ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice
konaného dne 26.02.2018 v 18:00 h.
v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice

Přítomno:

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

Omluveni:

Ing. Jindřich Litomiský

Neomluveni:

Program jednání
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení
Organizační záležitosti
Kontrola usnesení
Informace z jednání RM
Projednání problémů města
Změna rozpočtu č. 7/2017.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o regulaci provozování hazardních her.
Změna rozpočtu č. 1/2018.
Mimořádná odměna starostovi města.
Stanovisko ZM k novele zákona o odpadech.
Žádost organizace Hledá se Smolíček, o. s., o prodloužení termínu vyúčtování
dotace.
7. Zpráva o výsledku kontrol Kontrolního výboru ZM za rok 2017.
8. Plán práce Kontrolního výboru ZM za rok 2018.
9. Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu VaK Hradec Králové, a. s.
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 13 členů ZM a uvítal přítomné.
Dále pan starosta konstatoval řádné vyhlášení zasedání ZM obvyklými způsoby.
Pan starosta řekl, že zveřejněný program ZM se bude doplňovat o jeden bod. Pod číslem 9 bude
delegován zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s., která se bude konat 05.06.2018.
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:
1/20/18
Hlasování:

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 20. zasedání Zastupitelstva města
Smiřice.
Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. II programu: Organizační záležitosti
ZM přijalo toto usnesení:
2/20/18

Zastupitelstvo města Smiřice volí:
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a) návrhovou komisi:
Hlasování:

3/20/18

Hlasování:

4/20/18
Hlasování:

Pro: 13

Pavel Brož
Jiří Heřman
Zdržel se: 0

Proti: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
b) ověřovatele zápisu:

Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

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

Martin Černý
Bc. Lukáš Novotný

Marcela Joštová
Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. III programu: Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 19. zasedání ZM přednesl místostarosta Ing. Ladislav Koldrt.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz ke kontrole usnesení.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.

K bodu č. IV programu: Informace z jednání Rady města
Rada města Smiřice (dále jen „RM“) se sešla za období od 19. zasedání ZM dne 11.12.2017
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. 1/2018 – smlouva o poskytnutí dotace oddílu kopané SK Smiřice, z. s.
Pan starosta odpověděl, že dotace je určena na výměnu vodovodních rozvodů v objektu šaten, které
jsou v havarijním stavu.
Bc. Novotný se dále otázal k bodu č. 16/2018 – výzva k doplacení odměn členů okrskových volebních
komisí z rozpočtu města.
Mgr. Hottmarová odpověděla, že pan .................. sestavil petiční výbor a obeslal úřady výzvou, aby
města doplatila odměny členům volebních komisí. Vláda totiž poměrně nešťastně zvýšila odměnu
pouze pro předsedy a zapisovatele. Pan .................. se obrátil na vládu, na ministerstvo vnitra a poté
