ZÁPIS
z 22. zasedání Zastupitelstva města Smiřice
konaného dne 25.06.2018 v 18:00 h.
v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice

Přítomno:

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

Omluveni:

Martin Černý
Ing. Eva Svobodová
Robert Smékal
Ing. Miroslav Voňka

Neomluveni:

Program jednání
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení.
Organizační záležitosti.
Kontrola usnesení.
Informace z jednání rady města.
Projednání problémů města.
Účetní závěrka města Smiřice za rok 2017.
Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017.
Změna rozpočtu č. 3/2018.
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
„Rekonstrukce ulice Nádražní – Smiřice – 1. etapa (severní část)“.
5. Smlouva o poskytnutí půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a. s., na akci „Prodloužení vodovodu Hankova ulice“.
6. Veřejná zakázka na nákup repasované hasičské cisterny.
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva ve volebním období 2018–2022.
1.
2.
3.
4.

VI. Diskuse.
VII. Závěr.
Starosta města Bc. Luboš Tuzar v 18:00 h. zahájil jednání Zastupitelstva města Smiřice (dále jen
„ZM“) za účasti 8 členů ZM a uvítal přítomné.
Dále pan starosta konstatoval řádné vyhlášení zasedání ZM obvyklými způsoby.
Pan starosta řekl, že ze strany města není žádná záležitost k doplnění do programu.
Pan starosta se otázal, zda má někdo z přítomných něco na doplnění do programu.
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:
1/22/18
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje program jednání 22. zasedání Zastupitelstva
města Smiřice.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. II programu: Organizační záležitosti
ZM přijalo toto usnesení:
2/22/18

Zastupitelstvo města Smiřice volí:
1

a) návrhovou komisi:

Hlasování:

3/22/18

Hlasování:

4/22/18
Hlasování:

Pro: 8

Pavel Brož
Bc. Lukáš Novotný
Zdržel se: 0

Proti: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
b) ověřovatele zápisu:

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zastupitelstvo města Smiřice určuje:
c) zapisovatelku:
Pro: 8

Jiří Heřman
Jan Koudelka

Marcela Joštová
Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu č. III programu: Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 21. 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 Smiřice
Rada města Smiřice (dále jen „RM“) se sešla za období od 21. zasedání ZM dne 25.04.2018
do dnešního zasedání ZM 5x.
Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy
přítomných.
Bc. Novotný se otázal k bodu číslo 84/2018, co obsahuje plán rozvoje sportu města Smiřice na období
2018–2025.
Pan starosta vysvětlil, že to tak ukládá zákon. Plán shrnuje aktuální stav sportovišť, zmiňuje, v jakém
stavu je financování sportu. Zřejmě ne všechna města jsou nakloněna sportu a zákonodárci se to
snaží změnit.
Pan starosta se otázal, zda jsou nějaké další dotazy.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Poznamenáno do zápisu, že Zastupitelstvo města Smiřice vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení
z 21. zasedání zastupitelstva města a zprávu o jednáních rady města od 21. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 25.04.2018 do dnešního zasedání Zastupitelstva města Smiřice.

K bodu č. V programu: Projednání problémů města
1. Účetní závěrka města Smiřice za rok 2017.
Pan starosta uvedl, že účetní závěrka je bez oprav.
Pan starosta předal slovo Bc. Lukáši Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že finanční výbor se s tímto dokumentem pouze seznámil, nemá k účetní závěrce
za rok 2017 výhrady.
Mgr. Hottmarová poslala mezi zastupitele k vyplnění a podepsání protokol o schválení účetní závěrky.
Pan starosta se otázal, zda má někdo k účetní závěrce za rok 2017 nějaký dotaz.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

2

ZM přijalo toto usnesení:
5/22/18
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje účetní závěrku města Smiřice za rok 2017
bez oprav.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017.
Pan starosta řekl, že výsledek přezkoumání hospodaření města byl bez připomínek, pouze
s doporučením na opravu několika nedostatků.
Pan starosta předal slovo Bc. Lukáši Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že i tento dokument vzal finanční výbor na vědomí a konstatoval, že nedostatky
návrhu závěrečného účtu a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření byly odstraněny.
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 18:09 h. se na jednání dostavil Ing. Trávník.
ZM přijalo toto usnesení:
6/22/18

