ZÁPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva města Smiřice
konaného dne 22.02.2016 v 18:00 h.
v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice

Přítomno:

11 členů ZM dle prezenční listiny

Omluveni:

Jan Koudelka
MUDr. Jiří Jarolímek
Mgr. Petr Rohlena

Nepřítomen: Ing. Lukáš Trávník
Program jednání
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení
Organizační záležitosti
Kontrola usnesení
Informace z jednání RM
Projednání problémů města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Změna rozpočtu č. 5/2015
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0286882159
Smlouva o úvěru – projekt Revitalizace Náměstí Míru
Změna rozpočtu č. 1/2016
Rozpočtový výhled 2017–2019
Smlouva o poskytnutí dotace (Obecný zájem, z. ú., pečovatelská služba)
Smlouva o poskytnutí dotace (E. Labíková, provoz útulku)
Smlouva o poskytnutí dotace (Kulturní středisko Dvorana, s. r. o.)
Kupní smlouva (RWE GasNet, s.r.o., plynárenské zařízení 8 RD)
Koupě pozemků p. č. 479/3, 479/7 a 490/27 k. ú. Rodov
Smlouva o bezúplatném převodu (zastávka Rodov)
Účast města ve Sdružení místních samospráv ČR

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 se otázal, zda má někdo z přítomných něco na doplnění do programu.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Pan starosta řekl, že ze strany města se program bude doplňovat ještě o další bod pod číslem 13,
poskytnutí části nenaplněné kapacity Základní umělecké školy. ZUŠ JITRO obeslala okolní umělecké
školy se žádostí o poskytnutí části nenaplněné kapacity. Obecně se s tím nesouhlasí, kapacita
umělecké školy se vždy pohybovala těsně pod hranicí a poskytnutá místa bychom už nemuseli získat
zpět.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
1/8/16
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje program jednání 8. zasedání Zastupitelstva
města Smiřice.
Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0
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K bodu č. II programu: Organizační záležitosti
ZM přijalo toto usnesení:
2/8/16

Hlasování:

3/8/16

Hlasování:

4/8/16
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice volí:
a) návrhovou komisi:

Pro: 10

Proti: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
b) ověřovatele zápisu:

Pro: 10

Proti: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
c) zapisovatelku:
Pro: 11

Proti: 0

Bc. Lukáš Novotný
Lubomír Jandera
Zdržel se: 1

Ing. Eva Svobodová
Ing. Miroslav Voňka
Zdržel se: 1

Marcela Joštová
Zdržel se: 0

K bodu č. III programu: Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení ze 7. 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:
5/8/16
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 7. zasedání
Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 11