na města a obce s výzvou k doplacení odměn členům okrskových volebních komisí z jejich rozpočtu.
Když se na tyto odměny podíváme blíž, tak se skutečně při přepočtu odměna ani neblíží minimální
mzdě za hodinu. Začíná tak být problém sehnat vůbec zájemce o členství ve volebních komisích. My
jsme doplacení odměn neschválili, městský úřad už tak ze svých peněz dotuje pořízení občerstvení
pro volební komise, protože členové mají nárok na stravné pouze ve výši 72 Kč za jeden den.
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.
Poznamenáno do zápisu, že Zastupitelstvo města Smiřice vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení
z 19. zasedání zastupitelstva města a zprávu o jednáních rady města od 19. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 11.12.2017 do dnešního zasedání Zastupitelstva města Smiřice.
K bodu č. V programu: Projednání problémů města
1. Změna rozpočtu č. 7/2018.
Pan starosta uvedl, že je to poslední změna loňského roku.
Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru.
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Ing Luňáček uvedl, že změna číslo 7, rozpočtové opatření číslo 14/2017, je poslední úpravou
rozpočtu, která se ještě váže k uplynulému roku 2017. Touto úpravou se v podstatě na dosaženou
skutečnost upravuje rozpočet roku 2017 v jeho příjmové části. Současně také dochází k úpravě
na straně výdajů. Změna je, co do objemu prostředků, poměrně rozsáhlá. Je však výrazně ovlivněna
zejména tím, že dva úvěry, které si město otevřelo u České spořitelny v průběhu loňského roku, se
buď nečerpaly, to se týká úvěru na nákup pozemků za 3.100.000 Kč, nebo se čerpaly pouze z části,
kdy se úvěr na rekonstrukci Nádražní ulice za 15.000.000 Kč čerpal pouze z jedné třetiny. Z částky
18.100.000 Kč byly ve skutečnosti vyčerpány pouze 4.667.544,21 Kč. Čerpání těchto úvěrů jsme
na minulém jednání zastupitelstva přesunuli do rozpočtu roku 2018. Nyní kromě této zásadní úpravy
provádíme také další opravy, jak v neadresné části a paragrafech v příjmové části rozpočtu, tak
i na jednotlivých paragrafech ve výdajové části rozpočtu. Zatímco v minulých letech se rozpočet
upravoval pouze v části příjmové navýšením na dosaženou skutečnost sta procent, ve výdajích
docházelo k přesunům prostředků v rámci či mezi jednotlivými paragrafy, přičemž ke změně objemu
prostředků zde nedocházelo. Celkové příjmy se realizací změny číslo 7, rozpočtové opatření číslo
14/2017, sníží o 9.556.568,82 Kč na částku 62.013.526,18 Kč a celkové výdaje se sníží o stejnou výši
9.556.568,82 Kč na částku 60.512.276,18 Kč. Splátky půjčených prostředků v roce 2017 činily
1.501.250 Kč.
Ing. Luňáček dodal, že změna byla rozeslána všem zastupitelům, ať už e-mailem nebo v listinné
podobě.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že veškeré poznámky pan ekonom opět uvedl. Dodal, že velice dobře dopadly daně,
zlepšila se tak dluhová služba. Veškeré podklady finanční výbor projednal a nemá k nim žádné
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:
5/20/18
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 7/2017, která je přílohou č. 2
zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 13

