ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva města Smiřice
konaného dne 14.09.2015 v 18:00 h.
v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice

Přítomno:

12 členů ZM dle prezenční listiny

Omluveni:

Ing. Eva Svobodová
MUDr. Jiří Jarolímek

Nepřítomen:

Ing. Jindřich Litomiský
Program jednání
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení
Organizační záležitosti
Kontrola usnesení
Informace z jednání RM
Projednání problémů města
1. Rozpočtové opatření č. 6/2015
2. Ukončení výplaty odměn členů FV ZM
3. Určení člena ZM ke spolupráci při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Smiřice
a při pořizování Zprávy o uplatňování Územního plánu Smiřice za období
2011–2015
4. Zadání Změny č. 1 Územního plánu Smiřice
5. Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností Městské policie Smiřice s obcí Holohlavy
6. Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností Městské policie Smiřice s obcí Černožice
7. Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 3/2015 o regulaci hlučných činností
8. Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 4/2015 o místním poplatku ze psů
9. Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 5/2015 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
10. Smlouva o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a. s.
11. Smlouva o započtení se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a. s.
12. Zahájení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rodov
13. Koupě pozemku p. č. 203/5 v k. ú. Smiřice.

VI. Diskuse
VII. Závěr
Starosta města pan Luboš Tuzar v 18:00 h. zahájil jednání Zastupitelstva města Smiřice (dále jen
„ZM“) za účasti 12 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, proti
zveřejněnému programu se jeden bod z jednání stahuje, jde o bod, který se týkal prodeje pozemku,
do dnešního dne ještě nebyla známá cena pozemku, znalec nestačil dodat posudek.
Pan starosta se otázal, zda má někdo z přítomných něco na 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:
1/6/15

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 6. zasedání Zastupitelstva města
Smiřice.
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Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. II programu: Organizační záležitosti
ZM přijalo toto usnesení:
2/6/15

Hlasování:

3/6/15

Hlasování:

4/6/15
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice volí:
a) návrhovou komisi:

Pro: 10

Jiří Heřman
Martin Černý
Zdržel se: 2

Proti: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
b) ověřovatele zápisu:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
c) zapisovatelku:
Pro: 12

Lubomír Jandera
Ing. Miroslav Voňka

Marcela Joštová
Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. III programu: Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 5. zasedání ZM přednesl místostarosta Ing. Ladislav Koldrt.
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:
5/6/15
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5. zasedání
Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 12

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 5. zasedání ZM dne 22.06.2015
do dnešního zasedání ZM 7x.
Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy
přítomných.
Bc. Novotný se otázal k bodu č. 120/2015 – záměr realizace česko-polského projektu.
Pan starosta odpověděl, že situace s restaurací Dvorana je tristní, od zveřejnění záměru se za celou
dobu nikdo nepřihlásil. Naskytla se však možnost zapojit se do česko-polského projektu, pro který se
využije část restaurace. Stávající výčep se uzpůsobí jako informační centrum, pravá část jako výstavní
prostory. Zatím nelze předpokládat, jak se projekt vyvine, jak bude úspěšný. Polská strana připravuje
projekt na téma pohádek, město má v úmyslu zřídit v zámku výstavní prostory podobného typu,
na projektu už se pracuje. Levá strana restaurace by se pronajala případnému zájemci, zveřejněný
záměr bude vyvěšen do konce listopadu.
Bc. Novotný řekl, že o tyto prostory měl zájem někdo z Černilova.
Pan starosta odpověděl, že o pronájem měla zájem paní z Černilova, která v Černilově provozovala
cukrárnu, objevil se i jiný zájemce, ale při prověřování vyšlo najevo, že je to jen číšník, tedy bez
zkušeností s vedením restaurace. Cena pronájmu restaurace není tak závratná, je jednotná pro
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všechny nájemce nebytových prostor ve Smiřicích, není to nijak velká částka, je to 500 Kč za m 2
za rok.
Pan starosta dodal, že koncepce projektu by měla být předložena do 30.09.2015, administrativu má
na starosti paní Urbanová z kulturního střediska. Do informačního centra by se nepřijímal další
pracovník, paní Urbanová by se tam přesunula z kulturního domu. Pro turistické známky, a jiné
propagační předměty, a také třeba pro lístky na akce kulturního střediska, by lidé pak chodili sem. Pro
turisty zde zatím nemáme žádné prostory, ani toalety. Jedná se o bezbariérovém přístupu,
samozřejmostí je výměna oken.
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:
6/6/15