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 7. zasedání ZM dne 16.12.2015
do dnešního zasedání ZM 3x.
Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy
přítomných.
Bc. Novotný se otázal k bodu č. 2/2016, vedení kroniky města.
Pan starosta odpověděl, že jeho otec, pan Tuzar, musel ze zdravotních důvodů vedení kroniky
zanechat. Vedení kroniky se zhostí pracovnice městské knihovny v rámci své pracovní náplně.
Mgr. Hottmarová dodala, že na vypsané výběrové řízení se nikdo nepřihlásil, a proto se přistoupilo
k tomuto řešení.
Bc. Novotný se dále otázal k bodům č. 10/2016 – 13/2016, poskytnutí dotací.
Pan starosta odpověděl, že jde o dotace zejména na provozní výdaje.
Mgr. Hottmarová dodala, že jde třeba o žádost Obecného zájmu, z. ú.,tady je to již dotace nad
50.000 Kč, kterou musí schválit zastupitelstvo.
Bc. Novotný se dále otázal k bodu č. 28/2016, záměr prodeje budoucí stavební parcely – pozemků
st. p. č. 426/1, p. č. 1099/2 a p. č. 1098/2 k. ú. Smiřice, a bodu č. 29/2016, záměr prodeje budoucí
stavební parcely – pozemků st. p. č. 426/2, p. č. 1099/1 a p. č. 1098/1 k. ú. Smiřice.
Pan starosta odpověděl, že v katastru pod těmito čísly pozemky nelze najít, je to podle geometrického
plánu. Jsou to rozdělené parcely po bývalých sběrných surovinách, objevil se jeden vážný zájemce
o koupi části těchto pozemků. Prodej by se mohl uskutečnit, záleží na tom, jak se vyjádří dopravní
inspektorát.
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Bc. Novotný se dále otázal k bodu č. 36/2016, smlouva o dílo se společností KTS-AME s.r.o.,
a k bodu č. 37/2016, smlouva o dílo se společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Pan starosta odpověděl, že tyto smlouvy o dílo se týkají akce obnovy náměstí. Do konce února je
plánováno požádat o stavební povolení, podepsány jsou i smlouvy o právu provést stavbu, do konce
března by měla být hotová také prováděcí dokumentace. Práce by měly být zahájeny v květnu nebo
v červnu tak, aby stavba byla do konce roku dokončena.
Pan starosta dále popsal model vodního prvku, který přinesl na ukázku. Uvedl, že je to model
ve velikosti 1 : 10, pod vodním prvkem bude osazena mříž, která bude symbolizovat kapky vody
dopadající na hladinu. Skutečná hladina vody bude z pochopitelných důvodů skryta pod mříží. Pan
starosta dále popsal umístění a provedení vodního prvku, bude se jednat o bronzový monolit imitující
dřevo o výšce tři a půl metru. Stejně jako u vodního prvku budou i mříže u stromů, ty by měly evokovat
letokruhy. Zhotovitelem vodního prvku je firma KTS-AME s.r.o. z Hradce Králové, má dobré reference
a velké zkušenosti. Pan starosta se vyjádřil, že by bylo chybou zadávat vodní prvek společně se
stavbou, často se to vymstilo. Zhotovitelé stavby ve snaze stlačit náklady ušetřili na těchto prvcích,
což se po nějaké době projevilo třeba tím, že osvětlení zezelenalo.
Pan Heřman se otázal, jaká bude cena.
Pan starosta odpověděl, že předpokládaná cena je 1.750.000 Kč.
Pan ............... se otázal, jaké budou provozní náklady.
Pan starosta odpověděl, že tam bude jímka, voda bude cirkulovat, počítat se musí s nějakými
žárovkami do osvětlení. Osvětlení vodního prvku bylo zvoleno proto, že v zimě tam nebude protékat
voda a vodní prvek s osvětlením poslouží i jako skulptura.
Pan Heřman řekl, že ho překvapilo, že cena vodního prvku je téměř desetinou ceny stavby.
Pan starosta řekl, že to není na krátkou dobu, to, co se plánuje, by mohlo vydržet tak sto let. Dále
dodal, že u vodního prvku bude možnost regulace proudu vody.
Pan Jandera doplnil, že před spuštěním budou provedeny hlukové zkoušky.
Ing. Litomiský se otázal, jak se vyvíjí situace s opravou komunikace přes město.
Pan starosta odpověděl, že oprava se posouvá. Vyplynulo to z jednání s panem ..............., kde byli
mimo jiných účastníků také zástupci kraje a cukrovarů. Posune se asi o rok z důvodu majetkoprávních
vztahů, komunikace zabíhá do pozemků, jejichž majitelé jsou v exekuci. Jedním z problémových
pozemků je dům, kde bydleli ..............., nový majitel, který dům vydražil, se nedávno ozval se žádostí
o vyřešení pozemků.
Ing. Litomiský se dále otázal, zda už je vyřešena situace na Pácaltově kopci.
Pan starosta odpověděl, že není, majitel má na majetek mnoho exekucí, to je kapitola sama pro sebe,
bylo by třeba strhnout alespoň sloupy, které hrozí rozvalením. Dále dodal, že město vyvine tlak, aby
se opravily alespoň kanály a nejhorší výtluky.
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:
6/8/16