Zdržel se: 0

Proti: 0

2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o regulaci provozování hazardních her.
Pan starosta řekl, že podkladové materiály zastupitelé obdrželi a nechal prostor pro diskusi.
Pan starosta nejprve předal slovo Mgr. Hottmarové, tajemnici městského úřadu.
Mgr. Hottmarová uvedla, že toto téma shrnula v podkladech. Dlouhodobým cílem vedení města je
zabezpečit veřejný pořádek ve městě. Za tímto účelem byla v posledních letech přijata následující
opatření, jako je zřízení Městské policie Smiřice, instalace kamerového systému ve městě a vydání
obecně závazných vyhlášek o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a o stanovení
podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků. V loňském roce
nabyla účinnosti zcela nová právní úprava hazardních her a obce mohou též provozování hazardních
her regulovat obecně závaznou vyhláškou. Taková byla posloupnost, nejdříve bylo potřeba zřídit
městskou policii, přijmout zmíněná opatření, a pak lze hodnotit, jaké výsledky to přineslo. Na základě
poznatků z činnosti Městské policie Smiřice v letech 2016–2017 lze konstatovat, že provozování
hazardních her představuje činnost, která je způsobilá narušit veřejný pořádek. Jedná se zejména
o narušování veřejného pořádku v okolí základní školy a jiných veřejných budov, drobnou kriminalitu či
rušení nočního klidu. Podle údajů městské policie se stav příliš nezlepšil. Ti, kdo jsou místní, situaci
znají.
Pan starosta řekl, že nejde jen o to, že je to ve středu města, připomněl, jaké problémy generovala
bývalá hospoda U Horáků, když tam byla provozována herna. Ta je sice dnes zavřená, ale někoho
může napadnout to koupit a zřídit tam něco podobného. Rada města na svém zasedání dne
24.01.2018 vyhodnotila celou situaci a doporučila zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou
vyhlášku, která provozování hazardních her na celém území města Smiřice zakazuje.
Ing. Koldrt zmínil, že ho zaujala zpráva pana Petráčka, zejména to, že několik osob bylo převezeno
na záchytnou stanici, a to i opakovaně.
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Pan starosta uvedl, že zachytil zprávu, že počet hracích automatů se stále snižuje, když města nyní
dostala možnost toto regulovat. S Josefovem a Novým Bydžovem za zády bychom zde měli k regulaci
přistoupit, jinak riskujeme, že se nám sem začnou stahovat zájemci o tyto hry.
Mgr. Hottmarová řekla, že poptávala tento problém i jiných městech, například ve Vamberku, který
k tomu také přistoupil.
Pan Koudelka upozornil, že tyto herny musejí být v samostatných objektech. Když už se tady něco
takového zřídí, bude se to těžko vyhánět s ohledem na zákonnou ochranu investic. Stavební úřad
dostal k této věci metodiku, když někdo přijde požádat o povolení.
Bc. Novotný řekl, že nemá informaci, kdo a kolik automatů tady má. Otázal se, z čeho plynul příjem
částky 795.722 Kč za loňský rok, který se v letošním roce propadl na 500.000 Kč.
Ing. Luňáček odpověděl, že tento příjem plynul z povolování a z výtěžku hracích automatů. Větší část
sice jde státu, ale finanční úřad pak zbylou částku přerozděluje. Podle nového zákona musí mít
provozovatel nejméně patnáct automatů.
Pan Koudelka souhlasil s panem starostou, že kdyby někdo přišel a zřídil v nějakém objektu hernu
v době, kdy obce tyto aktivity vyhánějí, stahovali by se sem hráči z širokého okolí.
Pan Heřman řekl, že o peníze v tomto případě asi tak nejde. Otázal se, jaké jsou rozdíly
v provozování binga, technických her a živých her.
Mgr. Hottmarová na požádání citovala charakteristiku provozování binga.
Pan starosta řekl, že například fotbalisté měli obavy o turnaj v mariáši, který každoročně pořádají.
Mgr. Hottmarová řekla, že to není hazardní hra typu turnaje malého rozsahu, neboť zde účastníci
nevkládají žádný vklad.
Pán z publika řekl, zda nebudou chybět tyto peníze v rozpočtu. Jaroměř nebo Josefov to nezakazují.
Pan starosta odpověděl, že peníze do rozpočtu plynou i z jiných zdrojů, situace se řeší s ohledem
na budoucnost. Nebylo by dobré mít něco podobného ve středu města, u sportoviště, ani u základní
školy.
Mgr. Hottmarová vzpomněla na zrušení Zderazi. Tam se šlo také budoucnosti naproti, bývalo tam
deset nepřizpůsobivých rodin, dnes jich tam mohlo být klidně dvacet.
Bc. Novotný se otázal, zda se regulace týká celého katastru města.
Mgr. Hottmarová odpověděla, že jde o území města Smiřice a jeho částí Rodova a Trotiny.
Pan starosta řekl, že zastupitelé zřejmě došli k jednoznačnému závěru a nechal o usnesení hlasovat.
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 18:24 h. se dostavil na jednání MUDr. Jiří Jarolímek.
ZM přijalo toto usnesení:
6/20/18

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o regulaci provozování hazardních her. Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo
města:
I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o regulaci provozování hazardních her,
II. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o regulaci provozování hazardních her,
III. ukládá
Městskému úřadu Smiřice zajistit vyhlášení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018
o regulaci provozování hazardních her.

Hlasování:

Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0

3. Změna rozpočtu č. 1/2018.
Pan starosta řekl, že téma vyhlášky se předřadilo změně rozpočtu, aby tam v případě schválení mohl
být zakomponován i propad s ohledem na regulaci provozování hazardních her.
Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru.
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Ing. Luňáček uvedl, že také materiály týkající se první změny rozpočtu v roce 2018 byly v dostatečné
časové lhůtě předány všem zastupitelům buď v tištěné podobě, nebo zasláním elektronicky. Změna
byla také podrobně projednána ve finančním výboru zastupitelstva dne 21.02.2018. Příjmy ve výši
4.987.563 Kč směřovaly do následujících částí a paragrafů, v neadresné části na navýšení daňových
příjmů u daní za obce a daň z nemovitých věcí. V rozpočtu na rok 2018 jsme plánovali daň za obec
ve výši 500.000 Kč, ale výpočtem plynoucím z hospodaření obce bude daň vyšší o 210.790 Kč. Také
daň z nemovitostí byla ve skutečnosti překročena o více než 570.000 Kč, a proto nyní navyšujeme
položku o 200.000 Kč. Dále rozpočtujeme návratnou finanční výpomoc pro Obecný zájem, z. ú.,
ve výši 350.000 Kč na pořízení nového osobního automobilu. V loňském roce byla tato výpomoc
poskytnuta, ale k pořízení automobilu nedošlo, jelikož se Obecnému zájmu nepodařilo dotaci získat,
a tak se prostředky ani neuvolňovaly. Nyní paní ředitelka poslala novou žádost. Pokud k realizaci
tohoto záměru Obecného zájmu v letošním roce dojde, tak se poskytnutý transfer na konci letošního
roku vrátí do našeho rozpočtu zpět, jak to ostatně to plyne ze samotného názvu – návratná finanční
výpomoc.
Ing. Luňáček dále řekl, že částku 68.943 Kč jsme obdrželi v dotaci na volby prezidenta České
republiky. Tato částka nebude dostačující, budeme žádat o navýšení stejně jako u voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na neinvestičních transferech, v tzv. globální
dotaci, obdržíme o 150.350 Kč více. Na konci roku nebyl ještě schválen státní rozpočet České
republiky, proto byla tato položka rozpočtována v úrovni roku 2017. V současné době již máme
rozhodnutí ministerstva financí, takže rozpočet upravujeme na stanovenou částku. Na příslušných
paragrafech dále upravujeme příjmy o 250.000 Kč, což je částka stanoveného odvodu pro Základní
uměleckou školu Smiřice, která bude použita na rekonstrukci elektro rozvodů a vytápění. Investice
do této nemovitosti bude daleko vyšší, přičemž zbývající částku uhradí ze svého rozpočtu zřizovatel
školy. Paragraf Komunální služby a územní rozvoj se zvyšuje o 1.503.700 Kč. Tuto částku tvoří příjmy
z prodeje pozemků za 1.363.700 Kč a 140.000 Kč získáme z pronájmu pozemků v městské části
Rodov. Ze státního rozpočtu získáváme zpět částku 31.630 Kč, kterou jsme nad stanovenou výši
dotace vynaložili na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Posledním příjmem
ve výši 2.222.150 Kč jsou zapojené prostředky roku 2017, které nám na konci roku zůstaly k dispozici
na našich základních účtech.
Ing. Luňáček pokračoval, že výdaje ve stejné výši 4.987.563 Kč jsou určeny k úpravě následujících
paragrafů. Konkrétně se jedná o následující akce. Paragraf 2212 – Silnice se navyšuje o 800.000 Kč,
které se použijí na rekonstrukci silnice U Vlečky, kde se změní povrch z panelového na asfaltový.
Na revitalizaci „starého“ Sídliště uvolníme celkem 1.600.000 Kč, přičemž částka 100.000 Kč zde bude
ponechána jako případná finanční rezerva. Zbývajících 100.000 Kč použijeme na pořízení projektové
dokumentace ulice Gen. Govorova. Částka 11.320 Kč podchycená na paragrafu 3315 je určena
na pořízení nové oboustranné uzamykatelné vitríny, která rozšíří stávající expozici galerie pohlednic
v rámci pořádání výstavy při příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky. Za účelem
vedení kroniky města na dohodu bude navýšen rozpočet na paragrafu 3319 o 38.300 Kč. Na pořízení
nových prvků umístěných na školním hřišti vyčleňujeme částku 100.000 Kč. Ostatní tělovýchovná
činnost se zvyšuje o 50.000 Kč. Tyto prostředky, jak už bylo dnes řečeno, se poukáží SK Smiřice
na odstranění havarijního stavu v objektu šaten. V nebytovém hospodářství je určeno celkem
