ZÁPIS
z 10. zasedání Zastupitelstva města Smiřice
konaného dne 25.04.2016 v 18:00 h.
v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice

Přítomno:

13 členů ZM dle prezenční listiny (viz příloha číslo 1)

Omluven:

JUDr. Pavel Rousek

Nepřítomen:

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

Zahájení
Organizační záležitosti
Kontrola usnesení
Informace z jednání RM
Projednání problémů města
Dotace nad 50.000 Kč z rozpočtu města na rok 2016
Koupě teplovodní přípojky Komenského ulice
Prodej pozemků p. č. 1099/4 a p. č. 1098/4 k. ú. Smiřice (u bývalých sb. surovin)
Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností městské policie s obcí Vlkov
Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2015
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č.
849/77 k. ú. Smiřice
7. Záměr umístění nových skladových sil ve stávajícím uzavřeném areálu společnosti
CEREA, a. s.
8. Petice obyvatel Hradecké ulice se žádostí o řešení bezpečnosti chodců v této
lokalitě
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 se bude program doplňovat o tři body, původní bod 3, který
obsahoval dvě usnesení o prodeji pozemků po bývalých sběrných surovinách, se dnes vypouští. Dnes
se ještě diskutovalo se zájemci o koupi těchto pozemků o inženýrských sítích, nakonec se tato
záležitost odsune do příštího zasedání ZM. Novými body do programu jsou smlouva o zřízení
věcného břemene – služebnosti se společností Agropodnik a.s. Hradec Králové, tato věc souvisí
s vybudováním inženýrských sítí pro rodinné domy na Sídlišti, dále výjimka z územního plánu pro
společnost Cerea a. s., a jako poslední petice občanů se žádostí o řešení bezpečnosti chodců v ulici
Hradecká.
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:
1/10/16
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje program jednání 10. 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:
2/10/16

Hlasování:

3/10/16

Hlasování:

4/10/16
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice volí:
a) návrhovou komisi:

Pro: 11

Proti: 0

Pavel Brož
Ing. Miroslav Voňka
Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
b) ověřovatele zápisu:

Pro: 12

Proti: 0

Mgr. Petr Rohlena
Bc. Lukáš Novotný
Zdržel se: 0

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

Proti: 0

Marcela Joštová
Zdržel se: 0

V 18:05 h. se na zasedání dostavil Bc. Lukáš Novotný.

K bodu č. III programu: Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 9. zasedání ZM přednesl místostarosta Ing. Ladislav Koldrt.
Ing. Koldrt dodal, že pan Koudelka a Ing. Litomiský byli na 7. zasedání ZM pověřeni k navržení
přezkoumání stavu stromů určených k pokácení a vytipování specialisty k vyhotovení posudku.
Na jeho dotaz mu paní Luxová sdělila, že setkání proběhlo dne 18.04.2016.
Ing. Litomiský řekl, že vybrán byl dendrolog, pan Blahník, který je i soudním znalcem v tomto oboru.
Jednání s ním proběhlo dne 18.04.2016, nyní se čeká na jeho zprávu.
Pan Koudelka řekl, že situace s ním byla projednána, něco si o tom řekli, potvrdil, že výsledná zpráva
teprve bude.
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:
5/10/16
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 9. zasedání
Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 12

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 9. zasedání ZM dne 21.03.2016
do dnešního zasedání ZM 2x.
Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy
přítomných.
Bc. Novotný se otázal k bodu číslo 74/2016, kdo byl jmenován do komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Obnova náměstí Míru ve Smiřicích“.
Mgr. Hottmarová odpověděla, že členy komise jsou Ing. Nývlt, Ing. Šnejdr, Ing. Maurer, Ing. Filip a pan
Jandera, náhradníky jsou pan starosta Tuzar, Ing. Koldrt, Mgr. Rohlena, Bc. Novotný a Ing. Luňáček.
Podmínkou je, aby alespoň tři členové komise měli odbornost ve výstavbě.
Pan starosta řekl, že otevírání obálek je plánováno na 02.05.2016.
Pan starosta se otázal, zda jsou nějaké další dotazy.
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Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
6/10/16