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních rady města
od 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 do dnešního zasedání
zastupitelstva města.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. V programu: Projednání problémů města
1. Změna rozpočtu č. 5/2015
Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru.
Ing. Luňáček uvedl, že komunikace ohledně změny byla docela intenzivní, vše podstatné odeslal
zastupitelům. Změna číslo 5, rozpočtové opatření číslo 10/2015, je poslední úpravou rozpočtu, která
se vztahuje k uplynulému roku 2015.
Ing. Luňáček dále řekl, že touto změnou navyšujeme pouze rozpočtové příjmy na dosaženou
skutečnost, tj. částku 50.869.170 Kč. Navýšení tedy činí 3.895.700 Kč a zasahuje do neadresné části
i oblasti paragrafového členění rozpočtu. V neadresné části se jedná o navýšení o 1.861.550 Kč.
Podílí se na tom daňové příjmy, místní a jiné poplatky, odvody a neinvestiční dotace. Dále dochází
3

k úpravám na třinácti paragrafech celkem o další 2.034.150 Kč. K největšímu nárůstu objemu
prostředků došlo na paragrafu 3639 – Komunální služby a územní rozvoj a rozpočtové položce 3111 –
Příjmy z prodeje pozemků a to o 1.961.700 Kč. Tento příjem se váže k investiční akci a úvěru na osm
rodinných domů.
Ing. Luňáček pokračoval, že výdajová stránka rozpočtu se touto změnou neměnila a zůstává v úrovni
na minulém ZM schválené změny číslo 4, rozpočtového opatření číslo 9/2015, tj. ve výši
46.162.710 Kč. Ve výdajové části dochází pouze k přesunům prostředků v rámci a mezi paragrafy
z důvodu nepřekročení stanovených výší u daných paragrafů.
Ing. Luňáček na závěr doplnil, že na zasedání finančního výboru se probíralo, co bude obsahovat
změna číslo 5, vše bylo vysvětleno.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že tato změna rozpočtu byla finančním výborem projednána. Konstatoval, že výdaje
se nezvyšují a ze strany finančního výboru ke změně nejsou připomínky.
Pan starosta se otázal, zda má někdo k této změně rozpočtu nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
7/8/16
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2015, která je přílohou č. 2
zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0286882159
Pan starosta řekl, že nyní se bude jednat o smluvních ujednáních. Prvním je dodatek ke smlouvě
o úvěru, je to starý úvěr z doby, kdy se stavěl dům č. p. 122, a probíhala rekonstrukce křižovatky
u Dvorany. S ohledem na významný zůstatek na konci roku bylo rozhodnuto navrhnout spořitelně
mimořádnou splátku úvěru a snížení úrokové sazby.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný se vyjádřil, že když to bylo probíráno s panem ekonomem, zda ponechat stejnou výši
splátky nebo zkrátit dobu splácení, Ing. Luňáček doporučil zvolit nižší zatížení rozpočtu.
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:
8/8/16

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0286882159
s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, a pověřuje starostu jeho
podpisem.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Smlouva o úvěru – projekt Revitalizace Náměstí Míru
Pan starosta řekl, že hladina úroků je 0,74 %, za které spořitelna půjčuje na tuto akci. S ohledem
na vodní prvek je to i velkoryse plánováno, avšak je třeba vzít v potaz, že jedná se o významnou akci.
Bc. Novotný se otázal, jaká je předpokládaná cena obnovy náměstí kompletně, není třeba přesné
číslo.
Pan starosta odpověděl, že předpokládaná cena je třináct až čtrnáct milionů, ale neví se, jak se podaří
vysoutěžit dodávku stavby. Situace na stavebním trhu se rychle mění, když se poptávala lokalita
na Sídlišti, velké firmy ani nesoutěžily. V dubnu budeme moudřejší a podle toho se bude rozhodovat
o dalších částech náměstí, odhad samotné stavby je deset až jedenáct milionů, zbytek tvoří osvětlení,
lavičky atd. Záleží na tom, za kolik se vysoutěží dlažba a vše, co je pod ní, prostě stavba. Město
za tím účelem najímá firmu, která provede výběrové řízení.
Bc. Novotný se vyjádřil, že úroková sazba je extrémně nízká, není k tomu co dodat.
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Pan starosta dodal, že když se posune oprava silnice přes město, přesunou se dál také investice
podél ní, například opravy domů podél silnice.
Pan starosta dále řekl, že i tato smlouva umožňuje změnit úrokovou sazbu, ale spíše se opět počká
na stav financí na konci roku a využije se možnost umoření.
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:
9/8/16