500.000 Kč na opravu rozvodů v mateřské škole, domě s pečovatelskou službou a opravu fasády č. p.
48. Zateplení vstupu do základní školy bude stát 100.000 Kč. Na vybudování přístřešku mezi objekty
domu s pečovatelskou službou vyčleňujeme 150.000 Kč. Na rekonstrukci rozvodů v budově základní
umělecké školy počítáme s částkou 450.000 Kč. Výměna vchodových dveří do lékárny za protipožární
představuje částku 50.000 Kč. Na opravu odvětrání sálu v kulturním středisku bude použito
130.000 Kč. Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj se posiluje o 90.000 Kč, které jsou
určeny na nákup pozemků. Nákup služeb spojený s ošetřením porostů a údržbu zeleně na Oboře
představuje částku 50.000 Kč, které umisťujeme na paragraf 3749. Již zmiňovaný transfer pro dům
s pečovatelskou službou navyšuje paragraf 4351 o 350.000 Kč. Z paragrafu 5311 – Bezpečnost
a veřejný pořádek zabezpečíme pořízení nové kamery za poškozenou na nádvoří zámku. Znovu se
otevře pojistná událost, kdy byl úderem blesku poškozen elektronický systém v kapli a počítač
v městské knihovně. Částku 60.000 Kč se budeme následně snažit uplatnit z naší pojistné smlouvy
u pojišťovny UNIQA. Na paragraf 6118 zapojujeme obdrženou dotaci na volby prezidenta České
republiky ve výši 68.943 Kč. Paragraf 6171 – Činnost místní správy se upravuje ve dvou
rozpočtových položkách. Za stavebně historický průzkum budovy městského úřadu vynaložíme částku
100.000 Kč. Na druhé straně zde snižujeme položku 5195, což jsou odvody za neplnění povinnosti
zaměstnávat zdravotně postižené o 21.790 Kč. Poslední úpravou ve výdajové části rozpočtu je
navýšení paragrafu 6399 – Ostatní finanční operace. Platby daní a poplatků se zde upravují o částku
210.790 Kč na 1.110.790 Kč.
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Pan starosta doplnil, že jde o nové dětské hrací prvky na posílení dětského koutku na hřišti. Dále
částka určená pro kulturní středisko není přímo na odvětrávání sálu, ale zázemí infocentra.
Pan starosta předal slovo Bc. Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný uvedl, že finanční výbor opět dostal všechny podklady, které potřeboval pro projednání.
Kvitují to, že investice jdou na správné místo. Otázal se, jak byla vybrána k opravě právě cesta v ulici
U Vlečky.
Pan starosta řekl, že ve městě jsou ještě tři panelové cesty. Ulice U Vlečky, ulice Hanzova, která vede
k zahradnictví, a v ulici Labská. Nejdříve dojde na ulici U Vlečky, když je tam pěkné hřiště, tato cesta
kazí dojem, navíc už tam jsou ve velmi špatném stavu kanály.
Pan Heřman podotkl, že z plánovaných oprav nějak vypadla ulice Spořilov.
Pan starosta řekl, že to není panelová cesta. Ale oprava této ulice už je naceněna, půjde to opět
formou asfaltového nástřiku. Snad to bude v příštím roce. Připravuje se oprava průtahu městem, tento
rok se mělo začít již v únoru, kdy se měla udělat polovina silnice, v příštím roce pak druhá. Správa
silnic však podcenila majetkové poměry a nestihla také včas vybavit stavební povolení. Do toho přišly
České dráhy s tím, že se bude rekonstruovat budova nádraží v Jaroměři a k nádraží ve Smiřicích
budou najíždět autobusy kvůli náhradní dopravě. My se budeme snažit ukončit včas rekonstrukci
prostoru před nádražím. Kdy skončí oprava průtahu městem, to nikdo nedokáže říci, ani správa silnic.
My tak nebudeme úplně rozkopávat všechny chodníky, necháme silničáře, aby je zatím dali pouze
do původního stavu.
Pan starosta dodal, že úrokové sazby jdou nahoru. Potvrzuje se, že čas pořídit levně prostředky již
minul a jen tak se asi nevrátí.
Ing. Luňáček dále uvedl přehled čerpání a úrokových sazeb úvěrů. Zmínil, že z úvěru na rekonstrukci
Nádražní ulice máme 15.000.000 Kč, úvěr už je načerpán, vyčerpaly se z něho asi 4.000.000 Kč.
Pan starosta řekl, že to je bez jakýchkoliv poplatků, například bez poplatku na předčasné splacení.
Dodal, že další důležité téma je pořízení nové cisterny.
Ing. Luňáček dále řekl, že se snížila úroková sazba u úvěru na byty v č. p. 122. Úvěr na traktůrek již
bude téměř doplacen.
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:
7/20/18
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2018, která je přílohou č. 3
zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0