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních Rady města
od 5. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22.06.2015 do dnešního zasedání
zastupitelstva města.
Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. V programu: Projednání problémů města
1. Rozpočtové opatření č. 6/2015
Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru.
Ing. Luňáček na úvod zdůraznil, že předkládaným materiálem tentokrát není návrh změny rozpočtu,
ale návrh rozpočtového opatření. Důvodem je, že navrhovanými finančními transakcemi se nemění
výše příjmů a výdajů. Provádí se pouze přesuny v rámci a mezi jednotlivými paragrafy, přestože tímto
rozpočtovým opatřením zapojujeme obdržené dotace z ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu
práce ČR a výplatu dividend za rok 2014 od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Rozpočtová opatření jsou většinou v pravomoci rady města, ale tentokrát objem prostředků
schvalovací pravomoc rady města překračuje, a proto je tento materiál předložen zastupitelstvu. Vše
bylo popsáno v e-mailech, kterými byly zastupitelům zaslány materiály k tomuto opatření a komentář
k nim.
Ing. Luňáček pokračoval, že v oblasti příjmů dochází kromě onoho zmiňovaného zapojení dotací
a dividend k navýšení příjmů na poplatcích na paragrafech (Bytové hospodářství, Územní rozvoj,
Komunální služby a územní rozvoj, Ostatní správa v ochraně životního prostředí, Bezpečnost
a veřejný pořádek a Činnost místní správy). Na druhou stranu se příjmy snižují o částku 272.490 Kč
na paragrafu 3612 – Bytové hospodářství. To je po pololetním vyhodnocení a úpravě výše záloh
na služby spojené s nájmy zejména na Domě s pečovatelskou službou.
Ing. Luňáček dále řekl, že v oblasti výdajů dochází k zapojení přijatých dotací od ministerstva práce
a sociálních věcí a Úřadu práce ČR, které směřují do mzdových položek paragrafů Činnost místní
správy a Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Nejrozsáhlejším přesunem prostředků v rámci
navrhovaného rozpočtového opatření je pak v této oblasti přesun investic vytvořených na paragrafu
3639 – Komunální služby a územní rozvoj. Na základě předložených projektových dokumentací
směřují tyto prostředky do paragrafů vystihujících konkrétní stavební činnosti jako je výstavba
komunikací, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a plynofikace v souvislosti s téměř hotovou
projektovou dokumentací pro osm rodinných domů v lokalitě Sídliště. Dalšími realizovanými úpravami
je navýšení prostředků na paragrafech Činnosti knihovnické, Ostatní zájmová činnost a rekreace,
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. K přesunům
prostředků v rámci daného paragrafu dochází také na 3612 – Bytové hospodářství a 5311 –
Bezpečnost a veřejný pořádek.
Ing. Luňáček dodal, že dokument zaslaný zastupitelům neobsahoval v době jeho rozeslání přesun
prostředků mezi paragrafy 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce a 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost ve výdajové části rozpočtu. Jedná se o převedení částky 42.000 Kč, která se nevyužije
vzhledem k časovému skluzu při realizaci vybudování volejbalového hřiště v areálu SK Smiřice,
na schválené volnočasové aktivity sportovních klubů. Projekt vybudování volejbalového hřiště se
pravděpodobně letos neuskuteční. Naopak bylo nutno posílit paragraf tělovýchovy, kde byly
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prostředky téměř vyčerpány. Prostředky vyčleněné na financování podpory sportu tedy zůstanou
nadále v oblasti sportu.
Ing. Luňáček na závěr řekl, na jakém místě v materiálech navrhované doplnění zastupitelé najdou.
Dále řekl, že toto doplnění bylo projednáno s předsedou finančního výboru Bc. Novotným, vše bylo
vysvětleno, a proto navrhuje i tuto drobnou změnu do rozpočtového opatření č. 6/2015 zahrnout
a schválit.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že Ing. Luňáček opět řekl vše velmi podrobně, jen pro zajímavost, je to poprvé, co je
Ing. Luňáček na úřadě, co jde rozpočtové opatření do ZM, je to kvůli objemu prostředků.
Pan starosta se otázal, zda má někdo k tomuto rozpočtovému opatření nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
7/6/15
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015, které je přílohou
č. 2 zápisu z 6. zasedání zastupitelstva města.
Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