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o úvěru č. 10148/16/LCD na částku
10.500.000 Kč s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4,
na financování projektu „Revitalizace Náměstí Míru ve Smiřicích“, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

4. Změna rozpočtu č. 1/2016
Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru.
Ing. Luňáček řekl, že změna číslo 1, rozpočtové opatření číslo 1/2016, byla před třemi týdny rozeslána
všem členům zastupitelstva a finančnímu výboru. Jelikož v tomto časovém období došlo k dalším
důležitým úkonům a činnostem, které mají zásadní vliv na hospodaření obce, bylo nutné je
zapracovat. O této skutečnosti byli zastupitelé informováni v další emailové komunikaci, která
proběhla dne 11.02.2016. V příjmové části se navýšily daně z příjmu právnických osob za obce
o 688.160 Kč. Do účetní závěrky byla předepsána daň za rok 2015 odsouhlasená daňovým
poradcem. K dalšímu navýšení došlo na paragrafu 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
o 398.690 Kč. Tuto částku nám uhradí RWE za vybudovaný plynovod v rámci investiční akce na osm
rodinných domů. Hodnota rozpočtových příjmů po zapracování obou případů bude ve výši
57.428.250 Kč.
Ing. Luňáček pokračoval, že výdajová stránka rozpočtu se touto změnou zvyšuje o 6.522.150 Kč
a po jejím zapracování bude mít hodnotu 56.984.940 Kč. Navyšují se zejména investice na paragrafu
2219 – Náměstí Míru a paragrafu 3613 – Restaurace Dvorana č. p. 125. Dále na paragrafu 6399 –
Ostatní finanční operace zapracováváme v příjmové části popisované daně z příjmu právnických osob
za obce. Nejobjemnějším výdajem však je mimořádná splátka úvěru na byty v č. p. 122, Palackého
ulice, za 3.000.000 Kč. Na paragrafu 6171 – Činnost místní správy došlo k přesunům a snížení
rozpočtu o 37.800 Kč. Důvodem je podstatně nižší odvod za neplnění zaměstnávání zaměstnanců se
zdravotním postižením. Odběrem zboží od firem, které zaměstnávají zdravotně postižené
zaměstnance, ale zejména uplatněním vzniklé invalidity bývalého zaměstnance pana ..............., bude
odvod ve výši 3.890 Kč, tj. nižší o 71.110 Kč. K navýšení naopak dojde na položce DHDM
o 33.300 Kč v souvislosti s pořízením dlouhodobého majetku. Asi 40.000 Kč se přesouvá na jiné
paragrafy k dalšímu využití. S částkou 800.000 Kč je počítáno na vybudování dvou kurtů na volejbal.
Pan starosta dodal, že se mohlo ušetřit a vybudovat jen jeden kurt na volejbal, ale když se tam budou
provádět stavební práce, postaví se rovnou oba kurty, a hlavně dva kurty jsou potřebné pro pořádání
turnaje.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, Ing. Luňáček opět řekl vše podstatné, on pouze naváže otázkou, z jakého důvodu se
navyšuje rozpočet na akci rekonstrukce Dvorany.
Pan starosta odpověděl, že akce byla plánována velmi hrubě, v době, kdy ještě nebyl znám výsledek
hospodaření za rok 2015, ale stav financí na konci roku přivedl k názoru postavit se k projektu
nadčasově. Ve městě chybí například veřejné toalety, turisté se nemají kam uchýlit. Záměrem je
vybudovat je bezbariérové, poslouží to jak kavárně, tak kulturnímu středisku, je žádoucí, aby
i struktura informačního střediska byla bezbariérová. Vymění se také dlažba v kuchyni, obklady,
rozpočet se postavil tak, aby se tyto věci provedly a na několik desítek let se do toho nemuselo
vstupovat. Při plánování vzduchotechniky trochu zaskočil požadavek hasičů, projektant zjistil, že
hasiči požadují do vstupu do galerie osadit protipožární dveře. Firmy jsou schopny to zrealizovat, ale
město musí dodat ještě dveře z druhé strany, bez nich by to působilo divně. Nájem na tyto prostory
bude činit 76.000 Kč ročně plus služby, tedy voda, plyn, elektřina. Smlouva je nyní před podpisem.
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Pokud se stane, že nájemce odejde, je vše postaveno tak, aby se prostory mohly lépe nabídnout
jinému zájemci.
Bc. Novotný řekl, že gastronomické zařízení vychází dost draze.
