BĚLOHRADSKÉ
KOREKCE
~ ANEB O ČEM SE V BĚLOHRADSKÝCH LISTECH NEJSPÍŠ NEDOČTETE ~
Vážení spoluobčané,
po delší odmlce se na Vás obracíme s informacemi o některých záležitostech projednávaných na zastupitelstvu
našeho města.
Jak nejspíš víte, tak po volbách v roce 2018 došlo opět mezi některými členy zastupitelstva k podpisu dohody o spolupráci, což naši pozici prosazovat smysluplné záměry značně ztížilo. Domníváme se, že takové
námi nevyvolané rozdělování na „koalici“ a „opozici“ v našem malém městě zcela postrádá smysl a v našich
poměrech nepřináší nic dobrého. Nebyli jsme to tedy my, kdo kolektiv zvolených zastupitelů rozštěpil již po
volbách v roce 2014. Zajímá-li Vás, kdo je za toto rozdělení zodpovědný, pak se obraťte přímo na pana starostu.
I přes současný stav jsme však přesvědčeni, že právě Váš apel na současné vedení města může věci rozhýbat
a posunout tím správným směrem. A právě z tohoto důvodu Vás chceme seznámit s několika tématy, která jsou
aktuálně bělohradskou veřejností diskutována.

Kotykův mlýn
Na základě našeho podnětu zastupitelstvo v červnu 2019 diskutovalo o možnostech převodu areálu Kotykova
mlýna ve vlastnictví Královéhradeckého kraje na Město Lázně Bělohrad. Tento bod jsme navrhovali projednat
na základě námi získaných informací při osobní návštěvě na krajském úřadu.
Dle našeho názoru by případným převodem tohoto majetku město získalo rozsáhlou plochu pro budoucí
zázemí technických služeb, sběrného dvora a deponie. Současně přesunutím stávajících technických služeb
v Prostřední Nové Vsi se zde dle územního plánu otevírá možnost jednoduššího zpřístupnění stavebních parcel v této lokalitě a tento areál by na volné plochy mohl do budoucna stavebně navázat.
Přestože se p. starosta v rámci diskuze nebránil jednat se zástupci kraje, trvalo více než 2 měsíce, než byla
z jeho strany odeslána oficiální žádost o informaci na krajský úřad. Ani v následujících měsících jsme nezaznamenali výraznou aktivitu vedení města, která by tuto věc posouvala kupředu. Neochotu takový záměr dále
rozvíjet ilustruje i fakt, že při dalších jednáních zastupitelstva jsme toto téma byli nuceni vždy otevírat pouze
my. Vzhledem k nezájmu ze strany vedení města jsme v srpnu 2020 svolali mimořádné jednání zastupitelstva
a navrhli podání žádosti o bezúplatný převod těchto nemovitostí. Tento návrh byl zastupitelstvem přijat. Žádost
byla vedením města odeslána na konci září, tedy téměř měsíc po schválení tohoto návrhu.
Domníváme se, že aktivita vedení města byla vzhledem k významnosti této záležitosti zcela nedostatečná, když
doba od získání prvotní informace po podání žádosti o převod majetku činila více než 14 měsíců.
Zda šlo o principiální záměr (návrh tzv. „opozice“ oddálit, byť je smysluplnější), nelogické vyčkávání na výsledek krajských voleb nebo pouhou neschopnost vedení města, dokážeme jen stěží posoudit.

Pozemek u bývalé lesní správy
V prosinci 2017 zastupitelstvo i přes náš nesouhlas schválilo prodej pozemků mezi bývalou lesní správou
a sportovní halou SOU soukromému investorovi. Podmínkou tohoto prodeje bylo, že tento investor do 2 let
zahájí stavbu bytového domu nebo bytového domu pro sociální bydlení. V dubnu 2020 tato lhůta uplynula
a k zahájení stavby nedošlo. V květnu 2020 pak zastupitelé projednávali prodloužení lhůty k dokončení.