2. Ukončení výplaty odměn členů FV ZM
Pan starosta řekl, že členové finančního výboru se rozhodli, že za výkon funkce nebudou pobírat
odměnu, avšak odměna musí být stanovena, a proto se tímto usnesením stanoví na výši 0 Kč.
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:
8/6/15

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice stanovuje na základě žádosti Ing. Veroniky Špryňarové,
Ing. Veroniky Šustové a Bc. Petry Kratěnové, DiS. výši jejich odměny za výkon funkce
člena Finančního výboru Zastupitelstva města Smiřice s účinností od 01.10.2015
ve výši 0 Kč.
Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

3. Určení člena ZM ke spolupráci při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Smiřice a při
pořizování Zprávy o uplatňování Územního plánu Smiřice za období 2011–2015
Pan starosta řekl, že nejdříve je třeba, aby ZM určilo pověřeného člena ZM pro komunikaci s odborem
výstavby pro pořízení Změny č. 1 Územního plánu Smiřice. Navržen je on sám, ale kdyby se chtěl
někdo přihlásit, má možnost, ale musí počítat s obíháním různých úřadů.
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:
9/6/15

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice určuje starostu pana Luboše Tuzara pro spolupráci
s odborem výstavby Městského úřadu Smiřice při pořizování Změny č. 1 Územního
plánu Smiřice a při pořizování Zprávy o uplatňování Územního plánu Smiřice za období
2011–2015.
Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0
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4. Zadání Změny č. 1 Územního plánu Smiřice
Pan starosta řekl, že změna územního plánu byla vyvolána požadavkem společnosti KARSIT
v Jaroměři, která má zájem o koupi pozemku, který už byl na ZM zmiňován. Řešilo se ještě nějaké
drobné nedorozumění s odborem životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, jeho vyjádření
limitovalo tento pozemek mimo jiné v zastavitelnosti území.
Pan starosta pokračoval, že po jednání s odborem životního prostředí „se obětoval“ pozemek
označený v územním plánu jako Z9, pozemek je umístěn mezi fotovoltaickou elektrárnou a obytnými
domy, domnívá se, že vzhledem k dispozici nebude moci být jinak využit. Vše se podařilo vyřešit.
Pozemek bude nyní označen jako zemědělská půda, vyjádření odboru životního prostředí se změnilo,
zóna Z10 bude označena jako zóna pro těžký průmysl, změnila se i procenta zastavitelnosti.
V současné době se zpracovávají i projektové dokumentace a studie pro zamýšlenou výrobu. Chystá
se také schůzka majitelů pozemku, zástupců společnosti a města. Zřízení této výroby by mohlo
přinést až tři sta padesát pracovních míst.
Pan starosta zmíněné pozemky označené jako Z9 a Z10 ukázal na modelu územního plánu.
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:
10/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu
Smiřice, který je přílohou č. 3 zápisu z 6. zasedání zastupitelstva města.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

5. Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností Městské policie Smiřice s obcí Holohlavy
Pan starosta řekl, že nyní je zde k projednání smlouva o výkonu činností městské policie, parametry
smlouvy byly již v ZM probírány. Holohlavy již smlouvu schválily, Černožice mají zasedání
zastupitelstva dnes, výsledek tedy bude znám snad zítra.
Pan Heřman vznesl dotaz k článku 6 této smlouvy, zda bude smlouva zveřejněna na úřední desce.
Mgr. Hottmarová odpověděla, že zveřejňovat se nebude celá smlouva, ale je nutné mít informaci
o uzavření smlouvy zveřejněnou na úřední desce stejně jako informaci o uzavření veřejnoprávních
smluv na projednávání přestupků.
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:
11/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu činností
Městské policie Smiřice s obcí Holohlavy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

6. Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností Městské policie Smiřice s obcí Černožice
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:
12/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu činností
Městské policie Smiřice s obcí Černožice a pověřuje starostu jejím podpisem.
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Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 3/2015 o regulaci hlučných činností
Pan starosta řekl, že nyní je na programu návrh vyhlášky o regulaci hlučných činností, navrhl, že
o návrhu se ještě může diskutovat nebo se o něm může rovnou hlasovat.
Pan starosta řekl, že v této chvíli byly pro vydání této vyhlášky dva podněty a to od pana Koudelky
a paní ................., bývalé členky ZM.
Bc. Novotný řekl, že o této vyhlášce přemýšlel, v některých obcích, které ji vydaly, to funguje, někde
ne. Vyhláška by se měla vydávat, pokud je potřeba. Veřejný zájem musí převažovat nad osobním
zájmem obhospodařovat svůj majetek. Navrhl, zda paušálně neuzavřít celou neděli.
Mgr. Hottmarová řekla, že teoreticky je to možné, nesmí to však být celý víkend.
Bc. Novotný řekl, že by bylo dobré zjistit, jaký zájem o tuto regulaci by byl mezi občany a navrhl
možnost ankety.
Bc. Novotný dodal, zda vůbec toto regulovat, a pokud by se to regulovalo, tak kdy by byl zákaz
provádění těchto činností. Mohlo by to dopadnout tak, že městská policie by pak v neděli nedělala nic
jiného, než kontrolovala dodržování vyhlášky. On je pro vydání vyhlášky, ale s časem tak úplně
nesouhlasí.
Paní ................. se otázala, jestli je omezena hlučnost provozoven v nočních hodinách.
Pan starosta odpověděl, že noční klid je v zákoně.
Paní ................. řekla, že noční klid byl zrušen.
Mgr. Hottmarová odpověděla, že v novele přestupkového zákona je noční klid stanoven.
Paní ................. řekla, že bydlí v sousedství Cyklozastávky u Apače, u vstupu mají informaci, že
v letních měsících je otevřeno od 11:00 h., zavírací doba se liší, u vstupu je to do 22:00 h.,
u výdejního okénka je doba do 23:30 h., nezřídka je odtud slyšet hluk, hrající rádio.
Mgr. Hottmarová na to řekla, že je nutné zavolat policii, ať městskou nebo státní, musí o tom být
vyhotoven zápis.
Paní ................. řekla, že proto se přišla zeptat, jak postupovat, protože někdy je tam opravdu dost
hluk.
Mgr. Hottmarová řekla, že policisté nejsou schopni měřit hladinu hluku, na to je potřeba měření
od hygieny.
Paní ................. řekla, že v souvislosti s hlukem jdou i ostatní věci, když se pak hosté rozcházejí, jako
křik a nepořádek po ulici, občas utržené zrcátko u auta, všechno to jsou drobné přestupky.
Pan starosta řekl, že může pozvat provozovatele na úřad a důrazně ho upozornit na tento problém.
Paní ................. dodala, že například loučení s prázdninami bylo hrozné, do dvou hodin ráno tam byl
hluk. Dále se otázala, zda je možné nějak regulovat provozní dobu u těchto podniků.
Mgr. Hottmarová řekla, že možností by bylo kontaktovat živnostenský úřad, ale jinak jde těžko
regulovat provozní dobu soukromého podniku.
Paní ................. řekla, že v některých městech platí zákaz provozu zahrádek od 22:00 h.
Pan Koudelka poznamenal, že jde zřejmě o zahrádky, které jsou na pozemcích města, ale ne
na soukromých pozemcích.
Pan starosta řekl, že bude svolána schůzka, na které bude tato záležitost probrána, paní se může
připojit nebo jí bude zaslán zápis ze schůzky.
Paní ................. řekla, že schůzky se bez problému zúčastní.
Pan Koudelka se vrátil k projednávané vyhlášce a řekl, že s někým se dá domluvit, pokud někdo
rekonstruuje dům, dovede to pochopit, sám má kolem domu spoustu práce, přesto by bylo dobré, aby