Pan starosta odpověděl, že město je schopno zajistit gastronomické zařízení, které upotřebí každý,
tedy nějaký ten dřez, ale nájemce požadoval vybavení v hodnotě asi 250.000 Kč. O tom se
diskutovalo, město to vezme na sebe, ale v omezené míře do 50.000 Kč.
Pan starosta dále pokračoval, že pořád se hraje o dotaci na česko-polský projekt, na vybavení
informačního střediska IT technikou, nábytkem, dohromady asi za 450.000 Kč. Už podruhé byl
posunut termín vyhodnocování projektů, samozřejmě by se to mohlo provést na náklady města, ale
pak by mohli usoudit, že na to peníze máme a tedy nepotřebujeme dotaci, proto se zatím čeká. Jinak
se provádí jiné úpravy, budují se podhledy a tak podobně.
Bc. Novotný se otázal, zda bude potřeba kolaudace na změnu využití prostor z restaurace na galerii
nebo něco takového.
Pan starosta odpověděl, že stavební úpravy jsou na ohlášení, nebude zřejmě třeba rekolaudace.
Mgr. Hottmarová dodala, že je to vedeno jako občanská vybavenost.
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:
10/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2016, která je přílohou č. 3
zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Rozpočtový výhled 2017–2019
Pan starosta řekl, že po dohodě s panem ekonomem je žádoucí aktualizovat rozpočtový výhled.
Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru.
Ing. Luňáček řekl, že rozpočtový výhled má město v současné době zpracovaný a v ZM schválený.
V posledním období však došlo k tak zásadním rozhodnutím, které výrazným způsobem dopadají
do oblastí příjmů a výdajů rozpočtu, že je nutné tento dokument aktualizovat. Jedná se především
o přijetí 10.500.000 Kč z úvěru na rekonstrukci Náměstí Míru a mimořádnou splátku 3.000.000 Kč
na byty v č. p. 122, Palackého ulice. Dále jsou zapracované splátky na úvěr související s realizací
silničního průtahu města Smiřice, která by měla být zahájena v roce 2019.
Ing. Luňáček dále řekl, že informace byly zastupitelům poskytnuty, předložený návrh byl zaslán
s podrobným komentářem e-mailem. Finanční výbor byl podrobněji informován na pracovní schůzce,
která se uskutečnila dne 19.02.2016.
Ing. Luňáček dále dodal, že v období let 2017–2019, na které je rozpočtový výhled zpracován, bude
město splácet tyto úvěry: na bytové jednotky v č. p. 122, Palackého ulice, na traktůrek, který bude
splacen v průběhu roku 2017, na Náměstí Míru, na silniční průtah města Smiřice.
Pan starosta řekl, že úvěr na bytový dům byl pořizován v době, kdy se zahájila těžba štěrkopísku, nyní
výtěžek za těžbu činí 1.000.000 Kč. Nájemné z městských bytů v tomto domě činí 350.000 Kč ročně.
Proti tomu nyní stojí kvartální splátka úvěru 72.950 Kč.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že příjmy jsou nastaveny stejně jako loni, ve výdajích je počítáno s obnovou fasády
na bývalé restauraci Dvorana za 250.000 Kč, ale objekt nepatří celý městu.
Ing. Luňáček řekl, že je tam založeno společenství vlastníků, které by se na tom mohlo podílet. Město
pravidelně přispívá společenství do fondu. V současné době asi ve fondu nebude tolik peněz a město
by mělo být připraveno, že fasádu zafinancuje ze svých prostředků a po určitou dobu pak nebude
odvádět příspěvek do fondu.
Bc. Novotný se dále vyjádřil k rekonstrukci garáží v zámku.
Ing. Luňáček řekl, že pokud by se musely opustit garáže v pivovaru, městské škodovky by se mohly
přesunout do opravených garáží.
Pan starosta řekl, že zatím není nic černé na bílém, jak zájemci o pivovar, tak zámecký pán mají
zájem o zámecký areál, s jedním nebo s druhým by se tento areál mohl dát dohromady, v rozpočtu
s tím ale zatím neoperujeme.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz.
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Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
11/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje rozpočtový výhled 2017–2019, který je přílohou
č. 4 zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města.

