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Zápis č. 30/2018
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2014-2018,
které se konalo dne 18.4.2018 v 18:00 hodin
Kulturní sál hotelu Grand Lázně Bělohrad a.s
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přítomni:

Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jiří Bičiště, Vlastimil Matouš, Lubomír Hoška, Ing. Jiří Bareš, Jan Flégl,
Ing. Radim Kalfus, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver

Omluveni:

Mgr. Martin Menčík, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří Wagenknecht, Ing. Ondřej
Trávník

Neomluveni:

-

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZM
Zpráva z jednání rady města
Odkup pozemků Horní Nová Ves
Rozpočtová opatření č. 2/2018 a č. 3/2018
Nový městský úřad
Odpis nákladů zmařených investic
Valná hromada VOS a.s.
Zpráva o bezpečnostní situaci
Zpráva o investičních akcích města
Diskuze
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva města zahájil ing. Pavel Šubr, starosta města. Dále
konstatoval včasné a řádné svolání a usnášeníschopnost zastupitelstva města a upozornil na zvukový záznam pro
zpracování zápisu (dle prezenční listiny je přítomno 10 členů zastupitelstva, omluven Mgr. Martin Menčík, Bc. Vojtěch
Lámr, Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jiří Wagenknecht, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček).
Během zahájení se dostavil Ing. Ondřej Trávník (dle prezenční listino je přítomno 11 členů zastupitelstva).
Z důvodu nedostatečného projednání podnětů navrhovatelů s pořizovateli ÚP navrhl p. starosta ing. Pavel Šubr stažení
bodu č. 8 - Změna č. 2 ÚP ze zveřejněného programu zasedání.

Usnesení č. 30/1/2018/ZM
Z M

s c h v a l u j e
program veřejného zasedání
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |
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2. Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 30/2/2018/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu pana Jana Flégla a pana Lubomíra Hošku
Hlasování: 11 Přítomno | 9 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš, Jiří Bičiště, Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jiří Ulver,
Miroslav Špicar, Ing. Jiří Bareš
Zdržel se: Jan Flégl, Lubomír Hoška

3. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZM
Vzhledem k nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru Ing. Bc. Jaroslava Kostelníčka informoval ZM o zasedání
kontrolního výboru dne 10.04.2018 starosta města ing. Pavel Šubr. Na zasedání proběhla kontrola plnění usnesení z
posledního veřejného zasedání zastupitelstva města dne 14.02.2018 a kontrola nesplněného usnesení z 18.12.2017.
Bylo konstatováno, že všechna usnesení jsou k dnešními dni splněna.
Usnesení č. 30/3/2018/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení z jednání ZM dne 14. 02.2018
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

4. Zpráva z jednání rady města
Usnesení č. 30/4/2018/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města ze dne 28.02.2018, 21.03.2018, 04.04.2018 a 11.04.2018 předloženou starostou
města Ing. Pavlem Šubrem
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

5. Odkup pozemků Horní Nová Ves
P. starosta zdůvodnil, že pro realizaci investiční akce Lázně Bělohrad - bezbariérová trasa, k.ú. Horní Nová Ves třetí
část, je nutné odkoupit pozemky v k.ú. Horní Nová Ves od pěti majitelů.
Usnesení č. 30/5/2018/ZM
Z M

s c h v a l u j e
odkup pozemků Městem Lázně Bělohrad v k.ú Horní Nová Ves p.p.č. 1614 o výměře 28 m² od pana skrytý
osobní údaj, p.p.č. 1615 o výměře 33 m² a p.p.č.1616 o výměře 6 m² od paní skrytý osobní údaj, p.p.č. 1284/2 o
výměře 9 m², p.p.č. 1404/17 o výměře 170 m², p.p.č. 1596/2 o výměře 10 m² a p.p.č. 42/4 o výměře 3 m² od
skrytý osobní údaj, p.p.č. 1283/4 o výměře 36 m² od paní skrytý osobní údaj, p.p.č. 1258/2 o výměře 2 m² a
p.p.č. 1258/3 o výměře 3 m² od paní skrytý osobní údaj. Cena za m² činí 100,- Kč
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