Na základě námi předložených argumentů zastupitelstvo neschválilo prodloužení této lhůty a pozemek tak
měl být navrácen městu. „Koalice“ ovšem vyvolala bez pádných argumentů opětovné hlasování s cílem zvrátit
původní rozhodnutí. Hlasování ovšem dopadlo stejně jako poprvé. To ale nestačilo a někteří kolegové z řad
„koalice“ v čele s panem místostarostou nečekaně změnili názor a třetí snaha o prodloužení této lhůty byla
proti naší vůli schválena.
Možná ke všemu přispěla i podepsaná „petice“ z řad občanů ve prospěch stavby domu, která ovšem, dle našeho
úsudku, byla pouze aktivitou do stavby finančně zainteresovaných jedinců.
I přesto, že výstavba bytového domu nepatrně zvýší počet bytových jednotek v našem městě, jsme přesvědčeni,
že se jedná o zcela unáhlené rozhodnutí. Jedná se o plochu v blízkosti základní školy, sportovní haly i učiliště,
jehož budoucnost je stále nejistá. Pozemky umožňují širokou škálu využití. Navíc zbylá malá část, která zůstává
ve vlastnictví města, je téměř prakticky stavebně nevyužitelná.
Nelze tedy jednoznačně určit, zda a jak velký přínos tento investorský záměr městu přinese. S jistotou však
můžeme říci, že tímto rozhodnutím přicházíme o poslední volnou pozemkovou rezervu v centru města, kterou
by příští generace mohly využít.
Skutečnost, že o této záležitosti bylo hlasování třikrát po sobě, což historicky v našem městě nemá obdoby,
samo o sobě o lecčem vypovídá a je již pouhou pomyslnou třešničkou na dortu.

Parkování v lokalitě u lázní
V souvislosti s nárůstem parkujících automobilů v ulicích v blízkosti lázní jsme v minulosti několikrát apelovali
na vedení města, aby tuto stále se zhoršující situaci řešilo. Domnívali jsme se, že se v této záležitosti naše volební programy shodují. Někteří naši členové se v rámci pracovní skupiny podíleli na tvorbě dopravního generelu,
který měl tento neúnosný stav jednou provždy vyřešit.
Předpokládali jsme, že vedení našeho města v čele s p. starostou uskuteční konstruktivní jednání s místními
lázněmi, bez kterých nelze smysluplného řešení dosáhnout. Z informací, které máme k dispozici, proběhla
před několika měsíci schůzka se zástupci lázní, ta však žádné zásadní řešení nepřinesla.
Není nám tedy známo, jakým způsobem vedení města zastupovalo zájmy bělohradských občanů. Do dnešního
dne jsme bohužel nezaznamenali žádnou další významnou aktivitu nebo ochotu zástupců města se k této
věci postavit. K dispozici tedy máme generel dopravy za několik set tisíc korun, které zastupitelstvo vzalo na
vědomí, a nedořešenou záležitost. I přesto, že z důvodu pandemie se situace v těchto místech aktuálně nezhoršuje, je zřejmé, že problém bude přetrvávat.

„Tak ještě jednu rundu prosím“
Vážení spoluobčané, pokud byste měli dojem, že Vám nějaký podmět neprošel zastupitelstvem, tak nemějte
obavy. Novinkou posledních zasedání je kouzelné slovíčko revokace. Ano, zákon umožňuje opakovat nějaké
hlasování. Pokud se například zjistí, že došlo k chybě nebo by vyšly najevo nové skutečnosti, které zásadním
způsobem změní pohled na věc. Bohužel u nás se z toho stal nástroj, který by se dal popsat jednoduše takto:
„dokud to neprojde, tak o tom budeme hlasovat“. Nu a příklady:
1. Odměny starostovi a místostarostovi - hlasováno 2x v loňském roce
2. Navrácení pozemku pro výstavbu bytového domu za lesní správou - 3x v loňském roce
3. Souhlasné stanovisko investorovi pro výstavbu u lesní správy - 2x v loňském roce
Co z toho plyne pro Vás? Nelíbí se Vám výsledek hlasování zastupitelstva? Nevadí, neváhejte oslovit nějakého
zastupitele z „koalice“, a i kdyby to mělo být hlasováno 5x, nakonec se poštěstí a návrh projde tak, aby vedení
města bylo spokojeno a dosáhlo svého záměru. A že to vlastně zcela postrádá logiku? To už je asi vedlejší.

Internetové stránky
Jak jste si možná všimli, v listopadu 2018 byla zastavena jedna z částí našich internetových stránek - zeď nářků.
Okolo jejího zrušení probíhala vášnivá diskuze a vedením města nám byl dán příslib, že po vybudování nových

stránek města bude obnoven i provoz této sekce. Na tvorbu internetových stránek byla dokonce poskytnuta dotace. Následně byl tento prostor pro občany města nahrazen rubrikou ,,hlášení závad“. Tento způsob je ovšem
poněkud nešťastný, jelikož zde nevidíte žádný přehled nahlášených závad, které už před vámi nahlásil někdo
jiný. Neexistuje ani relevantní kontrola, jak bylo s vaším hlášením naloženo. Že by záměrem vedení města bylo
„umlčení“ kritických příspěvků od občanů? A kde jsou tedy nové internetové stránky? Měly být hotové již
v roce 2019 a máme rok 2021, něco se nejspíš pokazilo.