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo a schvaluje celoroční hospodaření města
a závěrečný účet za rok 2017 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Smiřice za rok 2017 a v souladu s § 17 odst. 7 písm.
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Změna rozpočtu č. 3/2018.
Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru.
Ing. Luňáček uvedl, že změna číslo 3, rozpočtové opatření číslo 4/2018, byla standardním způsobem
rozeslána všem zastupitelům. Materiál byl pro větší přehlednost postoupen jak v paragrafovém, tak
i v položkovém členění. Proti původnímu návrhu zde dochází k jedné úpravě ve výdajové části. O této
skutečnosti byl minulý týden informován předseda finančního výboru. Paní Labíková, která provozuje
útulek, zaslala na úřad žádost o valorizaci částky, kterou jí město hradí za služby spojené
s celoročním provozem čtyř kotců pro odchycená zvířata. Částka za tyto služby, které nám
mimochodem poskytuje už od roku 2010, se doposud nikdy neměnila. Z tohoto důvodu došlo
k posílení paragrafu 1014 – Ozdravování hosp. zvířat (útulek) o částku 32.850 Kč. K jiné úpravě
v rozeslaných dokumentech nedošlo.
Ing. Luňáček pokračoval, že změna číslo 3, rozpočtové opatření číslo 4/2018, je, co do objemu
zapojovaných prostředků, druhou největší v tomto roce. Rozpočet v příjmové i výdajové části
se zvyšuje o částku 1.242.320 Kč. V oblasti příjmů se na tom podílí zejména avizovaná dotace
od Královéhradeckého kraje ve výši 1.200.000 Kč určená na 1. etapu rekonstrukce ulice Nádražní.
Dále v příjmech zapojujeme vratky dvou včas nevyúčtovaných dotací z roku 2017 a upravujeme výši
i v paragrafech 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek, 6171 – Činnost místní správy, 3632 –
Pohřebnictví, 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů a 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody
a krajiny.
Ing. Luňáček dále řekl, že ve výdajích se největší část prostředků ve výši 800.000 Kč umísťuje
na paragraf 2212 – Silnice. Částkou 25.000 Kč posilujeme paragraf Ostatní záležitosti pozemních
komunikací. O 32.850 Kč upravujeme hodnotu již zmiňovaného paragrafu 1014 – Ozdravování hosp.
zvířat (útulek). Na základě již obdrženého upřesnění od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s., snižujeme hodnotu na paragrafu 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod
na vybudování vodovodu. V souvislosti s novou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů
navyšujeme dotace na GDPR všem našim příspěvkovým organizacím o částky přesahující 30.000 Kč.
Na základě realizace veřejné zakázky spočívající v opravě atletické dráhy školního hřiště se zvyšuje
rozpočet na paragrafu 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce o 213.200 Kč. Částka 100.000 Kč
zvyšuje položku oprav a udržování na paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství. Do oprav a udržování
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dále směřuje z podstatné části i 222.470 Kč, která upravuje paragraf 3631 – Veřejné osvětlení.
Mezi paragrafy 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a 5512 – Požární ochrana se přesunuje
částka přesahující 150.000 Kč. Tyto prostředky byly ušetřeny při nákupu dopravního prostředku
Nissan pro pracovní četu a nyní posílí výdaje v souvislosti s pořízením cisterny pro sbor dobrovolných
hasičů. Paragraf 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek se zvyšuje o 18.000 Kč a paragraf 6118 –
Volby prezidenta o 12.680 Kč.
Ing. Luňáček na závěr doplnil, že po zapracování navržených úprav bude rozpočet ÚSC v příjmech
vykazovat hodnotu 76.204.903 Kč. Ve výdajích se jedná o částku 72.494.903 Kč. Rozdíl příjmů
a výdajů ve výši 3.710.000 Kč se nezměnil a slouží ke splácení úvěrů v roce 2018.
Pan starosta předal slovo Bc. Lukáši Novotnému, předsedovi finančního výboru.
Bc. Novotný řekl, že mu pan ekonom vysvětlil, že částka za opravy a udržování veřejného osvětlení
obsahuje kromě veřejného osvětlení také instalaci a údržbu vánočního osvětlení a instalaci plakátů
na Smiřické svátky hudby.
Pan starosta řekl, že když se zjistí závada na kabelu veřejného osvětlení, vymění se kabel v celé
délce, aby k závadě nedošlo znovu.
Bc. Novotný řekl, že to byla jediná větší výtka finančního výboru k této změně rozpočtu. Finanční
výbor jinak k této změně nemá výhrady.
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 18:11 h. se na jednání dostavil MUDr. Jarolímek.
V 18:12 h. se na jednání dostavil Ing. Litomiský.
ZM přijalo toto usnesení:
7/22/18
Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2018, která je přílohou
č. 2 zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva města Smiřice.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje „Rekonstrukce ulice
Nádražní – Smiřice – 1. etapa (severní část)“.
Pan starosta řekl, že díky tomu, že klesl počet obyvatel pod tři tisíce, dostali jsme možnost požádat
o dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a dotaci jsme obdrželi. Zřejmě k tomu není
potřeba blíže nic vysvětlovat.
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:
8/22/18