6. Rozpočtová opatření č. 2/2018 a č. 3/2018
Rozpočtová opatření č. 2/2018 a č. 3/2018 schválená radou města předložil starosta města ing. Pavel Šubr, položky
týkající se investičních akcí vysvětlil Jan Pavlásek.
Na konkrétní dotaz p. Bičiště týkající se chodníku v Nerudovi aleji a jeho propojení s chodníkem u ZŠ odpověděl Jan
Zápis ZM č. 30/2018

-3-

Pavlásek.
Usnesení č. 30/6/2018/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 2/2018 a č. 3/2018
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

7. Nový městský úřad
Na minulém zasedání zastupitelstva města 14.02.2018 byly schváleny úpravy smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace nového sídla MěÚ pro jednání s autory návrhů, které se umístily na 1. - 3. místě v rámci architektonické
soutěže "Nový městský úřad a úprava okolí ve městě Lázně Bělohrad". Při dalším jednání s autory vítězného návrhu
nedošlo k dohodě, neboť předpokládaná cena realizace jejich návrhu za budovu byla cca o 10 mil. Kč vyšší než schválilo
ZM. V rámci JŘBÚ byli osloveni autoři druhého návrhu v pořadí, kde jsme ale byli upozorněni odborem územního
plánování MěÚ Jičín, že návrh není v souladu s územně plánovací dokumentací (výška budovy). V současné době
probíhají jednání s autory 3. návrhu v pořadí - re:architekti studio s.r.o. Jednání s právními zástupci obou stran se
uskuteční ve čtvrtek 19. 4. 2018, kde je nutné dořešit některé záležitosti (vícepráce, termíny a autorská práva). Dle
předchozích jednání je předpoklad uzavření smlouvy o dílo.
K představení 3. návrhu přijal pozvání zástupce studia re:architekti studio s.r.o. Ing. arch. David Pavlišta, kterého na
dnešním zasedání ZM přivítal ing. Pavel Šubr a předal mu slovo.
Ing. arch. David Pavlišta popsal návrh nové budovy MěÚ a úpravy veřejného prostranství včetně předpokládaných
finančních nákladů na realizaci obou staveb.
Usnesení č. 30/7/2018/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

informace o průběhu jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění s vybranými účastníky architektonické
soutěže " Nový městský úřad a úprava okolí ve městě Lázně Bělohrad" a prezentaci návrhu účastníka soutěže
re:architekti studio s.r.o., který se umístil na 3. místě
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

8. Odpis nákladů zmařených investic
Usnesení č. 30/8/2018/ZM
Z M

s c h v a l u j e
odpis nákladů na zmařené investiční akce "Rekonstrukce památníku K. V. Raise", "Oprava chodníků v Zámecké
ulici", Oprava komunikace v Nerudově aleji", "Tenisový kurt v Lánech" a "Rekonstrukce odtokového objektu Pardoubek" z účtu nedokončených investic v celkové výši 255 850,- Kč
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

9. Valná hromada VOS a.s.
Usnesení č. 30/9/2018/ZM
Z M

s c h v a l u j e
delegovat ve smyslu § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pana Jana Pavláska (v případě jeho
nepřítomnosti pana Jana Flégla) jako zástupce města na 25. valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a
obchodní společnost, a.s., která se bude konat 21. června 2018 a pověřit ho účastí, zastupováním a hlasováním
na této valné hromadě
Hlasování: 11 Přítomno | 10 Souhlasí | 1 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Ing. Radim Kalfus, Jan Flégl, Vlastimil Matouš, Jiří Bičiště, Ing. Jiří Bareš, Ing. Ondřej Trávník,
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Ing. Jiří Ulver, Lubomír Hoška, Miroslav Špicar
Zdržel se: Jan Pavlásek

