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Zápis z 8. zasedání zastupitelstva města dne 4. 3. 2020
Šebek: přivítal zastupitele města na zasedání prohlášením, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a na
úřední desce města zveřejněno dne 24. 2. 2020. Zápis ze ZM č. 7 byl podepsán a ověřen, nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky a je zde k nahlédnutí.
Začátek jednání: 17:00 hod.
Přítomno: 14 členů zastupitelů města – zasedání je usnášeníschopné.
Omluveni: 1 (Mařák)
Zapisovatelkou je určena: Věra Šajtarová
Šebek navrhl složení návrhové komise: Kvapil, Novotná, Vomlel
Jiný návrh, není
Hlasování
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Šebek navrhl ověřovatele zápisu: Heřman, Horáček
Jiný návrh, není.
Hlasování
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Šebek: předkládám program ke schválení
1. Finanční záležitosti
1a) Zpráva finančního výboru
1b) 1. rozpočtové opatření roku 2020
1c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0131/2019, uzavřené s MIC, o.p.s Lázně Bohdaneč
1d) Dotace na nájemné – T. J. Sokol Lázně Bohdaneč, Junák - český skaut, středisko LB, z.s.
1e) Dotace na provoz a údržbu - sportovního areálu Na Baště
2. Majetkové záležitosti
2a) Žádost o odkup pozemku p.č. 793/45 v k.ú. Lázně Bohdaneč
2b) Nabídka ke koupi rekreační chaty č.e. 164
2c) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva k chatce č.e. 144
2d) Převod pozemků od MO ČR
3. Různé
3a) Volba přísedící pro OS Pardubice
3b) Program rozvoje města Lázně Bohdaneč 2020-2027 – ustanovení pracovní skupiny
3c) Delegování zástupce na Valnou hromadu VaK Pardubice, a.s.
3d) Zpráva kontrolního výboru
3e) Průběh právního sporu s bývalým tajemníkem.
Šebek: má někdo jiný návrh? Nemá.
Hlasování
pro: 14
proti: 0
Program byl schválen.

zdržel se: 0

1. Finanční záležitosti – 1a) Zpráva finančního výboru
Sádovský: viz důvodová zpráva
Šebek: otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu
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Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru dne 3. 2. 2020.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

1b) 1. rozpočtové opatření roku 2020
Paukovičová: důvodová zpráva
Šebek: otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje 1. rozpočtové opatření roku 2020
Rozpočet po navrženém rozpočtovém opatření:
Ukazatel
Třída 1 - Daňové příjmy

Platný rozpočet
po 1. RO r. 2020
v tis. Kč
61 685,30

Třída 2 - Nedaňové příjmy

7 045,43

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

Třída 4 - Přijaté transfery

5 518,90

PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci

74 249,63

Třída 5 - Běžné výdaje

63 327,27

z toho: - Městský úřad

35 340,27

- Městská policie

4 154,00

- Základní škola a mateřská škola

5 576,00

- Služby města Lázně Bohdaneč

12 434,00

- Městsko-lázeňské informační centrum

2 045,00

- Dotace a dary cizím subjektům

1 719,00

- Městská knihovna

1 064,00

- JSDH

995,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje

54 660,00

z toho: - Městský úřad

53 160,00

- Městská policie

1 500,00

- Základní škola a mateřská škola

0,00

- Služby města Lázně Bohdaneč

0,00

- JSDH

0,00

VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

117 987,27

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci

-43 737,64

Třída 8 – Financování

43 737,64

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

4 767,00

Splátky úvěrů

-3 360,00

Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech

-42 330,64
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Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek hospodaření z předchozích let a úvěr.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

1c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0131/2019,
uzavřené s MIC, o.p.s Lázně Bohdaneč
Paukovičová: důvodová zpráva
Celková výše dotace dle č. III bod 1 smlouvy a jejího dodatku na činnosti specifikované v čl. II smlouvy se zvyšuje
o 120,00 tis. Kč na celkových 1 145,00 tis. Kč. Částka 256,25 tis. Kč byla již na účet příjemce poskytnuta dle čl.
III, bod 1 smlouvy v termínu v ní uvedeném a další finanční prostředky budou poskytnuty v termínech ve smlouvě
uvedených. Navýšené finanční prostředky v částce 120,00 tis. Kč příjemce dotace obdrží do 15 dnů po podpisu
dodatku smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Šebek: otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje Dodatek č. 1, vedený pod č. SML/0131/2019-1, ke smlouvě
o poskytnutí dotace č. SML/0131/2019 s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