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 1.200.000 Kč
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje „Rekonstrukce ulice Nádražní – Smiřice –
1. etapa (severní část)“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Smlouva o poskytnutí půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., na akci
„Prodloužení vodovodu Hankova ulice“.
Pan starosta řekl, že původní předpoklad nákladů byl vyšší, vysoutěžená částka byla ale nakonec
nižší. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové není plátce DPH. Jde o vodovod v kopci,
v Hankově ulici.
Pan starosta dodal, že je to stejný postup jako dříve, akci budeme financovat a na oplátku za to
dostaneme akcie.
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:
9/22/18

Hlasování:

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o půjčce ve výši 592.000 Kč
k zabezpečení financování akce „Prodloužení vodovodu Hankova ulice“ se společností
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

6. Veřejná zakázka na nákup repasované hasičské cisterny.
Pan starosta uvedl, že je to záležitost dlouhodobě diskutovaná, probíraná s hasiči i s finančním
výborem. Nakonec bylo rozhodnuto o pořízení repasované cisterny. Pořízení nové cisterny je
komplikované, náklady na pořízení prezentují asi 8.000.000 Kč. Nové auto se musí navíc dlouho
zajíždět a servisovat v autorizovaném servisu. Hasiči uvedli specifikaci a parametry pro repasovanou
cisternu, je nutné, aby se vozidlo dokázalo pohybovat i v terénu. Jde o stroj s podvozkem starým
deset let, ale po generální opravě.
Pan Koudelka řekl, že tím, že bude pořízena cisterna s velkým obsahem, ruší se požadavek hasičů
na pořízení druhé cisterny.
Pan starosta vysvětlil, že s hasiči se trochu bojovalo, chtěli pořídit dvě cisterny. Nyní se pořídí velká
cisterna, příští rok se zruší stará Avie a pořídí se nová dodávka nebo jiný vůz, který bude při zásahu
asistovat.
Pan Heřman se otázal, od koho se bude cisterna kupovat a jaká bude garance.
Pan starosta odpověděl, že to bude otevřené výběrové řízení. Přihlásit se tak může každý, kdo se
tímto zabývá.
Bc. Novotný se otázal, zda zmíněné specifikace pro cisternu vytvářeli místní hasiči.
Pan starosta odpověděl, že je vytvářeli místní hasiči ve spolupráci s odborníky a po konzultacích
s jinými hasičskými sbory.
Bc. Novotný podotkl, že preferoval jinou formu pořízení cisterny, ale toto je přijatelná varianta.
Hasičům přál novou cisternu.
Pan starosta řekl, že jim ji přáli všichni, ale pořízení je urgentní, stávající vozidlo do příštího roku
nevydrží.
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:
10/22/18

Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení na nákup hasičské repasované cisterny v předpokládané hodnotě
4.500.000 Kč bez DPH.

Hlasování:

Pro: 10

Zdržel se: 1

Proti: 0

7. Stanovení počtu členů zastupitelstva ve volebním období 2018–2022.
Pan starosta řekl, že toto usnesení je pro budoucnost, bude stanoven počet členů zastupitelstva.
Termín pro předání kandidátních listin je konec července tohoto roku.
Pan Heřman řekl, že to stejně vychází ze zákona.
Mgr. Hottmarová upřesnila, že patnáct členů je maximální počet povolený zákonem. Lze stanovit
i nižší počet členů zastupitelstva, ale s tím rizikem, že nebude ustanovena rada města. Zastupitelstvo
by se tak muselo svolávat častěji než dosud.
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.
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ZM přijalo toto usnesení:
11/22/18

Zastupitelstvo města Smiřice stanovuje počet členů Zastupitelstva města Smiřice
ve volebním období 2018–2022 na 15 členů.