aspoň v neděli byl klid.
JUDr. Rousek řekl, že slyšel problém předložený od paní z publika, on sám nevidí problém
v sekačkách a cirkulárkách, lidé chodí do práce, nezřídka od rána od večera, a kdy to pak mají udělat.
Navíc jsou tu pouze dva podněty. Měly by se spíše řešit problémy, které se týkají více lidí, jako jsou
hospody, které se tu nedávno objevily.
Pan Koudelka řekl, že to není jen jeho výmysl, reagoval také na podněty od lidí z okolí. Pokud slyší
cirkulárku odněkud z dálky, tak to samozřejmě nevadí, ale tady jde o kácení stromů a zasypávání
náhonu.
Mgr. Hottmarová řekla, že pokud jde o zasypávání náhonu, pak je možné, že jde už o přestupek
na úseku životního prostředí.
Pan starosta uložil Ing. Filipovi informovat o tom Povodí Labe, státní podnik, situaci nafotit a odeslat
podnět k prošetření.
Mgr. Hottmarová řekla, že pokud skutečně půjde o přestupek na úseku životního prostředí, řešil by to
Magistrát města Hradec Králové, městský úřad k tomu není příslušný.
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JUDr. Rousek se vyjádřil, že místo toho, aby strážníci řešili hluk z hospod, budou mít služby v neděli
a budou hlídat, jestli někdo nedělá hluk se sekačkou.
Pan Jandera upozornil, že vyhláška bude platit i pro místní části Rodov a Trotina, kde je jiný režim než
ve městě. Zastupitelstvo to schválí a sto dvacet lidí z Rodova si na to přijde stěžovat.
Pan ................. z Rodova souhlasí s jeho vyjádřením, řekl, že sám řeže dřevo, když má čas, chodí
také do práce, když řeže dřevo, ohlíží se na to, kdy má čas, a jak to počasí dovolí.
Mgr. Hottmarová řekla, že právní rozbory týkající se těchto činností hovoří o tom, že tam musí být
veřejný zájem, zda je toho opravdu třeba.
Pan Heřman řekl, že JUDr. Rousek jako právník má pravdu, dříve se to dělalo také. Co se týká hluku
z cyklozastávky, paní musí mít sílu a přijít na jednání.
Paní ................. řekla, že bydlí kousek od Cyklooázy Na Scestí, když se tam byla projít a ptala se
pana ................. na nejbližší produkci, tak on sliboval, že produkce nebude tak hlasitá a potrvá pouze
do dvanácti. Nakonec tam byl velký hluk, produkce trvala rozhodně déle a po návštěvnících zůstal
nepořádek po ulici.
Pan starosta řekl, že ohledně hluku pan ................. už něco tušil, protože se ho nedávno ptal, zda
nebyla nějaká stížnost. Ovšem s panem ................. nejsou dobré zkušenosti ve věci cokoliv s ním
vyjednat.
Pan Jandera navrhl nějak dokončit záležitost ohledně lokality v Žižkově ulici.
Pan starosta řekl, že může ony tři hříšníky pozvat na úřad a projednat tyto záležitosti s panem
................., panem ................. a panem .................. Zápis z jednání bude odeslán zastupitelům nebo
se zastupitelé mohou jednání zúčastnit. Cyklozastávka u Apače a Cyklooáza Na Scestí jsou veřejný
problém.
Ing. Koldrt doplnil, že když skončí produkce u Runda, návštěvníci se přesunou do Sluníčka. Když si
stěžuje, ještě se smějí, když přijde městská policie, sice ztlumí hudbu, ale za chvíli je to to samé, hluk
se line z otevřeného okna, dvacet lidí kouří venku, do půl páté to není výjimka.
Pan starosta řekl, že přečte usnesení a hlasováním ať zastupitelé vyjádří svůj názor.
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.
Návrh usnesení:
13/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015
o regulaci hlučných činností. Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Smiřice:
I. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o regulaci hlučných činností
II. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o regulaci hlučných činností
III. ukládá Městskému úřadu Smiřice zajistit vyhlášení obecně závazné vyhlášky
č. 3/2015 o regulaci hlučných činností.

