ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva města Smiřice
konaného dne 22.06.2015 v 18:00 h.
v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice

Přítomno:

13 členů ZM dle prezenční listiny

Omluveni:

Martin Černý
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.

Účetní závěrka města Smiřice za rok 2014
Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2014
Změna rozpočtu č. 3/2015
Krátkodobý úvěr na financování infrastruktury
Prodej pozemku p. č. 763/2 k. ú. Smiřice
Koupě pozemku p. č. 746/8 k. ú. Smiřice
Změna č. 1 Územního plánu Smiřice
Návrh člena správní rady společnosti Královéhradecká labská o.p.s.

VI. Diskuse
VII. Závěr
Starosta města pan Luboš Tuzar v 18:00 h. zahájil jednání Zastupitelstva města Smiřice (dále jen
„ZM“) za účasti 11 členů ZM a uvítal přítomné.
Dále pan starosta konstatoval řádné vyhlášení zasedání ZM obvyklými způsoby.
Pan starosta řekl, že ze strany města není žádná záležitost k doplnění do programu.
Pan starosta se otázal, zda má někdo z přítomných něco na doplnění do programu.
Pan Koudelka navrhl možnost zavést vyhlášku, aby se například v neděli od 14:00 h. nedělalo s ničím
hlučným, aby se třeba nesekala tráva, v obci Holohlavy to mají tak zavedeno.
Pan starosta na to řekl, že onehdy tu již byl tento návrh, tehdy se to neřešilo, bylo řečeno, že se
počká, zda se sejde více podnětů, pak by se podle toho jednalo.
Mgr. Hottmarová potvrdila, že Holohlavy tuto vyhlášku nedávno přijaly.
Bc. Novotný se otázal, kdo to bude kontrolovat a jak to bude s průkazností.
Pan starosta řekl, že kontrolovat to bude moci městská nebo státní policie, vždy bude třeba, aby to
někdo dosvědčil.
Pan Heřman řekl, že se diví, tady je to přece samý rodinný dům, pozemky spolu sousedí, sousedé by
se mohli domluvit.
Mgr. Hottmarová řekla, že žádnou oficiální stížnost ohledně této záležitosti neevidujeme, vyhláška by
se neměla přijímat jen proto, aby byla, aby jen ležela.
Pan Koudelka řekl, že to byl jenom námět.
Pan Heřman navrhl počkat do září, co se bude dít, pak se ZM podle toho může zařídit.
Mgr. Hottmarová řekla, že připravit vyhlášku není problém.
Pan starosta řekl, že tedy jsou dvě možnosti, buď se připraví na příští ZM vyhláška a bude se o ní
hlasovat nebo se to zatím nechá být.
Mgr. Hottmarová řekla, že by to byla vyhláška formátu A4, stanovila by, od kdy do kdy je noční klid,
který nikde jinde momentálně stanoven není, a dobu, kdy by se občané měli vyhýbat hlučným
činnostem.
Pan starosta řekl, že dnes již není doba, kdy by se jen tak sousedé mohli domluvit.
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Mgr. Hottmarová řekla, že stejně je třeba sáhnout do poplatkových vyhlášek, takže se připraví nová
vyhláška a přes prázdniny se vyhlášky zrevidují.
Pan starosta řekl, že vyhláška bude ponechána do příštího ZM, dnes už se kvůli tomu program měnit
nebude.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Při hlasování o usneseních organizačních záležitostí nebyl přítomen JUDr. Rousek.
ZM přijalo toto usnesení:
1/5/15
Hlasování:

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 5. zasedání Zastupitelstva města
Smiřice.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. II programu: Organizační záležitosti
ZM přijalo toto usnesení:
2/5/15

Hlasování:

3/5/15

Hlasování:

4/5/15
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice volí:
a) návrhovou komisi:

Pro: 10

Pavel Brož
JUDr. Pavel Rousek
Zdržel se: 0

Proti: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
b) ověřovatele zápisu:

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

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

Bc. Lukáš Novotný
Jan Koudelka

Marcela Joštová
Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. III programu: Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení ze 4. zasedání ZM přednesl místostarosta Ing. Ladislav Koldrt.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz ke kontrole usnesení.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
V 18:12 h. se na zasedání vrátil JUDr. Rousek.
ZM přijalo toto usnesení:
5/5/15
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 4. zasedání
Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. IV programu: Informace z jednání Rady města
Rada města Smiřice (dále jen „RM“) se sešla za období od 4. zasedání ZM dne 20.04.2015
do dnešního zasedání ZM 6x.
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Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy
přítomných.
Bc. Novotný se otázal k bodu č. 79/2015 – dohoda o ukončení nájemní smlouvy s provozovatelem
restaurace Dvorana.
Pan starosta odpověděl, že ke dni 30.06.2015 nájemce podal výpověď s tím, že nechce agónii
prodlužovat. Dále byl zveřejněn záměr pronájmu těchto nebytových prostor, možná to bylo předčasné,
ale záměr už se ponechal vyvěšený.
Bc. Novotný se otázal, jaký je aktuální stav obnovy pivovaru.
Pan starosta odpověděl, že na pivovaru se stále pracuje, kromě pivovaru je zájem provozovat zde
i restauraci. Teď se zpracovává stavebně-historický průzkum, ten financuje budoucí provozovatel
pivovaru, památkáři podle něj budou posuzovat, zda a v kterých místech bude možno prorazit dveře
či okno.
Bc. Novotný se dále otázal na výsledek domovní schůze obytného domu na náměstí ve vztahu
k projektu obnovy náměstí.
Pan starosta odpověděl, že domovní schůze dopadla dobře, projekt obnovy náměstí byl podpořen,
z průběhu schůze vyplynuly ještě další body spolupráce, jeden už je splněn, konkrétně umístění lampy
veřejného osvětlení vzadu za domem.
Paní ............... poznamenala, že většinou obyvatel byl projekt podpořen, a lampa svítí dobře.
Pan starosta k projektu obnovy náměstí doplnil, že jakmile se dokončí projekt, bude požádáno
o stavební povolení.
Pan starosta se otázal, zda jsou nějaké další dotazy.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
6/5/15

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních rady města
od 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.04.2015 do dnešního zasedání
zastupitelstva města.
Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. V programu: Projednání problémů města
1. Účetní závěrka města Smiřice za rok 2014
Pan starosta řekl, že nyní je na programu projednání problémů města, mezi prvními body je účetní
závěrka města a návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření města, ke kterým měl
bližší informace přednést vedoucí ekonomického odboru Ing. Luňáček. Ten se asi zdržel někde
v koloně na silnici a přijede se zpožděním. Pan starosta se otázal, zda bude vůbec třeba, aby
Ing. Luňáček zastupitelům podal bližší vysvětlení, celá dokumentace je v případě zájmu k nahlédnutí
na ekonomickém odboru.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný uvedl, že se sešel s panem ekonomem, byl mu předložen závěrečný účet i přezkum
hospodaření, jsou to velká čísla, vše bylo vysvětleno. Zpráva o přezkoumání hospodaření říká, že
hospodaření bylo bez závad, ani v závěrečném účtu nebyly shledány nedostatky.
Pan starosta se otázal, zda má někdo k účetní závěrce nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
V 18:23 h. se dostavil MUDr. Jarolímek.
ZM přijalo toto usnesení:
7/5/15
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje účetní závěrku města Smiřice za rok 2014
bez oprav.
Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0
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2. Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2014
ZM přijalo toto usnesení:
8/5/15

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo a schvaluje celoroční hospodaření města
a závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Smiřice za rok 2014 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: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