4. Mimořádná odměna starostovi města.
Pan starosta řekl, že se zdržel hlasování již na radě a o tomto usnesení nebude hlasovat ani dnes.
Pan Koudelka řekl, že s panem starostou se již nějakou dobu zná, často se potká s panem starostou
i mimo úřad. Obdivuje, jakou rozsáhlou agendu pan starosta zvládá, často i nad rámec svých
povinností. Pan Koudelka vyjmenoval některé akce, jako oprava průtahu městem, průmyslová zóna,
řešení parkovacích míst, úprava prostoru před nádražím, které mají návaznost na činnost pana
starosty.
Paní Reichová dodala, že do výčtu zmíněných akcí je potřeba zahrnout i festival.
Pan Heřman se otázal, zda pan Koudelka zdůvodnil celou práci pana starosty nebo pouze
průmyslovou zónu. Buď je odměna udělována za celkovou činnost, nebo za průmyslovou zónu, mělo
by se to konkretizovat.
Mgr. Hottmarová řekla, že ona sama bude začínat na úřadě patnáctý rok, ve svém pracovním životě
vždy měla štěstí na své nadřízené, schopné a pracovité lidi. Za tu dobu pozná, když starosta funguje
pouze v rámci své funkce nebo řeší věci nad rámec své agendy. Pan Koudelka pouze vzpomněl
všechny věci, na kterých má pan starosta zásluhu, například festival.
Pan Koudelka řekl, že na spoustu věcí jistě zapomněl, už jen dát dohromady takovou akci jako je
festival nebo průmyslová zóna, je obdivuhodné.
Mgr. Hottmarová řekla, že byla náhodně přítomna jednomu telefonickému hovoru pana starosty
s jedním vlastníkem pozemků v průmyslové zóně, utkvěla jí v paměti věta, která od toho pána
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zazněla, tedy, že by do něčeho podobného nešel, nebýt toho, že to zprostředkoval pan starosta, a že
by se bez něj všechna jednání rozpadla.
Pan Heřman řekl, že by bylo lépe návrh usnesení koncipovat jinak.
Bc. Novotný řekl, že také tímto se zabývali kolegové z finančního výboru, mají na to jiný názor. Tento
návrh vzešel z nějaké iniciativy. Lze to brát jako jednorázovou akci. Není proti tomu, aby se odměna
udělila, ale měla by být udělena, až bude v průmyslové zóně kopnuto do země.
Bc. Novotný dále zmínil, proč je odměna ve výši 50.000 Kč. Jeho názor je, ano, udělit odměnu, ale až
bude vytvořen nějaký hmatatelný důkaz.
Pan Koudelka řekl, že v usnesení to nejde napsat všeobecně, musí tam uveden konkrétní důvod,
konkrétní věc.
Bc. Novotný řekl, že ve finančním výboru se to projednávalo v rámci poskytnutých informací, tedy
za realizaci majetkoprávních vztahů v průmyslové zóně.
Paní Reichová poznamenala, že sice byla ukončena práce na cyklostezce tady, ale probíhá plánování
a práce na dalších cyklostezkách, které obnáší také velké úsilí, a také to není vidět.
Pan Jandera řekl, že lze toto usnesení koncipovat i jinak, například za realizaci festivalu.
Pan Koudelka navrhl hlasovat o usnesení, tak se nejlépe pozná, jestli bude potřeba usnesení
formulovat jinak.
Pan starosta po hlasování dodal, že ještě nějakou dobu bude trvat, než se v průmyslové zóně kopne
do země. Šlo o to zajistit zejména právní podklady, aby se to vůbec rozběhlo, a bylo to nesmírně
složité.
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:
8/20/18