1d) Dotace na nájemné – T. J. Sokol Lázně Bohdaneč, Junák - český skaut, středisko LB z.s.
Brožek: důvodová zpráva
Podle Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Lázně Bohdaneč lze poskytnout dotaci
na nájemné subjektům, které mají pro svou pravidelnou činnost v pronájmu nebytové prostory ve vlastnictví
města Lázně Bohdaneč. Účelovou dotaci na nájemné lze poskytnout až do výše 100 % celkových nákladů.
Dotace je poskytována na základě uzavřené nájemní smlouvy.
Šebek: otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Rozhoduje o částečném nevyhovění žádosti o poskytnutí příspěvku
Tělocvičné jednoty Sokol Lázně Bohdaneč na nájemné v nebytových prostorách v majetku města v roce 2020 ve
výši 27 000 Kč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. SML/0024/2020 pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Lázně Bohdaneč na nájemné v nebytových prostorách v majetku města v roce 2020
ve výši 253 000 Kč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. SML/0025/2020 pro
Junák – český skaut, středisko Lázně Bohdaneč, z.s. na nájemné v nebytových prostorách v majetku města
v roce 2020 ve výši 98 089 Kč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0
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1e) ) Dotace na provoz a údržbu - sportovního areálu Na Baště
Brožek: důvodová zpráva
OSMRM přijal pro rok 2020 od spolku SK Lázně Bohdaneč, z.s žádost o dotaci z rozpočtu města na provoz a
údržbu sportovního areálu Na Baště. Spolek užívá areál na základě Smlouvy o výpůjčce č. 5/2017-00075 a
Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č.4 uzavřených k této smlouvě. Spolek požaduje účelovou
dotaci na provoz sportovního areálu, na údržbu sportovního areálu a osobní náklady. V souladu s Pravidly pro
poskytování finančních prostředků z rozpočtu města může být žadateli poskytnuta finanční podpora do výše
100 % celkových nákladů.
Šebek: otevírám rozpravu
Štěpanovský: SK nežádá o dotaci pouze město, snaží se získat dotace i jinde a získalo z jiných zdrojů dotaci ve
výši 590 tis. Kč.
Šebek: ještě někdo se hlásí do rozpravy, nikdo, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM údržbu sportovního areálu Na Baště č. p. 282 pro rok 2020 ve
výši 683 000 Kč. Z toho činí:
a) provoz sportovního areálu
- finanční podpora na dodávky energií, vodné a stočné a likvidaci odpadu 176 000,00
b) údržba sportovního areálu
- finanční podpora na údržbu hlavního a travnatého tréninkového hřiště
- finanční podpora na údržbu hřiště s umělou trávou
- finanční podpora na údržbu ostatní zeleně
- finanční podpora na nepravidelnou údržbu areálu
- finanční podpora na zajištění revizí a technických prohlídek
c) osobní náklady
- finanční podpora na odměnu správce areálu

.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

100 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
90 000,00 Kč
40 000,00 Kč
252 000,00 Kč.

zdržel se: 0

Majetkové záležitosti - 2a) Žádost o odkup pozemku p.č. 793/45 v k.ú. Lázně Bohdaneč
Brožek: důvodová zpráva
Dne 10. 12. 2019 požádala S. P. o odkoupení pozemku p.č. 793/45 (zahrada) o výměře 506 m² v k.ú. Lázně
Bohdaneč, ve vlastnictví Města Lázně Bohdaneč. Jedná se o zahradu kolem domu č.p. 352 ve vlastnictví P.,
kterou má paní P. v nájmu na základě nájemní smlouvy ze dne 2. 11. 1998. Žádost projednala rada města dne
18. 12. 2019 a usnesením č. 31.19 schválila záměr prodeje. Záměr byl od 2. 1. do 18. 1. 2020 zveřejněn na
úřední desce. OSMRM nechal na pozemek p.č. 793/45 zpracovat Znalecký posudek č. 3447-002/2020 Ing.
Kateřinou Skladanovou, kterým byla stanovena cena obvyklá 202 400 Kč (400 Kč/m²). Náklady spojené
s prodejem pozemku (2 000 Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí, 700 Kč za vypracování kupní smlouvy
a 2 500 Kč za znalecký posudek) hradí kupující. Kupní cenu schválil finanční výbor dne 3. 2. 2020.
Šebek: otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje Kupní smlouvu č. SML/0005/2020 se S. P., na prodej
pozemku p.č. 793/45 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