Městský úřad
Aktuálním tématem je připravovaná stavba nové radnice. Od původního stavebního záměru, který ctil dnes
již zdemolovanou budovu, vedení města ustoupilo a zadalo veřejnou zakázku, při které oslovilo pouze několik
projekčních firem s předložením cenových nabídek.
Město obdrželo pouze 3 nabídky bez vizuálního řešení stavby. Vítězná firma následně předložila návrhy, které
značnou část veřejnosti nepřesvědčily. Abychom maximálně zajistili objektivitu a profesionalitu celé investiční
akce, iniciovali jsme architektonickou soutěž, která úspěšně proběhla.
Po diskuzi zastupitelů byl vybrán v pořadí 3. architektonický návrh, který nejvíce korespondoval s požadavkem
města na realizační cenu 42 milionů Kč s DPH. Vedením města a projekční firmou jsme byli ubezpečování,
že za tuto částku se dá úřad postavit. Již po konzultacích počátkem minulého roku začalo být jasné, že předpokládaná cena bude výrazně vyšší. Někteří z nás namítali, že by se měly projekční práce zastavit, protože
konečná cena bude hodně vysoká. Bohužel jsme nebyli vyslyšeni a vedení města vypsalo výběrové řízení
na dodavatele stavby. Naše obavy se potvrdily. Vítězná cena nového sídla MěÚ činí včetně DPH více než
79 milionů Kč, bez vybavení nábytkem - není to tedy zdaleka cena konečná. Zásadně nesouhlasíme
s výstavbou takto drahé budovy. Měla by být jistě reprezentativní, ale je pravdou, že se stále jedná především
o administrativní budovu sloužící občanům k řešení jejich potřeb a požadavků. I přes zvyšující se počet úředníků MěÚ se jedná pouze o 18 pracovníků včetně postu starosty a místostarosty.
Domníváme se, že realizovat stavbu radnice za tak vysokou cenu, je vůči občanům nezodpovědné. V době,
kdy je téměř jisté, že v důsledku epidemie koronaviru začnou klesat daňové příjmy do rozpočtu města, kdy
nemáme dlouhodobě vyřešené zařízení pro potřeby kultury a konání i jiných společenských akcí, kdy je
např. nutné opět začít ve větší míře obnovovat místní komunikace ve městě i přilehlých obcích, po desetiletích
se začít vážně zabývat technickým stavem mostů v majetku města a řešit další důležité věci pro spokojenější
život všech občanů, zcela odmítáme tuto, pro Bělohrad, velmi drahou stavbu.
Vnímáme to jako odhodlání pana starosty s podporou vládnoucí „koalice“ zanechat po sobě „pomník“ za
každou cenu. Úvěr na pořízení stavby bude ale v této nejisté budoucnosti splácet jiné zastupitelstvo, které
vzejde z voleb na podzim příštího roku. Dojde k zatížení rozpočtu města splácením dluhu. V důsledku toho
se nebudou realizovat projekty z pohledu řadového občana rozhodně důležitější, než je výstavba radnice pro
úředníky za zmíněných více než 79 milionů korun. A to nesmíme zapomenout na související úpravy horní části
náměstí za dalších 17 milionů Kč včetně DPH.
Přitom na základě naší iniciativy se naskytla možnost zažádat o bezúplatný převod nejenom areálu Kotykova
mlýna, ale i budovy školy SOU a sportovní haly. Obě tyto budovy prošly v roce 2018 rekonstrukcí spojenou
s jejich zateplením, výměnou oken atd. Právě budova školy by se např. dala využít pro potřeby sídla městského
úřadu s výrazně nižšími vstupními náklady. Domníváme se, že i když se nenachází na náměstí, většině občanů
by to asi nevadilo. I v Nové Pace úřad sídlí v budově bývalé školy mimo náměstí, v Jičíně je tomu obdobně. Dostupnost i možnost řešení parkování pro návštěvníky MěÚ jsou u budovy školy SOU, podle našeho
názoru, velmi dobré. Částečně by se dala budova případně využít i k jiným veřejně prospěšným účelům.
Z našeho pohledu, bohužel, zastupitelé „koalice“ neschválili podání žádosti o bezúplatný převod těchto budov
a město stále pokračuje s přípravou výstavby nové radnice.
Jako další varianta se v posledních měsících rovněž naskytla možnost jednat o koupi objektu bývalého ČSAD
na náměstí.
Je tedy pro nás značně zarážející, že již při nadcházejícím zasedání zastupitelstva se má jednat o schválení
výstavby nové radnice, tedy ve chvíli, aniž bychom detailně vyhodnotili výše popsané varianty. Nám osobně
se tyto zdají z mnoha důvodů smysluplnější a jsme přesvědčeni, že vedení města by mělo být flexibilní a hospodárně prověřovat veškeré možnosti, kterých se jim dostává.