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 50.000 Kč
starostovi města panu Luboši Tuzarovi za úspěšnou realizaci zvlášť významného úkolu
města, a to zajištění majetkoprávních vztahů umožňujících vybudování průmyslové
zóny.
Pro: 12

Zdržel se: 2

Proti: 0

5. Stanovisko ZM k novele zákona o odpadech.
Pan starosta řekl, že jsme byli osloveni spolu s dalšími městy, abychom zaujali stanovisko k této
novele zákona. Novela hrozí několikanásobným zdražením v oblasti odpadů. Informace zastupitelé
dostali v podkladech. Dá se předpokládat, že je to něčí lobbistický záměr.
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:
9/20/18

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města
na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona
o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo města
Smiřice nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad
na náklady obce a jejích obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. Česká republika by neměla
přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo města Smiřice vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0
7

6. Žádost organizace Hledá se Smolíček, o. s., o prodloužení termínu vyúčtování dotace.
Pan starosta uvedl, že tento bod asi není třeba dlouze vysvětlovat. Tato organizace, která provozuje
jesle, žádá o prodloužení termínu s ohledem na skutečnost, že dosud neobdržela dotace ze státního
rozpočtu za rok 2017.
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:
10/20/18

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo žádost organizace Hledá se Smolíček, o. s.,
a schvaluje prodloužení termínu vyúčtování dotace do 28.02.2018.

Hlasování:

Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0

7. Zpráva o výsledku kontrol Kontrolního výboru ZM za rok 2017.
Pan starosta předal slovo panu Pavlu Brožovi, předsedovi kontrolního výboru.
Pan Brož uvedl, že kontrolní výbor se za minulý rok sešel celkem desetkrát. Provedeny byly tři
kontroly. 27.04.2017 byla provedena kontrola zakázky „Obnova náměstí Míru ve Smiřicích“,
28.07.2017 byla provedena kontrola usnesení Rady města Smiřice za rok 2016 a 2017 a 30.10.2017
byla provedena kontrola agendy škodní komise města Smiřice. Z provedených kontrol nevyplynulo
žádné pochybení či porušení postupů a plánů. V letošním roce má kontrolní výbor v plánu provést dvě
kontroly, a to kontrolu usnesení Zastupitelstva města Smiřice za rok 2017 a 2018 v termínu
do 30.04.2018 a kontrolu usnesení Rady města Smiřice za rok 2018 v termínu do 30.07.2018.
Pan starosta řekl, že zprávu nyní zastupitelstvo vezme na vědomí.
Pan Brož řekl, že uvedené materiály jsou k dispozici pro nahlédnutí.
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.
Poznamenáno do zápisu, že Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o výsledku kontrol
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Smiřice za rok 2017.
8. Plán práce Kontrolního výboru ZM na rok 2018.
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:
11/20/18

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Smiřice na rok 2018.

Hlasování:

Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0

9. Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu VaK Hradec Králové, a. s.
Pan starosta uvedl, že je samozřejmě možné navrhnout jiného delegáta.
Jiný návrh nebyl podán.
Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
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Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
ZM přijalo toto usnesení:
12/20/18

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje pana Jana Koudelku, bytem ..................,
delegátem na jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s., která se koná dne 05.06.2018 v Eliščině sále Kongresového centra Aldis,
a. s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové.

Hlasování:

Pro: 14

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 Koudelka požádal přítomné občany a zastupitele, aby šířili informace o připravované opravě
průtahu městem, aby si lidé uvědomili, že nepřinese jen jistá omezení, ale že je to pro město
přínosné.
Pan starosta řekl, že určitě budou připraveny informační letáky, které budou doručeny do schránek
občanům. Během opravy tudy nepovede nákladní doprava, která bude odkloněna na Černožice, tím
pádem tudy nepovede ani řepná kampaň.
Pán z publika se dotázal k revitalizaci „starého“ Sídliště.
Pan starosta odpověděl, že revitalizace je rozdělena do tří etap. V nejbližší době bude realizována
první etapa, tedy zřízení jedenatřiceti parkovacích míst. V druhé etapě proběhne doplnění
parkovacích míst, jako například podélných, a dále úprava centrálního prostoru. Ve třetí etapě budou
vybudovány chodníky.
Pán z publika vznesl dotaz na stavbu bytovek.
Pan starosta odpověděl, že bytovky se letos stavět nejspíš nebudou. Ale už se řeší projektová
dokumentace. Je předpokládáno, že do dvou let však bytové domy budou stát. V bytových domech
bude asi padesát bytů. Dále se rozbíhá projekt bydlení v Rodově. Registrujeme nyní zájem lidí
přestěhovat se do Smiřic.
Pan starosta dodal, že bydlení v Rodově je pod hlavičkou developera. Ten vybuduje domy, které si
následně zájemci dovybaví.
Bc. Novotný zmínil, že před časem se tu řešil radar.
Pan starosta odpověděl, že bylo rozhodnuto radar nepořizovat, bude se pronajímat. Nyní pan
Petráček vyřizuje povolovací procesy. Jakmile bude povolení vyřízeno, tak například v průběhu
druhého kvartálu roku by se měření mohlo realizovat.
Ing. Trávník se otázal, zda by bylo možné podklady pro zasedání zastupitelstva posílat elektronicky.
Mgr. Hottmarová odpověděla, že měla snahu o zasílání podkladů elektronicky již na počátku tohoto
volebního období, ale nesetkalo se to s kladnou odezvou. Ne všichni zastupitelé elektronicky
komunikují. Ráda by na příští volební období zavedla způsob, aby si zastupitelé po zadání hesla mohli
podklady sami stáhnout. Již se dívala na některé softwarové aplikace, které nejsou tak drahé.
Pan starosta navrhl, aby zastupitelé, kteří mají zájem o zasílání elektronických materiálů, zaslali
souhlasný e-mail.
Mgr. Hottmarová uvedla, že v materiálech pro toto jednání zastupitelstva zůstal výpis z katastru firmy
HOLOUBEK ENERGO a.s.
Pan starosta řekl, že jde o věc, která se bude projednávat na příštím zasedání ZM, jde o využití
pozemků po zrušeném parovodu.
Mgr. Hottmarová dodala, že od března bude plný počet strážníků. Od 1. března nastoupí nová
strážnice, má všechna osvědčení a zkoušky.
Paní z publika vznesla dotaz na průmyslovou zónu.
Pan starosta odpověděl, že je v souladu s územním plánem, který umožňuje zřídit tam pouze lehkou
výrobu nebo skladovací prostory, nic zátěžového by se tam objevit nemělo. Nyní je to formou
developerského projektu, tedy dodavatel bude stavět pro koncového zákazníka. Budou muset
zpracovávat EIA, tedy zátěž na životní prostředí. Nebudou to nevzhledné šedivé haly, bude tam
ochranná zeleň.
Paní z publika se otázala na chodník v Hradecké ulici.
Pan starosta odpověděl, že průmyslová zóna by chodníku mohla pomoci, ale nyní je ve hře důležitější
prostor právě na Sídlišti. Kdyby byla zrušena vlečka, nebylo by to tak složité, ale jelikož vlečka stále
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existuje, tak ani ve spolupráci s odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové zatím nebylo
nalezeno řešení, jak vlečku překonat.
Paní z publika řekla, že situace tam je vážná, ve stávajícím provozu děti tudy nemohou chodit samy,
bortí se tam mostek, není tam ani zábradlí.
Pan starosta řekl, že se na to ještě blíže podívají.
Paní argumentovala s tím, že na zřízeném parkovišti u sila se otáčejí nákladní auta. Často se tam
musí čekat. Je to tam složité pro dospělého, natož pro děti.
Pan starosta odpověděl, že dokud se nepodaří dořešit těžkou dopravu v Cukrovarské ulici, nemá cenu
tam něco budovat. Odvodnění tam už také moc nefunguje, ale kraj do téhle cesty nebude nyní
investovat.
Paní z publika řekla, že se tam plánuje budovat, ale jak se mají oni dostat do města, se neřeší.
Paní z publika se dále otázala na auto, které vozí výlisky z firmy Danisco, dříve jezdilo častěji,
zaznamenala, že jednu dobu nejezdilo vůbec.
Pan starosta řekl, že auto nějakou dobu nejezdilo asi z důvodu, že řidič dal výpověď a nyní pracuje
u města.
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:
13/20/18

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice ukládá
a) Radě města Smiřice zajistit realizaci přijatých usnesení dnešního jednání
Zastupitelstva města Smiřice uvedených v zápise
b) Radě města Smiřice zabývat se připomínkami zastupitelů a občanů vznesenými
v rámci diskuse.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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. Upozornil, že další zasedání
zastupitelstva se z dubna nejspíše přesune na březen.
Pan starosta poté 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice v 19:52 h. ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 02.03.2018
č. j.: SMI/1105/Správ/18/JO

Luboš Tuzar v. r.
starosta města

Martin Černý 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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