2b) Nabídka ke koupi rekreační chaty č.e. 164
Brožek: důvodová zpráva
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Nabídku pana Závorky ke koupi vzala rada města dne 22. 1. 2020 usnesením č. 33.3 na vědomí a usnesením č.
33.4 doporučila zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva ke stavbě zahradní chatky č.e. 164
Šebek: otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky č.e.
164 umístěné na pozemku p.č. 1301/15 v k.ú. Lázně Bohdaneč, který je ve vlastnictví Města Lázně Bohdaneč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

2c) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva k chatce č.e. 144
Brožek: důvodová zpráva
Vlastníci stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 144 požádali o vyjádření k využití předkupního práva dle § 3056
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podmínky prodeje jsou uvedeny v přiložené kupní smlouvě. Předkupní
právo je možné využít ve lhůtě do 3 měsíců ode dne doručení nabídky. Manželé S. mají na pozemek p.č. 1301/6
uzavřenou Nájemní smlouvu č. 5070410 ze dne 25. 10. 1999 včetně 5 dodatků. Nabídku na uplatnění
předkupního práva ke stavbě pro rekreaci č.e. 144 vzala rada města dne 5. 2. 2020 usnesením č. 34.3 na vědomí
a usnesením č. 34.4 doporučila zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva ke stavbě zahradní chatky č.e.
144.
Šebek: otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky č.e.
144 umístěné na pozemku p.č. 1301/6 v k.ú. Lázně Bohdaneč, který je ve vlastnictví Města Lázně Bohdaneč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