Hlasování:

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Pan starosta doplnil, že dále byla předložena výroční zpráva společnosti Královéhradecká labská
o. p. s. za minulý rok. Z pohledu udržitelnosti projektu je to dobré, letos je páté výročí cyklostezky
a cyklostezka funguje dál bez nějakých stavebních zásahů. Na sčítačích šla návštěvnost u Smiřic
nahoru, kdežto v Hradci Králové a v Kuksu poněkud poklesla, dá se předpokládat, že je to ovlivněno
nabídkou a možností občerstvení. Minulý týden se tu také natáčely Cyklotoulky, kraj si je objednal.
Bude v nich uvedena kaple, kavárna Fidla, Cyklozastávka U Apače a nádraží.
Poznamenáno do zápisu, že Zastupitelstvo města Smiřice vzalo na vědomí výroční zprávu společnosti
Královéhradecká labská o. p. s. za rok 2017.

K bodu č. VI programu: Diskuse
Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse.
Pan starosta uvedl, že se konalo veřejné projednávání koncepce lokality Sídliště, konala se schůzka
na odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové, účastnil se pan Koudelka, paní
Josefiová a pan Stojan.
Pan starosta předal slovo panu Koudelkovi.
Pan Koudelka řekl, že kolem této záležitosti se vedla docela vášnivá diskuse, přestože bylo vše
poměrně podrobně vysvětleno, magistrát se obával, že to bude betonová plocha jen s parkovacími
místy. Přesvědčili jsme je, že tomu tak nebude, bude tam zeleň, posezení. Scházejí se tam různé
živly, touto úpravou se tomu snad zamezí.
Pan starosta pokračoval, že od pana Holoubka byl získán balík pozemků, které by se k tomu daly
využít. Obyvatelé se ohrazovali třeba proti dětskému hřišti, nechtěli, aby měli pod okny hřiště
pro fotbal. To tam nebude, ale bude tam nějaká terénní vlna pro sklouznutí v zimě, herní prvky, vysadí
se stromy s jedlými plody, například třešně. Bude se kácet stávající topol, vysadí se několik lip
ve vhodných kultivarech.
Pan Koudelka doplnil, že se muselo vysvětlit, že to není pro nás, ale pro ně.
Pan starosta dále řekl, že tam vznikne asi čtyřicet parkovacích míst, bude se zřizovat nové veřejné
osvětlení, přidají se lampy a asi i nová kamera. Existují obavy, aby se tam nescházeli nepřizpůsobiví
občané.
Pan Koudelka dále řekl, že se dne 05.06.2018 konala valná hromada společnosti Vodovody
a kanalizace Hradec Králové, a. s., budou se opět vyplácet dividendy v hodnotě 3 Kč za akcii.
Pan starosta poslal zastupitelům projekt dvou bytových domů plánovaných na místě bývalých
sběrných surovin.
Pan starosta dodal k dopravní situaci, která je nyní ve městě, že Hankova ulice v kopci už je otevřena.
Bude se žádat o kolaudaci prostoru před nádražím, byl předpoklad, že by se mohlo požádat dříve, ale
je to stejná administrativa jako v běžném termínu. Měla by být hotová křižovatka u prodejny U Brožů,
tam už probíhají dokončovací práce a udělá se asfalt. Následně začne rekonstrukce průtahu,
od přejezdu bude komunikace uzavřena a silnice vybagrována. Pan starosta popsal dopravní omezení
a objížďky, které si oprava průtahu vyžádá.
Pan Brož se otázal, zda oprava bude probíhat od závor a na kopci tedy ne.
Pan starosta odpověděl, že zatím to půjde od přejezdu, v kopci se ještě dohadují ohledně
majetkových vztahů. Až se to vyřeší, pak to bude rychlá akce, jen se to vyfrézuje a položí se balená
asfaltová směs. Budeme doufat, že ta zeď ještě vydrží, majitel má na majetek mnoho exekucí
a momentálně není s kým jednat, i když byla snaha. Celé to začne 13. srpna, pozitivní je jedna věc,
tedy ta, že tudy nepovede řepná kampaň.
Bc. Novotný, kolik stálo zavádění GDPR.