3. Změna rozpočtu č. 3/2015
Pan starosta předal slovo vedoucímu ekonomického odboru Ing. Luňáčkovi.
Ing. Luňáček uvedl, že materiály byly zastupitelům rozeslány již 16. června a 17. června byly
projednány s Bc. Novotným, předsedou finančního výboru. Tato změna není rozsáhlá, zapojuje se v ní
také dar, který město obdrželo, ten bude předán Kulturnímu středisku Dvorana Smiřice, s.r.o.
Ing. Luňáček pokračoval, že rozpočet se v příjmové i výdajové části navyšuje o částku 118.100 Kč.
Po této úpravě bude mít hodnotu 43.963.410 Kč v příjmové části a 43.152.650 Kč ve výdajové části.
Saldo zůstává stejné, tedy v částce 810.760 Kč. Kromě těchto operací, které mění jeho výši, dochází
i k několika přesunům finančních prostředků v rámci i mezi jednotlivými paragrafy ve výdajové části
rozpočtu.
Ing. Luňáček dále řekl, že neadresná část příjmů se navyšuje u rozpočtových položek 2321 – Přijaté
neinvestiční dary o částku 50.000 Kč a 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu o částku 52.000 Kč. Další příjmy ve výši 16.100 Kč se evidují na paragrafech 3636 – Územní
rozvoj, 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek a 6171 – Činnost místní správy.
Ing. Luňáček pokračoval, že ve výdajové části rozpočtu se úpravy týkají těchto paragrafů: 2212 –
Silnice (přesun prostředků v rámci paragrafu), 3311 – Divadelní činnost (navýšení na položce oprav
a udržování o 8.500 Kč), 3314 – Činnosti knihovnické o 17.000 Kč (zejména z důvodu pořízení nových
regálů na knihy), 3330 – Činnosti reg. církví a náboženských společností se snižuje o částku
3.500 Kč, 3392 – Zájmová činnost v kultuře se navyšuje o 50.000 Kč (zapojení neinvestičního daru
na kulturní akce). 3613 – Nebytové hospodářství se snižuje o částku 940.000 Kč, tam se z důvodu
finanční náročnosti akce, zateplení haly techniky, od tohoto záměru v roce 2015 upouští a přebytečné
prostředky se využijí v převážné míře na posílení paragrafu 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
a to na vybudování technické infrastruktury pro osm rodinných domů. Paragraf 3632 – Pohřebnictví
(přesun prostředků v rámci paragrafu), 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se navyšuje
o 84.130 Kč, ve mzdových položkách je to dotace Úřadu práce ČR a dále na posílení nákupu DHDM.
Dále paragraf 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek se navyšuje o částku 1.600 Kč (položka oprav
a udržování a nákupu kolků), 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část (přesun prostředků v rámci
paragrafu). Paragraf 6171 – Činnost místní správy se snižuje na položce oprav a udržování s tím, že
tyto prostředky se přesunují do již zmíněného paragrafu 3314 – Činnosti knihovnické.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že Ing. Luňáček opět řekl vše, ze strany finančního výboru nejsou připomínky.
Změna pojednává také o zmíněném přijatém daru, a když se nebude rekonstruovat hala technických
služeb, prostředky se přesunou do chystané infrastruktury v lokalitě nových rodinných domů.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
V 18:27 h. se dostavil Ing. Litomiský.
ZM přijalo toto usnesení:
9/5/15
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2015, která je přílohou č. 2
zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0
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4. Krátkodobý úvěr na financování infrastruktury
Pan starosta řekl, že tu již padlo slovo infrastruktura, jedná se o výstavbu infrastruktury v lokalitě
nových rodinných domů na Sídlišti. Řešilo se, zda by bylo možno odsunout platbu za provedení
infrastruktury až do doby, než budou obdrženy platby za prodané pozemky. Vyjádření advokátní
kanceláře však znělo, že jako orgán veřejné správy město nemůže neúměrně prodlužovat dobu
splatnosti, maximum je třicet dní. Proto byla zvolena možnost uzavření smlouvy o úvěru, podmínky
jsou velmi výhodné, úroková sazba činí 0,78 % p. a.
Pan starosta dodal, že bylo vyhlášeno poptávkové řízení na výstavbu této infrastruktury, přihlásily se
tři firmy, vítězná nabídka je o zhruba 250.000 Kč vyšší než příjem z kupních smluv.
Pan starosta se otázal, zda k úvěru má nějaké připomínky Bc. Novotný ze strany finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že nejsou žádné připomínky, úroková sazba je extrémně nízká.
Pan Koudelka se otázal, zda je to otevřený rámec.
Pan starosta odpověděl, že ano.
Pan starosta dodal, že až se dokončí zasíťování této lokality, vrátíme se k lokalitě v Rodově, kde byla
již dříve plánována zástavba.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
10/5/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0418704419 mezi
Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a městem Smiřice,
jejímž předmětem je úvěrový rámec ve výši 7.000.000 Kč určený k financování
infrastruktury výstavby 8 rodinných domků.

