se přihlásil jako další člen školské rady.
Mgr. Hottmarová řekla, že jsou tam zástupci pedagogů, rodičů, je třeba navrhnout za zřizovatele ještě
dalšího člena.
Pan starosta řekl, že dva už jsou navrženi, ještě zbývá jeden.
S navržením do školské rady souhlasil Ing. Lukáš Trávník.
Pan Jandera připomněl, že na minulém zasedání ZM žádal o podněty ke kontrolám pro kontrolní
výbor.
Pan Brož se otázal, jak je to u občanů i živnostníků s kontejnery, v prodejně všechno třídí, často
odvážejí tříděný odpad i do Předměřic, vietnamští obchodníci totiž házejí všechno do plastů bez
rozlišení.
Mgr. Hottmarová odpověděla, že když byl na městském úřadu na životním prostředí ještě pan
Bělohoubek, sama s ním byla na šetření, všichni obchodníci mají kontejnery a smlouvy na svoz
odpadu.
Paní Klůzová řekla, že byla svědkem, že se pán z obchodu na rohu snažil několikrát odpad spálit
včetně shnilé zeleniny, když v této věci kontaktovala paní Luxovou, nic se nestalo, na e-mail jí
odepsala něco v tom smyslu, že je třeba spíše třeba dbát na dobré sousedské vztahy než
na dodržování vyhlášky.
Mgr. Hottmarová řekla, že dnes už je tam jiný prodejce, paní Luxovou tam pošle a ověří její postup.
Pan starosta navrhl termín pracovního zasedání ZM na den 08.12.2014 od 17:00 h. s tím, že řádné
zasedání ZM se uskuteční dne 15.12.2014 od 18:00 h.
Mgr. Hottmarová vysvětlila, že na pracovním zasedání ZM se nepřijímají usnesení, probírají se tam
jen podrobnosti k projednávaným usnesením.
Ing. Litomiský v souvislosti s rozpočtem navrhl dodělat chodník před domem pana ……………,
chodník je rozpracovaný posledních dvacet let.
Pan starosta se vyjádřil ohledně pana …………… a řekl, že jeho tvrzení, že mu praská dům vlivem
dopravy, když bydlí sto metrů od silnice, asi nebude pravdivé, mínil, že v této části města po chodníku
asi moc lidí neprojde.
Pan starosta po té ukončil diskusi a přečetl závěrečné usnesení.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
16/1/14

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

Zdržel se: 0

Proti: 0
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K bodu č. VII programu: Závěr
Na závěr pan starosta řekl, že tím se vyčerpal program tohoto zasedání, poděkoval přítomným
zastupitelům a občanům za účast na jednání.
Pan starosta po té 1. zasedání Zastupitelstva města Smiřice ve 20:28 h. ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 01.12.2014
č. j.: 5397/Správ/14/JO

Luboš Tuzar v. r., starosta města
Jiří Heřman v. r., ověřovatel zápisu
Mgr. Petr Rohlena 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.

11