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních Rady města Smiřice
od 9. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 21.03.2016 do dnešního
zasedání Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. V programu: Projednání problémů města
1. Dotace nad 50.000 Kč z rozpočtu města na rok 2016
Pan starosta uvedl, že se jedná o jednu položku, je to návrh na 140.000 Kč provozního příspěvku
pro SK Smiřice.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že je to jediná dotace, která jde k projednání do ZM, je to tak každoročně, je taková
kontinuální.
Pan starosta vysvětlil, že v RM se příspěvky ještě neschvalovaly, narazilo se na nějakou nesrovnalost
s příspěvkem pro společnost Rodovská rozvojová, o.p.s., dále o tom bude informovat v diskusi, má
pár bodů, s kterými chce přítomné seznámit.
Pan starosta se otázal, zda má někdo k této problematice nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
7/10/16

Zastupitelstvo města Smiřice
I. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s Programem poskytování
dotací z rozpočtu města Smiřice pro období 2016 SK Smiřice z. s. – oddílu kopané
ve výši 140.000 Kč pro účely uvedené v žádosti
II. schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 140.000 Kč
SK Smiřice z. s. – oddílu kopané pro účely uvedené v žádosti a pověřuje starostu
jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

2. Koupě teplovodní přípojky Komenského ulice
Pan starosta řekl, že bytový dům v Komenského ulici zafinancoval teplovodní přípojku k domu, nyní
nabízí městu její odkup za symbolickou cenu. Asi k tomu není co více dodat, pouze se upraví smlouva
s dodavatelem.
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:
8/10/16

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje koupi stávající teplovodní přípojky k domu
Komenského 73–77 (2 trubky předizol DN 80 v délce 25,13 m) za cenu 1.000 Kč.
Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0
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3. Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností městské policie s obcí Vlkov
Pan starosta řekl, že je to na žádost obce Vlkov, obec žádá o uzavření veřejnoprávní smlouvy, neví si
rady s případy, které se stanou dvakrát, třikrát za rok, když se po obci toulají psi. Místní psy poznají
a postarají se o ně, ale cizích se bojí, nemají osvědčení na odchyt, a proto požádali o spolupráci se
strážníky.
Bc. Novotný se otázal, zda všichni strážníci mají osvědčení pro odchyt psů.
Pan starosta odpověděl, že ano.
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:
9/10/16

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu činností
Městské policie Smiřice s obcí Vlkov, která je přílohou č. 2 zápisu z 10. zasedání
Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

4. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2015
Pan starosta předal slovo Mgr. Hottmarové.
Mgr. Hottmarová uvedla, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, pokud se vyskytly nějaké
nesrovnalosti, tak šlo pouze o drobné, spíše organizační věci, které byly probrány na poradě vedení.
Konkrétně se jednalo pouze o důslednou likvidaci vyřazeného majetku a označení majetku v Rodově.
Pokud má někdo zájem, materiály k provedené inventuře jsou k nahlédnutí zde nebo na ekonomickém
odboru.
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:
10/10/16

Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků
města za rok 2015.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 849/77 k. ú.
Smiřice
Pan starosta uvedl, že věcné břemeno bylo zaměřeno geodetem a je zřízeno bezúplatně. Středem
komunikace vedou inženýrské sítě a přecházejí až dozadu do polí.
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:
11/10/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 849/77 k. ú. Smiřice se společností
Agropodnik a.s. Hradec Králové, Jana Černého 376/5, Hradec Králové – Věkoše,
a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0
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6. Záměr umístění nových skladových sil ve stávajícím uzavřeném areálu společnosti CEREA, a. s.
Pan starosta řekl, že společnost CEREA, a. s., má v plánu ve svém areálu postavit nová sila o výšce
do jedenadvaceti metrů. Nová sila nepřesáhnou výšku stávajících budov, ty mají čtyřicet metrů
a dvacet pět metrů.
Bc. Novotný se otázal, proč se o tom tedy musí hlasovat.
Pan starosta odpověděl, že v územním plánu jsou omezení ohledně výškové zastavitelnosti, podobné
to bylo, když se v ZM hlasovalo o KARSITu.
Pan starosta dále řekl, že když se územní plán schvaloval, nikdo si toho nevšiml, nebyl předpoklad, že
by tam někdo chtěl stavět něco tak vysokého.
Mgr. Hottmarová řekla, že Ing. Házová sdělila, že změna územního plánu nebude nutná.
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:
12/10/16