Hlasování:

Pro: 0

Zdržel se: 0

Proti: 12

Usnesení č. 13/6/15 nebylo přijato.
8. Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 3/2015 o místním poplatku ze psů
Mgr. Hottmarová řekla, že jde pouze o metodickou úpravu, jedná se o případy souběhu důchodů,
vyskytl se například případ, že paní ovdověla, ke starobnímu důchodu začala pobírat vdovský důchod
a tím pádem se jí zvýšila sazba poplatku za psa, protože starobní důchod už nebyl jejím jediným
příjmem. Se sazbami se nijak nehýbalo. Vše bylo opět konzultováno s ministerstvem vnitra, které
nemělo žádné připomínky.
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.
Vzhledem k neschválení předchozí obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o regulaci hlučných činností
dochází k přečíslování následujících obecně závazných vyhlášek.
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ZM přijalo toto usnesení:
14/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015
o místním poplatku ze psů. Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Smiřice:
I. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku ze psů
II. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku ze psů
III. ukládá Městskému úřadu Smiřice zajistit vyhlášení obecně závazné vyhlášky
č. 3/2015 o místním poplatku ze psů.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

9. Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 4/2015 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Mgr. Hottmarová uvedla, že důvodem pro vydání vyhlášky byl vznik dvou nových předzahrádek a to
u bistra Hawaii a u cukrárny Delikates. Toto dosud nebylo ve vyhlášce řešeno, stejně jako reklamní
zařízení na sloupech veřejného osvětlení. Pro trhovce jsou vymezena z veřejných prostranství dvě
místa, u Kulturního domu Dvorana a u nádraží, s tím už problémy nejsou.
JUDr. Rousek vznesl dotaz k částce 2.000 Kč za umístění zařízení cirkusů a lunaparků, zda je to
myšleno za celý prostor.
Mgr. Hottmarová odpověděla, že částka je stanovena paušálně, aby se nemusel zabraný prostor
vyměřovat.
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:
15/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo města Smiřice:
I. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
II. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
III. ukládá Městskému úřadu Smiřice zajistit vyhlášení obecně závazné vyhlášky
č. 4/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

10. Smlouva o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Pan starosta uvedl, že za smlouvy, které realizujeme, dostáváme akcie. Toto je za kanalizaci v ulici
Labská, jde o tři sta kusů akcií.
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:
16/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o upsání akcií se společností
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové
a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0
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11. Smlouva o započtení se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Pan starosta uvedl, že toto se také týká smlouvy na realizaci kanalizace v ulici Labská.
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:
17/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o započtení se společností Vodovody
a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové a pověřuje
starostu jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

12. Zahájení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rodov
Pan starosta uvedl, že byla obdržena výzva od katastrálního úřadu, s ohledem na již proběhlé
komplexní pozemkové úpravy v okolí by bylo vhodné navázat na ně navázat komplexními
pozemkovými úpravami v k. ú. Rodov. Je to v souvislosti s připravovanou dálnicí, akce by měla
napomoci její majetkoprávní přípravě. Veškeré smlouvy půjdou přes ZM, zastupitelé budou
informováni.
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:
18/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje podání žádosti o zahájení Komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Rodov Státnímu pozemkovému úřadu, pobočce Hradec
Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

13. Koupě pozemku p. č. 203/5 v k. ú. Smiřice
Pan starosta uvedl, že je to pozemek před bývalými jeslemi, je tam vstup do ordinace dětského lékaře,
pozemek je v majetku Státního statku Jeneč, tento převzal pozemky a záležitosti po ostatních státních
statcích. Na tomto pozemku je tedy vstup do ordinace, pak je tam ještě druhý pozemek, je to zahrada
v bývalých jeslích. O tento pozemek město zájem nemá, kupní cena je cca 200.000 Kč, ředitelka
mateřské školy potvrdila nevyužívání tohoto pozemku celá léta. Pozemek se vstupem k ordinaci
dětského lékaře má hodnotu 90.000 Kč.
Bc. Novotný se otázal, zda je cena stanovena znaleckým posudkem.
Pan starosta řekl, že ano, sám mluvil se znalcem, pozemek je označen jako občanská vybavenost,
tedy k využití pro školy, školky a podobná zařízení, ale třeba garáž si tam nikdo nepostaví, znalec
o tom ví, ale cena je prostě taková, vychází to 300 Kč za metr.
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:
19/6/15