Hlasování:

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

6. Smlouva o poskytnutí dotace (Obecný zájem, z. ú., pečovatelská služba)
Pan starosta uvedl, že nyní jsou ke schválení tři smlouvy o poskytnutí dotace. Obecný zájem, z. ú.
žádá o dotaci na terénní sociální službu ve výši 445.000 Kč, paní Edita Labíková žádá o dotaci
na provoz psího útulku ve výši 113.000 Kč a kulturnímu středisku se bude poskytovat dotace
na provoz střediska a kaple a pořádání kulturních akcí ve výši 1.300.000 Kč.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že se jedná o každoroční záležitost, ze strany finančního výboru nejsou výhrady.
Pan starosta řekl, že zejména Obecný zájem, z. ú. je z počátku roku závislý na dotacích od města
do té doby, než přijdou jiné dotace z kraje. Po domluvě s panem ekonomem se s touto dotací bude
příště počítat již v prosinci.
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:
12/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 445.000 Kč
s pečovatelskou službou Obecný zájem, z. ú., Gen. Govorova 575, Smiřice,
na financování běžných výdajů spojených s poskytováním sociální služby, a pověřuje
starostu jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

7. Smlouva o poskytnutí dotace (E. Labíková, provoz útulku)
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:
13/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 113.000 Kč
s paní Editou Labíkovou, Smržov 39, Smiřice, IČO 40823181, na výdaje spojené
se zajištěním provozu útulku pro psy ve Smiřicích, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

8. Smlouva o poskytnutí dotace (Kulturní středisko Dvorana, s. r. o.)
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:
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14/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
1.300.000 Kč se společností Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., Palackého 124,
Smiřice, na kulturní a společenskou činnost organizovanou Kulturním střediskem
Dvorana, s. r. o., a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