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje záměr umístění nových skladových sil pro
vstupní suroviny (pšenice) na výrobu krmných směsí, ve stávajícím uzavřeném areálu
společnosti CEREA, a. s., v kat. území Smiřice. Nová sila nepřesáhnou výšku 21 m,
budou nižší než stávající stavby v areálu (obilní silo 40 m, VKS 25 m). Dle Územního
plánu Smiřice je stávající areál v území s funkční specifikací „Plochy výroby
a skladování – zemědělská výroba“, ve stabilizovaném území.

Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

7. Petice obyvatel Hradecké ulice se žádosti o řešení bezpečnosti chodců v této lokalitě
Pan starosta uvedl, že na základě obdržené petice od občanů nechal odborem správy majetku
zpracovat přehled majetkoprávního stavu, tedy seznam vlastníků pozemků v této lokalitě. Ovšem
situace tam dlouhodobě není dobrá.
Pan starosta popsal snímky lokality, které byly promítány pomocí projektoru.
Pan starosta řekl, že každý podobný zásah je nutné projednat s dopravním inspektorátem a tato
jednání jsou složitá. Při pohledu na snímky je vidět, že tam jsou úseky, kde by se něco postavit dalo,
ale v několika úsecích by chodec stejně musel vstoupit na silnici. Podle dopravního inspektorátu je
takové kličkování nebezpečné, a zejména část kolem vlečky by byla složitá. Co se týká vlečky, byla
zaznamenána žádost o zrušení vlečky, takže se uvidí, jak se to vyvine.
Pan starosta poté otevřel diskusi k tomuto problému.
Pan Heřman řekl, že v současné době to můžeme vzít jen na vědomí, dnes prostě nejsou dispozice
ke zřízení chodníku, nehledě na to, že by to bylo neekonomické, když tudy chodí dvacet lidí. Navrhl,
aby příslušný odbor situaci v této lokalitě sledoval.
Pan starosta řekl, že ekonomicky to bude také nákladné. Pokud se to nepodaří vyřešit komplexně, asi
ani jiné řešení nebude. S dopravním inspektorátem se také bojuje o každé snížení rychlosti.
Předesílá, že tato situace nemusí mít řešení, je to ekonomicky složité, podstatná je také délka
chodníku, lokalita je to málo využívaná. A jsou zde i majetkoprávní složitosti, pozemky vlastní mnoho
majitelů. Dále je nutné brát zřetel na to, že musí být zachováno odvodnění komunikace.
Paní z publika řekla, že podél silnice zůstávají kaluže, bylo by potřeba vykopat žlábky, aby voda
odtekla. Kolem silnice jsou také přerostlé větve.
V 18:34 h. se na zasedání dostavil MUDr. Jiří Jarolímek.
Pan starosta řekl, že viděl, že u některé silnice upravili okraje, srovnali je zároveň se silnicí, krajnice
se tak rozšířila.
Paní z publika řekla, že snad to nebude neřešitelné, není nutné, aby tam byly stromy, keře, nemusí
tam být rovnou chodník, ale aspoň místo, aby chodec měl kam uhnout. Chodí tamtudy děti, strkají se
mezi auty, nedívá se na to dobře.
Pan Koudelka řekl, že místo je také mezi garážemi a tratí.
Pan starosta odpověděl, že tam vede ochranné pásmo tratě, to České dráhy nepovolí.
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Pan starosta navrhl řešení, které je uskutečnitelné v řádu dnů, tedy, že pracovní četa ořeže keře
a stromy, ve společnosti AGRO CS se domluví stroj, který strhne trochu okraj, aby se chodec
nesmekl, a dál se bude hledat dlouhodobější řešení.
Pan Jandera navrhl u domu pana ................ zřídit přechod, kolem domů je travnatý pás, jsou tam
pozemky města, s panem ................ by se snad dalo nějak domluvit. Až po vlečku by se dala
recyklátem vysypat stezka.
Pan starosta řekl, že pokud jednou nebude vlečka vlečkou, další možností je pak kopec odbagrovat.
Nyní se prověří obě strany komunikace.
Pan Jandera řekl, že zatím by bylo dobré tam aspoň osadit cedule s upozorněním na chodce.
Pan starosta řekl, že toto je rychlé, prozatímní řešení, než se najde nějaké dlouhodobější,
samozřejmě průběžně se o tom budou podávat informace.
Pan starosta přečetl návrh usnesení.
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:
13/10/16