Jsme proto překvapeni, že o takto významné investici se má rozhodnout v rámci cca jednoho měsíce od
zveřejnění realizační ceny nové radnice. Jistě zde padne argument, že se již utratilo mnoho peněz na přípravu
stavby a že není možné, aby to byly, jak se říká, vyhozené peníze. Náš názor je takový, že je lepší vynaložit
8 – 10 mil. Kč než nesmyslně prostavět dalších téměř 80 mil. Kč. Takové stavby si můžeme dovolit realizovat až
tehdy, kdy bude Bělohrad a okolní obce téměř dokonalé a občanům nebude ke spokojenosti nic scházet. Tak tomu
v současnosti ale zdaleka není!
Peníze v rozpočtu města jsou všech občanů a zastupitelé by měli rozhodovat o jejich využití i s přihlédnutím
k jejich názoru. Obzvlášť v tomto případě, kdy se jedná o největší investiční akci po roce 1989 financovanou bez
dotací pouze z rozpočtu města. Pokud chcete vyjádřit svůj názor a být přítomni hlasování, které rozhodne
o realizaci výstavby radnice, přijďte na zasedání zastupitelstva. Nejbližší se bude konat ve středu 17. února
od 17 hodin v aule základní školy.

Odměny za „mimořádné výkony“
Zdá se vám výše uvedený text jako hloupý žert? Bohužel opak je pravdou. Domníváme se, že se v loňském roce
vedení města příliš nevyznamenalo a žádné mimořádné počiny nevykonalo. „Koaliční“ zastupitelé jsou však
jiného názoru, a zřejmě proto navrhli a odsouhlasili za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce
mimořádnou odměnu starostovi ve výši 90 000,- Kč a místostarostovi ve výši 60 000,- Kč.
Zajímavé je, že v listopadu ke schválení odměn nedošlo, „koalice“ se totiž nesešla v dostatečném počtu. A tak
se z podnětu kolegy blízkého vedení města hlasovalo znovu v prosinci. Na tomto jednání se stala věc zcela
ojedinělá, v našem městě i v širším okolí nevídaná a pro někoho možná úsměvná. Nám to však příliš úsměvné
nepřišlo. Pro získání odměny pro vedení města totiž chyběl stále jeden hlas. Jak starosta, tak místostarosta by
museli hlasovat sami pro svou odměnu. Už asi tušíte, jak to dopadlo. Vedení města si odměnu odsouhlasilo. Na
otázku, za co konkrétně byly tyto odměny poskytnuty, nám dodnes nebyl nikdo schopen relevantně odpovědět.
Dle našich zdrojů se ve většině okolních obcí odměny prakticky nevyplácí, naopak u nás byly vyplaceny za běžnou pracovní náplň starosty a místostarosty.

Vážení spoluobčané,
domníváme se, že informace, které dostáváte např. prostřednictvím Bělohradských listů, nejsou zcela objektivní, a právě proto jsme se rozhodli Vás touto formou oslovit.
Přístup zastupitelů patrný z průběhu a výsledků jednotlivých hlasování je pro nás velkým zklamáním. Naše
argumenty, ať už jsou smysluplnější, mnohdy nejsou „koalicí“ přijímány bez potřebného zdůvodnění. A to je
podle našeho názoru špatně. Dokážeme jen těžko posoudit, zda se jedná o výraz loajality vůči vedení města,
ctění principiálního rozdělení zastupitelstva nebo pouhá obava z případných následků při vyslovení odlišného
názoru.
Jsme si vědomi toho, že v současné nepříznivé celostátní situaci má mnoho z Vás úplně jiné starosti. Toto
chápeme, naším záměrem je primárně rozvinout diskuzi o stěžejních tématech napříč bělohradskou veřejností.
Předem děkujeme za Vaši případnou angažovanost v těchto záležitostech a přejeme Vám mnoho zdraví a sil
v této nelehké době.
S pozdravem Vaši „opoziční“ zastupitelé
Jiří Bičiště, Ondřej Trávník, Vojtěch Lámr, Alena Kuželová, Jiří Wagenknecht (za sdružení Bělohradsko)
Jitka Košťálová (za sdružení Východočeši)
Výše uvedený text bude rovněž zveřejněn na internetových stránkách www.belohradsko.cz a na facebooku.
Zajímá-li Vás průběh a výsledky hlasování z jednotlivých zasedání zastupitelstva, podívejte se prosím na
jednani.mestolb.cz.