Hlasování:

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

5. Prodej pozemku p. č. 763/2 k. ú. Smiřice
Pan starosta řekl, že je již známo, že se řeší rekonstrukce průtahu městem, na to navazuje řešení
prostoru před nádražím. Kus pozemku pana ............... tam zasahuje do pozemku města, tímto se stav
vyrovná. Geometrický plán zastupitelé obdrželi.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
11/5/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej pozemku p. č. 763/2 – ostatní plocha –
jiná plocha o výměře 133 m2, označeného podle geometrického plánu č. 1103-68/2015
ze dne 30.05.2015, v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, panu ............... za cenu
35.610 Kč.

Hlasování:

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

6. Koupě pozemku p. č. 746/8 k. ú. Smiřice
Pan starosta jen doplnil, že pan ............... na tomto pozemku plánuje výstavbu bytového domu,
na odboru výstavby jsou už nějaké informace, do příštího ZM se pro zastupitele zajistí.
ZM přijalo toto usnesení:
12/5/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje koupi pozemku p. č. 746/8 – ostatní plocha –
jiná plocha o výměře 75 m2, označeného podle geometrického plánu č. 1103-68/2015
ze dne 30.05.2015, v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice za cenu 35.610 Kč.

Hlasování:

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0
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7. Změna č. 1 Územního plánu Smiřice
Pan starosta řekl, že záměr investora se do současného územního plánu nevejde, podle hlavního
architekta Magistrátu města Hradce Králové to nejde bez změny územního plánu. Tato lokalita je
v územním plánu označena jako Z10. Podoba územního plánu se nezmění, dojde pouze ke změně
textace, změní se limity pro zastavitelnost území, výšku budov. Záměr musí mimo jiné projít také
řízením posuzování vlivů na životní prostředí, procesy jsou to tak na dva roky.
Bc. Novotný řekl, že se sešel s panem starostou ohledně změny územního plánu, velikostně
a dispozičně územní plán záměru odpovídá. Dodal, že pokud chceme zvýšit zaměstnanost, znamená
to další beton, i když z toho není sám nadšený.
Pan starosta řekl, že investoři jsou si vědomi prázdného areálu ve Zderazi, ale také zátěže, kterou
představuje. Potřebují však stavět na zelené louce, je to velká linka o délce sto padesát metrů,
na jedné straně do ní najede plech, na druhé straně z ní vypadne polovina karoserie.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
13/5/15

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice s ohledem na strategický význam a v souladu
s veřejným zájmem schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Smiřice v souladu
se žádostí investora KARSIT Automotive, s.r.o., Jaromírova 91, Jaroměř týkající se
části průmyslové zóny v Územním plánu Smiřice označené Z10.
Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 1

8. Návrh člena správní rady společnosti Královéhradecká labská o.p.s.
Pan starosta uvedl, že o.p.s. byla založena městy Smiřice, Hradec Králové, Jaroměř a Kuks, cílem
bylo vystavět cyklostezku. Nyní končí tříleté funkční období členů. Tato společnost nyní funguje
na celém území Královéhradeckého kraje.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
14/5/15

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

Hlasování:

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. VI programu: Diskuse
Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse.
Pan starosta řekl, že v souvislosti s projektováním průtahu města se vyskytla potíž v Pácaltově kopci,
kde bylo plánováno umístění nové opěrné zdi. Pan ..............., majitel pozemku, má na nemovitosti asi
padesát exekucí, nemá mandát, aby s nemovitostmi nakládal. Nyní se čeká, zda to někdo koupí, ale
není to budova zrovna v dobré kondici. Proběhly už nějaké kontrolní dny se SÚS, je třeba vyčkat.
Pan ............... už byl upozorňován, aby s tím něco podnikl, ale zatím nebyl schopen ani nechat
odstranit nynější polorozpadlou zeď.
Pan Heřman poznamenal, že se bude čekat, zda se to rozpadne úplně.
Pan starosta řekl, že je to naprosto patová situace, i když někdo podá trestní oznámení, se situací to
nepohne.
Ing. Trávník se otázal, zda to zastaví rekonstrukci průtahu.
Pan starosta řekl, že rekonstrukci to nezastaví, ale bude se řešit pouze úsek po železniční přejezd,
pokud snad SÚS nemá nějaký nástroj, jak pokračovat.
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Ing. Litomiský řekl, že náhodou byl svědkem, když se upravovala zeleň ve Smiřicích, nakonec se
spolu s pracovníky domluvili, zadání ale tak, jak řekli, znělo hrozně.
Pan starosta řekl, že Ing. Filip vysvětlí, jak znělo zadání.
Ing. Litomiský se otázal, zda by bylo možno zastupitele informovat o úpravě zeleně ve městě.
Mgr. Hottmarová se otázala, zda chce informace o každé ořezané větvi.
Pan starosta řekl, že zadání znělo túje prořezat a zkrátit.
Ing. Filip doplnil, že zadání znělo zkrátit túje o třetinu, bohužel, zkrátili je téměř o polovinu, nyní se
musí vyčkat, co s tím dále, túje jsou přerostlé.
Ing. Litomiský navrhl tak dva roky počkat, zda to obroste, pak to ponechat, uvidí se, pokud na to zima
bude mít nějaký negativní vliv.
Pan starosta řekl, že tak to bylo myšleno, zkrátit o třetinu a počkat, co s tím zima provede.
Ing. Litomiský řekl, že by bylo dobré zastupitele informovat o zásadních věcech v úpravách veřejné
zeleně.
Pan starosta se otázal, zda by stačilo třeba e-mailem.
Pan Koudelka řekl, že zásadní věci by mohly jít e-mailem.
Mgr. Hottmarová řekla, že o kácení stromů rozhoduje člověk na odboru životního prostředí, který je
o tom proškolený, a i když zastupitelstvo bude proti, pokud určitý strom bude muset být skácen, tak
rozhodnutí, které to povolí, prostě vydá.
Pan starosta se otázal, kolik zastupitelů se seznámilo s pasportem zeleně, který zpracovala
Mendelova univerzita.
Mgr. Hottmarová dodala, že paní Luxová z odboru životního prostředí je přítomná na úřadě čtyři dny
v týdnu, je možné jí také poslat e-mail.
Pan starosta řekl, že pasport bude rozeslán e-mailem.
Pan Heřman řekl, že zastupitelstvo může něco schválit, vzít na vědomí, ale když spadne strom třeba
na kočárek, tak první na ráně bude úředník, který je za to zodpovědný.
Pan starosta řekl, že nedávno na Gen. Govorova spadl strom přímo na automobil. Byl to jeden
ze stromů, které byly v pasportu označeny, jenže stav stromu spolu se špatným počasím zapříčinily
jeho pád.
Ing. Luňáček řekl, že ještě, že ten posudek byl zhotoven, byl podkladem pro pojišťovnu při posuzování
pojistné události, majitel auta byl pak díky tomu odškodněn v plném rozsahu.
Ing. Trávník řekl, že vrby za fotbalovým stadionem jsou také ve špatném stavu.
Pan Heřman upozornil také na lípy v ulici A. Malé.
Mgr. Hottmarová řekla, že lípy v ulici A. Malé jsou zmapované.
Pan Koudelka ve zkratce podal zprávy o uskutečněné schůzi nové dozorčí rady společnosti Vodovody
a kanalizace Hradec Králové, a. s., byl zmíněn zisk ve výši přes 44.000.000 Kč, a konečně budou
vypláceny dividendy.
Mgr. Rohlena se otázal ohledně areálu bývalého Dřevotvaru, tam se něco děje.
Pan starosta řekl, že to koupila nějaká spediční firma, která zaváží lékárny, majitel kdysi bydlel
ve Smiřicích, nějaký pan ................ Od města nic nepotřebovali, takže to šlo trochu mimo nás.
Nakonec to tedy koupil někdo úplně jiný, než o kom bylo mluveno v ZM.
Pan starosta řekl, že příští termín zasedání ZM bude v první polovině září.
Pan starosta ještě doplnil, že obce Holohlavy i Černožice schválily spolupráci s naší městskou policií,
nyní jim budou předloženy smlouvy, aby je schválily.
Pan starosta se otázal, zda má někdo z přítomných ještě nějaký příspěvek do diskuse.
Žádný další příspěvek do diskuse nebyl.
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:
15/5/15

Hlasování:

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.
Pro: 13

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 konstruktivní přístup a za účast na jednání, a popřál všem pěkné
dovolené.
Pan starosta poté 5. zasedání Zastupitelstva města Smiřice v 19:07 h. ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 25.06.2015
č. j.: 2645/Správ/15/JO

Luboš Tuzar v. r., starosta města
Jan Koudelka v. r., ověřovatel zápisu
Bc. Lukáš 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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