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo petici obyvatel Hradecké ulice se žádostí
o řešení bezpečnosti chodců v této lokalitě a ukládá odboru správy majetku a ŽP
prověření možnosti uceleného dopravního řešení mezi železničním přejezdem
na Zderazi a křižovatkou ulic Hradecká a Nádražní a dočasného dopravního značení
včetně úprav zeleně a krajnic.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. VI programu: Diskuse
Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse.
Pan starosta řekl, že má několik věcí, o kterých by chtěl informovat.
Pan starosta k problematice průmyslové zóny uvedl, že zastupitelstvo Dvora Králové nad Labem
na žádost společnosti KARSIT schválilo záměr prodeje pozemku. Nadbíhají jim i jiná města, nabízejí
třeba prodej pozemků za korunu za metr. Faktem je, že KARSIT se ohlíží i po jiných pozemcích,
pozemek ve Smiřicích není města, vlastní ho tři bratři, pan starosta pouze jednání s nimi
zprostředkoval. Navíc geologický průzkum se KARSITu nelíbí, pozemek se svažuje, přibyly by další
náklady na jeho vyrovnání, je tam jílové podloží, což by pro těžké jeřáby nemuselo být vyhovující,
další náklady na úpravy by se mohly vyšplhat na padesát až šedesát milionů Kč. Lokalita ve Smiřicích
vyhovuje dostupností, ale další pozemky jsou přitažlivé především z důvodu nižších počátečních
nákladů.
Pan starosta dále řekl, že u budoucího pivovaru se znovu překresluje studie, projektantka tam na něco
zapomněla. Jinak zájemci oceňují dobré dispozice objektu.
Pan starosta pokračoval, že další záležitostí je dostavba dálnice na území Smiřic. Byl na velkém
jednání v Jaroměři, které bylo svoláno poslanci, úsek dálnice Hradec Králové – Smiřice je
v nedohledu. Druhý úsek je o něco reálnější, sloužil by jako obchvat Jaroměře. První úsek narazil
na staré posouzení EIA, nyní se to řeší a ve hře jsou dvě varianty. Buď Brusel řekne, že staré
posouzení EIA nevezme, a bude se dělat ověření původní EIA, anebo se udělá nová EIA podle
nových nařízení, a bude se třeba muset změnit trasa. Panuje shoda, že pro tyto zásadní stavby není
v naší zemi odpovídající legislativa, takže než dojde k realizaci, mnohokrát se změní zákony.
Pan starosta dále informoval, že byl zjištěn problém v poskytování příspěvků spolkům, na zasedání
RM dne 27.04.2016 se o nich bude rozhodovat. Rodovská rozvojová o.p.s. podala žádost o příspěvek,
vede obchod s potravinami, ale bylo zjištěno, že v objektu se provozuje i hospoda, o čemž město
nevědělo. V objektu se provedly úpravy, dotují se energie, a teď se tam vesele do noci sedí
v hospodě. O spolupráci v této záležitosti byl požádán také finanční výbor.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že po oficiální žádosti o spolupráci od pana starosty byla kontaktována paní
Hodysová jako představitelka Rodovské rozvojové o.p.s. Byla požádána o předložení rámcových
čísel, jak funguje provoz obchodu, jak funguje takzvaný klub. Finanční výbor k tomu vypracoval
třístránkový dokument, který bude dodán do jednání RM. Došlo se k závěru, že bez
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příspěvku provoz obchodu není možný, ale došlo k porušení smlouvy o dotaci. Otázkou je, jak nyní
vyřešit tuto situaci, jsou si vědomi, že musí být postihnuto porušení využití dotace. Paní Hodysová si
je nutnosti postihu také vědoma. Finanční výbor doporučí, aby RM zvážila poskytnutí a výši příspěvku.