Mgr. Hottmarová odpověděla, že analýza stála 20.000 Kč. Smlouva s pověřencem je uzavřena
na částku 48.000 Kč ročně. Celkově to nejsou nijak vysoké náklady, celá tato agenda ležela
na bedrech tajemnice v rámci její pracovní činnosti.
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Ing. Luňáček dodal, že příspěvkové organizace budou mít pokryty výdaje na počáteční analýzu stavu
a výdaje na pověřence, které budou v prvním roce ve výši přibližně 2.500 Kč a v následujících letech
klesnou na polovinu.
Ing. Litomiský se otázal, když se bude dělat komunikace, zda se počítá s opravou chodníků.
Pan starosta odpověděl, že jak se položí povrch na silnici, tam, kde je stará třicítková dlažba, bude
provedena nová, stávající zámková se položí zpátky.
Pan starosta dále řekl, že se musí změnit plánovaná pozice nového psího útulku, odbor hlavního
architekta umístění poblíž sila neschválil. Pátralo se proto po lokalitě, kam ho umístit. Jako vyhovující
se ukázala lokalita v Cukrovarské ulici mezi hřbitovem a kuželnou. Jednak se nyní řeší napojení
na inženýrské sítě, také to musí být dost daleko od obydlí. Pozemky tam patří pozemkovému fondu.
Bc. Novotný se otázal, zda se nějak kalkuluje s cenou nového útulku.
Pan starosta odpověděl, že ať to bude stát kdekoliv, cena zůstane stejná, 4.000.000 Kč. Za tuto
částku se bude moci vybudovat i parkoviště pro návštěvníky útulku.
Mgr. Hottmarová řekla, že ke konci srpna odchází do důchodu paní Kvapilová, agenda na odboru
výstavby je zajištěna, zapracovala se paní Tázler Kubová. Po zkušební době dala výpověď z městské
policie paní Bečáková, dostala jinde lepší podmínky. Co se týká pracovní čety, od srpna nastoupí
nový pracovník, mladý člověk, dříve pracoval u technických služeb v Hradci Králové.
Pan starosta doplnil, že když odešel pan Vaňátko, dala se nabídka zbývajícím pracovníkům, že se
jeho náklady na mzdu rozdělí mezi ně a pořízení nové techniky.
Pan starosta upozornil, že termín dalšího zasedání zastupitelstva bude 24.09.2018.
Pan ................... dodal k diskusi, že je problém s uličkou k hasičské zbrojnici. Shromažďují se tam
Romové, dělají tam nepořádek. Otázal se, zda je nějaký přehled o tom, jak ve městě přibývají.
Pan starosta řekl, že už s nimi byl konflikt na školním hřišti, bylo to dáno na vědomí městské policii
i státní policii, aby problémová místa více kontrolovali. Hlavním problémem v této věci zůstává dům
č. p. 199.
Pan Heřman řekl, že je škoda, že objekt už není města, tak by byla kontrola, kdo tam bydlí.
Paní ................... podotkla, zda někteří nebydlí i u ....................
Mgr. Hottmarová reagovala, že na druhou stranu je lépe, že tento dům už není města, alespoň nám
negeneruje další pohledávky za neplacené služby.
Pan Heřman řekl, že město by si tak mohlo vybírat, komu tam poskytne bydlení.
Ing. Koldrt doplnil, že uličku k hasičské zbrojnici městská policie kontroluje, problém je, že když
strážníky uvidí, tak utečou.
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:
12/22/18

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: 11

Zdržel se: 0

Proti: 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 a popřál jim hezké léto.
Pan starosta poté 22. zasedání Zastupitelstva města Smiřice v 19:05 h. ukončil.
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Zápis byl vyhotoven dne 27.06.2018
č. j.: SMI/2964/Správ/18/JO

Ing. Ladislav Koldrt v. r.
místostarosta města
Jiří Heřman v. r.
ověřovatel zápisu
Jan Koudelka 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.

Počet listů
Počet příloh
Počet svazků
Spis. znak, skart. režim

8
0 / listů
0
101.2.1/A10

8