2d) Převod pozemků od MO ČR
Brožek: důvodová zpráva
Ministerstva obrany ČR (MO ČR) na odprodej pozemků p.č. 782/8, 781/8 a 781/36 v k.ú. Lázně Bohdaneč.
Minimální kupní cena za celek činila 17 990 000 Kč. Jedná se o pozemky bývalého anténního pole, o které město
již v minulosti usilovalo. Podle platného Územního plánu Lázně Bohdaneč se nachází v ploše veřejných
prostranství – veřejné zeleně. Uvažovaným využitím je klidová zóna pro sport a odpočinek. Současně usnesením
č. 27.12 uložila RM starostovi požádat ve smyslu čl. 10 Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi
a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku, Části C Další podmínky VŘ a ostatní informace,
MO ČR o ukončení výběrového řízení, a to v případě pozemků v k.ú. Lázně Bohdaneč, z jiných závažných
důvodů, tj. z důvodu veřejného respekt. společenského zájmu (žádost č.j. MULB/5842/2019 ze dne 11. 11. 2019).
Dále usnesením č. 27.13 uložila RM vedoucímu OSMRM připravit zdůvodněnou žádost na bezúplatný převod
pozemků p.č. 782/8, p.č. 781/8 dle GPL (č. 1818-214/2019, 1803-83/2019) a p.č. 781/36 do vlastnictví města.
Dne 20. 11. 2019 schválila RM usnesením č. 29.21 podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 781/8,
782/8, 781/36 a p.č. 782/10 a 1101/4 navazujících na zájmové území a využívaných jako veřejné prostranství,
zeleň, vše v k.ú. Lázně Bohdaneč (Žádost o bezúplatný převod pozemků č.j. MULB/06147/2019/OSMRM/PKu
ze dne 20. 11. 2019). Dne 4. 12. 2019 vzalo zastupitelstvo města usnesením č. 7.1 na vědomí postup RM
při podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 781/8, 782/8 dle GPL, 781/36, 782/10 a 1101/4 v k.ú. Lázně
Bohdaneč MO ČR a usnesením č. 7.2 pověřilo starostu a místostarostu k podpisu memoranda o spolupráci mezi
Městem Lázně Bohdaneč a neformálním sdružením občanů a spolků Park Na Lužci. Na základě jednání
představitelů města s MO ČR byla žádost o bezúplatný převod doplněna o řádné zdůvodnění veřejného zájmu
podpořené Iniciativou Park Na Lužci (Doplnění žádosti o bezúplatný převod pozemků č.j. MULB/6395/2019
ze dne 4. 12. 2019). Dle dalších jednání s MO ČR byl městu nabídnut přímý prodej pozemků p.č. 782/47 a
782/48, které tvoří veřejné prostranství kolem bytových domů č.p. 734 a 735 za cenu 997 020 Kč stanovenou
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dle metodiky MO ČR (cena obvyklá dle znaleckého posudku + 10 % navýšení ceny obvyklé + cena vynaložená
na zpracování znaleckých posudků využitých ve zrušeném výběrovém řízení).
Na žádost MO ČR předkládáme konkrétní záměry převodu v k.ú. Lázně Bohdaneč, které by se měly realizovat
do konce roku 2020. Grafické znázornění je v příloze č. 1.
Bezúplatné nabytí – pro park (červeně vyznačené pozemky)
p.č. 781/36 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 405 m²,
p.č. 781/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 319 m²,
p.č. 782/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 855 m.
Úplatné nabytí – pozemky kolem domů (zeleně vyznačené pozemky)
p.č. 782/47 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 355 m²,
p.č. 782/48 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 889 m².
Celková kupní cena 997 020 Kč.
Bezúplatné nabytí – doplňkové pozemky (modře vyznačené pozemky)
p.č. 782/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 475 m²,
p.č. 1101/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m²,
p.č. 781/37 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m²,
p.č. 782/46 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 496 m².
Věc projednala rada města dne 19. 2. 2020 a usnesením č. 35.14, 35.15, 35.16, 35.17 doporučila zastupitelstvu
města s výše uvedenými záměry bezúplatného a úplatného převodu pozemků z ČR MO na Město Lázně
Bohdaneč souhlasit.
Šebek: otevírám rozpravu
Vomlel: dá se předpokládat, že jsou na pozemcích věcná břemena u pozemků, které kupujeme. jsme s tím
srozuměni?
Brožek: je tam věcné břemeno přístupu pro majitele bytů, když to koupíme bude to veřejné prostranství
Karafiát: budeme přemýšlet o využití pozemků. V r. 2014 bývala starostka dala zpracovat studii této oblasti,
budeme dále jednat co bude na pozemcích?
Šebek: zatím budou pozemky využívány jako klidová zóna, ale pokud by měl někdo nějaký návrh, můžeme o tom
jednat. Musíme splnit podmínky převodu, o pozemky se budeme starat.
Ještě někdo se hlásí, nikdo, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemků p.č. 781/36 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 405 m², p.č. 781/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 319 m², p.č.
782/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 855 m² v k.ú. Lázně Bohdaneč, z ČR Ministerstva obrany
na Město Lázně Bohdaneč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Souhlasí se záměrem úplatného převodu pozemků p.č. 782/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 355 m², p.č. 782/48 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 889 m² v k.ú.
Lázně Bohdaneč, z ČR Ministerstva obrany na Město Lázně Bohdaneč za kupní cenu 997 020 Kč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemků p.č. 782/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 475 m², p.č. 1101/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m²
v k.ú. Lázně Bohdaneč, z ČR Ministerstva obrany na Město Lázně Bohdaneč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0
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Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemků p.č. 781/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m², p.č. 782/46 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 496 m² v k.ú. Lázně
Bohdaneč, z ČR Ministerstva obrany na Město Lázně Bohdaneč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

3.Různé – 3a) Volba přísedící pro OS Pardubice
Šebek: důvodová zpráva.
Hlásí se někdo do rozpravy, nikdo, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Volí do funkce přísedící u Okresního soudu v Pardubicích J.V.,Lázně
Bohdaneč.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

3b) Program rozvoje města Lázně Bohdaneč 2020-2027 – ustanovení pracovní skupiny
Brožek: důvodová zpráva
Zastupitelstvo města schválilo dne 5. 9. 2019 aktualizaci Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 – 2027
v souladu s nabídkou MAS Bohdanečsko, z.s. ve výši 80 tis. Kč. Následně dne 11. 9. 2019 schválila rada města
smlouvu o dílo s MAS Bohdanečsko, z.s., jejímž předmětem je zpracování Programu rozvoje města Lázně
Bohdaneč 2020 – 2027 (dále PRV). Dne 28. 1. 2020 proběhlo jednání zástupců MAS Bohdanečsko, z.s. se
zástupci samosprávy a zaměstnanci úřadu k analytické části dokumentu. Zároveň byl stanoven harmonogram
projednávání PRV a návrh členů pracovní skupiny k oslovení.
Šebek: otevírám rozpravu
Štěpanovský: ve středu 11.3. od 17 hod. proběhne první schůzka pracovní skupiny
Vomlel: bude dotazníková akce pro veřejnost ke strategii?
Štěpanovský: nebude, neboť se jedná o aktualizaci, ale proběhne veřejné projednání a bude to zveřejněno na
úřední desce. Veřejné projednání se bude konat v aule ZŠ.
Šebek: ještě někdo se hlásí, nikdo, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Ustanovuje pracovní skupinu pro zpracování Programu rozvoje města
Lázně Bohdaneč 2020 – 2027 ve složení podle předloženého návrhu.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