Paní Hodysová jinak vede evidenci, kdy se klub vedl, je ochotná uhradit vícenáklady. Ohledně
obchodu je k dispozici evidence četnosti nákupů, průměrné ceny nákupů. Marže je nastavena dobře,
ale obecně z ekonomického hlediska je to špatné, cena nákupů je nízká.
Pan starosta dodal, že RM bude o tom jednat ve středu 27.04.2016.
Pan starosta se otázal, zda má někdo z přítomných nějakou záležitost do diskuse.
Ing. Litomiský řekl, že slíbil, že přednese názor několika občanů, že Smiřice se stávají nejšpinavějším
městem v okolí, co se týká čistoty ulic.
Pan starosta odpověděl, že dnes se hlavní ulice uklízela, projížděl tudy vůz a zametalo se. Úklid se
objednává každý rok, jen se musí počkat, než silničáři z vozů odstraní vybavení na zimní údržbu.
Paní ................ se otázala, co bude v místě v parku, kde zůstal kmen skáceného stromu, o kterém se
jednalo na ZM.
Pan starosta odpověděl, že tam bude součást plánované pohádkové stezky. Kmen bude osazen
stříškou, kterou projektuje pan Schiller, a řezbář z něho vytvoří domeček.
Paní Reichová dodala, že konkrétně to bude domeček čarodějnice.
Pan Koudelka řekl, že při ohledání stromů v parku bylo znalcem zjištěno, že pařez je ještě živý, znalec
říkal, že roubováním by se dal strom ještě obnovit. Když by se daly rouby kolem dokola, mohly by se
uchytit.
Ing. Litomiský souhlasil, že by to mohlo jít, jistě by to byla v rámci republiky rarita.
Pan Koudelka řekl, že podle vyjádření znalce mnohé stromy tam jsou unikátní, například ořešák
u vjezdu je zřejmě největší v republice.
Paní ................ se otázala na postup obnovy parku.
Pan starosta odpověděl, že obnova parku je rozdělena do několika různých etap. První etapou je
obnova stávajících cest pro pěší ve staré části parku, je i součástí česko-polského projektu, který již
prošel prvním sítem. Druhá etapa je obnova pěších cest v nové části parku, třetí etapa doplnění dvou
nových cest ve staré části parku a poslední etapou je obnova hlavní cesty parkem.
Paní ................ se otázala, zda je možno nahlédnout do původních plánů parku, aby se s tím
zastupitelé a ostatní lidé mohli seznámit.
Pan starosta odpověděl, že plány jsou k dispozici, pracovala s nimi i paní Hladíková, je možné se
o tom informovat u paní Luxové na odboru životního prostředí.
Pan starosta dále řekl, že schůze společenství vlastníků domu na náměstí proběhla dne 24.04.2016,
on sám se jí zúčastnil. K veřejné zakázce na obnovu náměstí si stáhlo podmínky soutěže asi čtyřicet
firem, uvidí se, kolik přijde nabídek, ty se samozřejmě budou dále hodnotit.
Mgr. Hottmarová upozornila, že od 16.05.2016 dojde k omezení činnosti úřadu. Z důvodu změny
národních standardů se musí přejít na vyšší stupeň spisové služby. Dne 16.05.2016 bude úřad
uzavřen kvůli školení, poté ve dnech 19. a 20.05.2016 nebude možné ověřovat a vydávat výpisy přes
Czech Point.
Pan starosta na závěr sdělil termín příštího zasedání ZM, což bude 20.06.2016.
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:
14/1016

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.
Pan starosta poté 10. zasedání Zastupitelstva města Smiřice v 19:18 h. ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 02.05.2016
č. j.: 2123/Správ/16/JO

Luboš Tuzar v. r.
starosta města

Bc. Lukáš Novotný 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.
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