9. Kupní smlouva (RWE GasNet, s.r.o., plynárenské zařízení 8 RD)
Pan starosta uvedl, že s ohledem na charakter smlouvy předpokládá, že usnesení bude schváleno,
jedná se o odkoupení vybudované plynové infrastruktury v lokalitě osmi rodinných domů na Sídlišti.
Pan starosta dále dodal, že je diskutována možnost vybudování inženýrských sítí pro budoucí
zástavbu kolem polní cesty směrem k Vodárně, tam však plynárny odkup nenabízí. Za lokalitu
na Sídlišti odkup nabídli, je to asi menší částka.
Ing. Litomiský se otázal, zda by se zástavba rozšířila až do prostoru kolem čističky.
Pan starosta odpověděl, že až k čističce by zástavba nedosáhla. Plánovaná zástavba by tvořila
písmeno L směrem k Vodárně, v pásu asi padesáti metrů do hloubky pole po obou stranách cesty.
Ovšem pochybuje, že se projekt podaří zrealizovat, je tam příliš mnoho soukromých vlastníků
pozemků, někdo chce příliš peněz za pozemek, někdo nechce vůbec prodávat.
Bc. Novotný se otázal, zda odkup je za cenu vyšší, než byla pořizovací cena.
Pan starosta odpověděl, že cena bude stejná jako pořizovací.
Bc. Novotný se dále otázal, co plyne z toho, když si město infrastrukturu ponechá, asi jen těžkosti.
Pan starosta odpověděl, že jen těžkosti, a navíc plynaři nepřipojí majitele pozemků. Co se týká
vodovodu a kanalizace, za převod město dostane akcie.
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:
15/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje kupní smlouvu č. 9415003008/191659/098 se
společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, jejím předmětem je
prodej plynárenského zařízení realizovaného v rámci stavby „Plynofikace 8 RD
ve Smiřicích“ za cenu 398.695 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

10. Koupě pozemků p. č. 479/3, 479/7 a 490/27 k. ú. Rodov
Pan starosta uvedl, že tyto pozemky město nutně potřebuje pro to, aby se zahájila stavba poldru
v Rodově. Tyto tři pozemky vlastní pan ..............., pokud tyto pozemky nedostaneme pod kontrolu,
Státní pozemkový úřad nezahájí ani projektové práce.
Pan Heřman se otázal, jaká bude rozloha poldru.
Pan starosta odpověděl, že z hlavy to neví, ale může to být kolem jednoho hektaru.
Mgr. Hottmarová dodala, že pan ............... s cenou za pozemky souhlasí.
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:
16/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje koupi pozemků p. č. 479/3 – trvalý travní porost
2
o výměře 162 m , p. č. 479/7 – vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře
2
2
186 m a p. č. 490/27 – ostatní plocha – silnice o výměře 32 m , vše v katastrálním
území Rodov, obci Smiřice, za cenu celkem 14.470 Kč.

Hlasování:

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0
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11. Smlouva o bezúplatném převodu (zastávka Rodov)
Pan starosta uvedl, že se jedná o autobusovou zastávku v Rodově, Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových neví, co s ní. Oslovil proto město, město se vyslovilo kladně pro převod, ale
zastávka se zbourá, nyní jen hyzdí okolí a byly s ní jen problémy.
Pan starosta dále řekl, že alespoň doufá, že převod bude bezúplatný, v jejich účetnictví má tato
zastávka hodnotu asi 540 Kč.
Po hlasování pan starosta vyzval zastupitele, ať přemýšlí, zda bude opravdu lepší zastávku zbourat.
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:
17/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku
č. j. UZSVM/H/2494/2016-HMSO s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jejímž předmětem je
převod stavby bez č. p. na parcele st. p. č. 134, k. ú. Rodov, a pověřuje starostu jejím
podpisem.

Hlasování:

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

12. Účast města ve Sdružení místních samospráv ČR
Pan starosta uvedl, že město již je ve Svazu měst a obcí České republiky a není třeba se přihlašovat
do dalšího uměle vytvořeného sdružení.
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:
18/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje přistoupení města Smiřice do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR.

Hlasování:

Pro: 0

Zdržel se: 0

Proti: 11

Usnesení pod číslem 18/8/16 nebylo přijato.
13. Poskytnutí části nenaplněné kapacity ZUŠ Smiřice
Pan starosta uvedl, že po debatě s panem ředitelem bylo zjištěno, že v uplynulých rocích zbývalo asi
čtrnáct volných míst do naplnění kapacity, ale může se stát, že přijde silnější ročník a místa budou
chybět.
Mgr. Hottmarová řekla, že poskytnutou kapacitu už bychom nezískali zpět.
Pan starosta pokračoval, že ZUŠ JITRO slibovalo, že poskytnutou kapacitu v případě potřeby vrátí
zpět, ale metodičkou bylo vysvětleno, že tak to není, už by to vracet nemuseli.
Mgr. Hottmarová dodala, že když získanou kapacitu naplní a budou z toho mít peníze, proč by to
vraceli.
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:
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19/8/16

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo žádost ředitele ZUŠ JITRO Hradec Králové
a neschvaluje poskytnutí části nenaplněné kapacity ZUŠ Smiřice ve prospěch ZUŠ
JITRO Hradec Králové.