10.Zpráva o bezpečnostní situaci
Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR v Nové Pace za rok 2017 zpracovanou
vedoucím oddělení npor. Ing. Josefem Kordíkem předložil místostarosta Jan Pavlásek. Zaměřil se na skutečnosti
vztahující se k městu Lázně Bělohrad.
Usnesení č. 30/10/2018/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu o bezpečnostní situaci teritoria OOP Nová Paka za rok 2017
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

11.Zpráva o investičních akcích města
Zprávu o investičních akcích města Lázně Bělohrad podal p. místostarosta Jan Pavlásek.
Ing. Jiří Bareš: Dotázal se, proč byla v rozpočtovém opatření navýšena částka na opravu střechy Hasičské zbrojnice
D.N. Ves.
Jan Pavlásek: Tato akce byla vysoutěžena za vyšší částku než byla původně v rozpočtu.
Usnesení č. 30/11/2018/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad za období měsíců leden - duben 2018
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

12.Diskuze
Do diskuze se přihlásil Ing. Jiří Ulver, kterého by zajímalo využití elektromobilu technickými službami.
Odpověděl pan Jan Flégl, vedoucí TS: Jeho největší využití vidí při svozu odpadků.
Ing. Jiří Ulver: Dále se dotázal na provozovatele vodovodu v Hřídelci a na kanalizaci v Hřídelci
Ing. Pavel Šubr: Konstatoval, že provozovatelem vodovodu v Hřídelci je VOS, a.s.
Ing. Jiří Bareš, vedoucí střediska Nová Paka VOS a.s. doplnil, jaká opatření byla provedena po jeho převzetí v r. 2017.
Dále konstatoval , že se v současné době zpracovává projektová dokumentace na vybudování vodovodu ke zkvalitnění
vody v Hřídelci.
Jan Pavlásek: Co se týče kanalizace v Hřídelci je zpracována studie na odkanalizování Hřídelce. S touto studií a dalšími
možnostmi odkanalizování budou seznámeni občané Hřídelce dne 04.05.2018 na společné schůzce.
Ing. Pavel Šubr: Informoval o situaci v zubní ordinaci, o probíhající rekonstrukci vlakového nádraží, o výstavbě skladu
zahradní techniky V - GARDEN na D. N. Vsi. Firma DEPRAG zahájí v červnu 2018 stavbu nové haly.
Pozval občany na Zahájení lázeňské sezóny, která bude spojena se slavnostním otevřením sportovního areálu u
Bažantnice a výsadbou stromu na počest nedožitých osmdesátých pátých narozenin Olgy Havlové, pořádaným Výborem
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové dne 26.05.2018.
Ing. Jiří Bareš: Zda nebude zahájena výstavba chodníku od Vojtíškovy ulice k faře, na který byla již v minulosti
zpracována projektová dokumentace.
Jan Pavlásek: Tuto akci bychom rádi zařadili jako plánovanou investici na příští rok.
Ing. Jiří Bareš: Dále by ho zajímaly nejbližší investiční akce společnosti Lázně Bělohrad a.s.
Na toto mu odpověděl ing. Radim Kalfus, místopředseda představenstva společnosti Lázně Bělohrad a.s.

13.Závěr
Na závěr starosta ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města a občanům města za účast a připomínky a
společnosti Lázně Bělohrad a.s. za přípravu zasedání. Zároveň pozval občany na příští zasedání ZM. Veřejné zasedání
zastupitelstva města skončilo ve 20.00 hodin.
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Zapsal:

Romana Wagenknechtová

Datum:

18.4.2018

Přílohy zápisu:

1. Zápis č. 21/2018/KV ze zasedání kontrolního výboru

Ověřovatelé zápisu:

..................................
Jan Pavlásek
místostarosta

..................................
Ing. Pavel Šubr
starosta

..................................
Jan Flégl

..................................
Lubomír Hoška
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