3c) Delegování zástupce na Valnou hromadu VaK Pardubice, a s.
Šebek: důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je vyhrazeno delegovat zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Pardubice,
a.s., který se musí prokázat oprávněním k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na
valnou hromadu. Navrhuji, aby na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v roce 2020
zastupoval Město Lázně Bohdaneč zastupitel města a člen rady města pan Patrik Trojan.
Otevírám rozpravu.
Karafiát: na Valné hromady by se měl zúčastnit uvolněný funkcionář, tj. starosta nebo místostarosta
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Šebek: Magistrát města Pardubic má větší majetek a zúčastňuje se valné hromady zřídka. Jedná se o
reprezentativní zastoupení města, a tím radní města je.
Ještě někdo se hlásí do rozpravy, nikdo, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Deleguje zástupce Města Lázně Bohdaneč na Valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v roce 2020 zastupitele města a člena rady města pana
Patrika Trojana.
Hlasování
pro: 13
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 1 (Karafiát)

3d) Zpráva kontrolního výboru
Karafiát: důvodová zpráva
Šebek: otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 20. 2.
2020.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

3e) Průběh právního sporu s bývalým tajemníkem
Šebek: důvodová zpráva
Otevírám rozpravu a zároveň se hlásím. Jedná se o citlivou záležitost, která je náročná na psychiku i
rozhodování každého zastupitele a abychom se mohli rozhodnout svobodně navrhuji, abychom schválili tajné
hlasování. Nejdříve by se jednalo o prvním navrženém usnesení dle zprávy a pokud bychom ho přijali, tak
bychom již o druhém navrženém usnesení nehlasovali. Pokud by první usnesení přijato nebylo, tak bychom dále
hlasovali o navrženém druhém usnesení.
Karafiát: podporuji tuto možnost hlasování
Trojan: pokud bychom schválili usnesení druhé, kde bychom získali prostředky, nejsou zahrnuty v rozpočtu.
Šebek: pokud by byl tento návrh přijat a vedlo by to k ukončení soudního sporu, tak bychom svolali ihned
zastupitelstvo pouze k tomuto bodu. Prosím nyní návrhovou komise, aby přednesla návrh usnesení o tajném
hlasování.
Návrhová komise čte návrh usnesení: Schvaluje tajné hlasování k usnesením o bodu 3e) Průběh právního sporu
s bývalým tajemníkem.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

Šebek: nyní vám paní tajemnice rozdá hlasovací lístky, na kterém vyjádříte svůj názor.
„Ano“ – znamená souhlas s usnesením
„Ne“ – znamená nesouhlas s usnesením
Kdo se zdrží – nezaškrtne žádnou možnost.
Nyní prosím zastupitele, aby se vyjádřili.
Paní tajemnice vybrala od všech přítomných zastupitelů hlasovací lístky, tyto předala návrhové komisi a návrhová
komise sečetla hlasy.
Šebek: prosím o sdělení výsledku
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Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje návrh bývalého tajemníka ve věci ukončení sporu o
neplatnost pracovního poměru vedeném pod sp. zn. 27 C 75/2017 s tím, že požaduje úhradu veškerého
dlužného platu od 01. 02. 2017 do doby uzavření dohody o smíru.
Hlasování
pro: 4
Usnesení nebylo přijato.

proti: 10

zdržel se: 0

Šebek: návrh bývalého tajemníka nebyl přijat. Nyní prosím o rozdání hlasovacích lístků a budeme hlasovat o
usnesení, které navrhlo město. Tajemnice předává hlasovací lístky všem zastupitelům a vzápětí je od zastupitelů
vybírá.
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje, aby při jednání Okresního soudu v Pardubicích dne 17. 03.
2020 ve věci ukončení sporu o neplatnost pracovního poměru vedeném pod sp. zn. 27 C 75/2017 byl předložen
návrh o smír s tím, že by Město uhradilo bývalému tajemníkovi částku ve výši 516 000 Kč a byla uznána výpověď
za platnou, anebo by pracovní poměr byl ukončen dohodou k datu uzavření dohody o smíru.
Hlasování
pro: 9
Usnesení bylo přijato.