Hlasování:

Pro: 11

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 Černý řekl, že spolu s ostatními dali do kupy přístupovou cestu ke stadionu směrem od silnice
na Černožice, navezli tam suť na její zpevnění. Nyní se tam staví domek, cesta je rozježděná, celá
rozbahněná.
Pan starosta odpověděl, že majitel pozemku, kde probíhá stavba, se vyzve k nápravě, určitě na něho
bude nějaký kontakt.
JUDr. Rousek vznesl otázku ohledně bankomatu, zda by do Smiřic mohl být umístěn bankomat, který
kromě výběru umožňuje také peníze vkládat.
Pan starosta odpověděl, že podobný návrh na bankomat, u kterého lze i vkládat, nejen vybírat, už
obdržel. Prostřednictvím e-mailu byl učiněn dotaz na Českou spořitelnu, dotaz byl k vyjádření
postoupen výš.
Ing. Voňka řekl, že když se tu zřizovala služebna policie, bylo pro její potřeby vyhrazeno na parkovišti
na náměstí jedno parkovací místo. Nyní není výjimkou, že tam stojí čtyři policejní auta, kromě toho
tam parkují i jejich osobní auta.
Pan Brož souhlasil, že vyhání lidi, kteří si přijeli nakoupit, dávají nehorázné pokuty. Co ví, jeden pán,
který čekal na přechodu, jen co odjede jiné auto z parkovacího místa, dostal 1.000 Kč pokuty.
Pan starosta řekl, že bylo dohodnuto, že na náměstí bude parkovat jedno policejní auto a osobní auta
budou parkovat jinde, třeba v Komenského ulici. Upozorní na to vedoucího oddělení.
Pan ............... řekl, že to není jen na parkovišti na náměstí, ale i na parkovišti u zdravotního střediska
stojí třeba dvě policejní auta. Dále řekl, že od té doby, co je tu policie, neví, jak je to s bezpečností, ale
daleko hůře se tu parkuje.
Bc. Novotný se otázal, zda by v rámci obnovy náměstí bylo možné zřídit na parkovišti také parkovací
místa pro motocykly. Často tam stojí i motocykly a těm by stačila poloviční stání.
Pan starosta řekl, že snad ani nikde neviděl stání pro motocykly, neví, že by to někde existovalo.
Bc. Novotný řekl, že to byl dotaz od jednoho občana.
Pan Jandera se otázal, jak se vyvíjí kauza inventáře kaple.
Pan starosta odpověděl, že to začalo žalobou církve o oltářní obraz, ta nyní byla rozšířena o inventář
kaple. Bylo to konzultováno s advokátní kanceláří. Soud zatím řeší místní příslušnost.
Pan starosta informoval ohledně průmyslové zóny. Stále probíhá diskuse mezi prodávajícími
a kupujícím, smlouva by už měla být hotová a před podpisem.
Pan starosta dále informoval ohledně pivovaru, řekl, že nyní se očekává zásadní jednání s památkáři,
tam to může vše padnout, nebo se podaří domluvit kompromis. Každopádně obě věci jsou stále živé.
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:
20/8/16

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: 11

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. Dále pan starosta ještě navrhl
pro příští zasedání ZM termíny 25.04.2016 a 20.06.2016.
Pan starosta poté 8. zasedání Zastupitelstva města Smiřice v 19:44 h. ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 29.02.2016
č. j.: 0963/Správ/16/JO

Luboš Tuzar v. r.
starosta města

Ing. Eva Svobodová v. r.
ověřovatelka 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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