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje koupi pozemku p. č. 203/5 v k. ú. Smiřice
o výměře 303 m2 za cenu 90.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0
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K bodu č. VI programu: Diskuse
Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse.
Bc. Novotný upozornil na tragický stav zdí v Pácaltově kopci.
Pan starosta odpověděl, že stav majitele pozemku a zdí na něm je také tragický, na tyto nemovitosti je
řada exekucí. Sice existuje souhlas majitele pozemku se vstupem na pozemek, když se najde
možnost, jak to vyřešit, ale když jsou tam jiní disponující, nelze zasáhnout a kupec se těžko najde.
Opěrná zeď zasahuje až k domu a nelze vyloučit, že dojde k tomu, že se to sesune.
Pan Koudelka se otázal, jaká je možnost řešení, zda to není obecné ohrožení.
Mgr. Hottmarová řekla, že možnost obecného ohrožení už byla také zmiňována.
Pan starosta řekl, že majitel pozemku bohužel nesplňuje předpoklady pro insolvenční řízení.
Bc. Novotný se otázal, proč se nerealizuje volejbalové hřiště.
Pan starosta odpověděl, že už je po sezóně, připraví se to na příští rok, pokud bude ještě platit
dotace.
Pan Koudelka se otázal na aktuální informace ohledně obnovy náměstí.
Pan starosta odpověděl, že akce pokračuje, momentálně se řeší odvod dešťové vody, zda bude
proveden formou dešťové kanalizace nebo formou vsakování, vsakování by ale mohlo ohrozit stromy,
mohly by uhnívat. Hradecký magistrát bude vydávat stavební povolení na zpevněné plochy, samotné
náměstí a parkoviště, ostatní bude řešit náš stavební úřad. Paní Josefiová se dále snaží vytipovat
vhodný vodní prvek, aby, když bude po sezóně a nebude přes něj proudit voda, tam byla nějaká
plastika. Spolupracuje s firmou KTS v Hradci Králové. Firma komunikuje s paní Josefiovou, je třeba,
aby vodní prvek splňoval několik podmínek. Je třeba, aby to, co paní Josefiová navrhne, bylo
technologicky proveditelné, aby vodní prvek byl estetický, a nedalo se tam koupat.
Pan ................. z Rodova řekl, že má dva příspěvky do diskuse. Prvním je, že se opět blíží řepná
kampaň, zda by to bylo možno řešit s městskou policií, pokud možno tak pronajmout radar, protože
řidiči v řepné kampani nedodržují rychlost. Druhým příspěvkem je příjezd do Rodova, ať se jede
po jakékoliv cestě, je to hrozné, a když bude horší zima, cesta pak bude leda tak pro traktor.
Ve spojení s řepnou kampaní, zimou a vodou cesta bude v horším a horším stavu.
Pan starosta odpověděl, že v Rodově se nyní udělaly nové chodníky, zbývá dořešit ještě jeden úsek,
se správou a údržbou silnic se již komunikuje. Co se týká příjezdu od školního statku, do toho nebude
teď nikdo investovat, to má překlenout dálnice, ale objevila se informace, že na ni nejsou peníze.
Pan ................. navrhl zvážit možnost alespoň opravy, aby se tam dalo jezdit, jezdí se tudy na
Velichovky.
Pan starosta řekl, že na Velichovky se jezdí spíše přes Semonice.
Pan ................. se dále otázal, co s radarem.
Pan starosta odpověděl, že záleží na tom, jaké budou výsledky spolupráce s obcemi Holohlavy
a Černožice, pokud budou dobré, byla tu možnost pořízení radaru pro sebe.
Pan ................. řekl, že se domníval, že instalované kamery umí měřit rychlost.
Pan starosta vysvětlil, že kamery umístěné u městského úřadu pouze vidí na měřič rychlosti, stačí to
pouze na postih řidičů v řepné kampani, jinak by to správní orgán jako podklad nepřijal.
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:
20/6/15

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: 12

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.
Pan starosta poté 6. zasedání Zastupitelstva města Smiřice v 19:40 h. ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 17.09.2015
č. j.: 3771/Správ/15/JO
Luboš Tuzar v. r., starosta města
Lubomír Jandera v. r., ověřovatel zápisu
Ing. Miroslav Voňka 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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