proti: 5

zdržel se: 0

Šebek: přijali jsme návrh usnesení od města, který platí pouze pro soudní jednání u Okresního soudu v
Pardubicích dne 17.3.2020, aby to nebylo někdy v budoucnu chápáno tak, že byl vystaven bianco šek.
Projednali jsme všechny body jednání ZM a nyní můžete vznášet dotazy, připomínky.
Sádovský: jak probíhají jednání ohledně prodloužení trolejbusové linky?
Šebek: připravuje se dotační program, kdy hlavní žadatel bude Dopravní podnik, a ten má prioritu zprovoznit
parciální trolejbusy, které by zajížděly do oblasti ke mlýnu a do lokality Na Lužci. Zástupci Dopravního podniku si
byli oblasti obhlédnout.
Štěpanovský: akce by se financovala v rámci IT, ale není schválený rozpočet parlamentu
Sádovský: jaký je předpoklad realizace?
Štěpanovský: vše bude záležet na dopravním podniku
Novotná: jak probíhá příprava rekonstrukce silnice podél Opatovického kanálu?
Štěpanovský: již 1 a půl roku zpracovává pardubický kraj studii, ještě není dokončena
Trojan: Magistrát navrhoval, aby tam vedla objízdná trasa pro osobní vozidla z důvodu opravy mostku na
Živanice, rada s tím nesouhlasila
Štěpanovský: projednávání studie v létě se zúčastnili ekologičtí aktivisté, došlo k nějaké dohodě a bude se
pracovat po dobu 30 let v etapách a začne se zkraje aleje. Nejstarší stromy jsou u Sádek, kde sídli chráněni
živočichové a ti mají přednost před lidmi, kteří tam jezdí na kole.
Heřman: na začátku se plánuje kruhový objezd a začátek rekonstrukce komunikace do aleje cca 300 m.
Heřman: komunikace I/36 je vyřazena z jedniček, nyní je to účelová komunikace a k té nám nechtějí dotčené
orgány dát vyjádření.
Šebek: pracujeme na tom, aby byl přijat dodatek ke smlouvě budoucí darovací, který by se projednával 21.4. dne
9.3. budeme o této záležitosti jednat s radním p. K.
Heřman: připravuje se rekonstrukce mostu v Ráji
Vomlel: jak pokračuje výstavba tělocvičny?
Šebek: postupujeme podle harmonogramu, schvalovaly se zadávací podmínky pro vybavení tělocvičny dle
požadavků ředitele školy.
Vomlel: jak to vypadá s opravou ostatních mostů?
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Šebek: most Cihelna se komplikuje kvůli jarnímu výlovu. Dojde k převzetí staveniště, ale Rybniční hospodářství
nás upozornilo na to, že dojde k většímu průtoku a z opatrnosti doporučuje, aby se se stavebními pracemi začalo
koncem května. Budeme o tom ještě jednat.
Brožek: most Mlýny – projekt je na magistrátu a v příští radě se bude projednávat zadávací dokumentace
Šebek: mělo by to být bez problémů. Přes zábrany, které jsme tam umístili, si tam občané zkracují cestu a je to
tam na ohrožení zdraví.
Novotná: bude to v tomto roce?
Štěpanovský: chtěli bychom to mít opravené do výlovu rybníku
Vomlel: developer, který by chtěl stavět u Pazderny má od magistrátu souhlas s výstavbou, ví město o tom?
Heřman: stavební komise toto projednávala, schválili jsme řešení, které developer zřejmě bude akceptovat a jak
bude pokračovat nám zatím není známo. Má 2 stavební záměry, jeden v LB a druhý v Chrudimi. Musí si dát do
pořádku novou územní studii a tu by mohl mít za rok.
Vomlel: budeme mít dostatek míst v mateřské škole?
Heřman: záměr výstavby je asi 20 domů v první etapě a v dalších etapách další domy
Vomlel: nárůst obyvatel by nebyl vysoký
Šebek: na město nám přišlo vyjádření EIA na Spalovnu v Semtíně. Mají to velmi dobře zpracované a dne 2.3
proběhlo jednání na magistrátu, kde se tohoto zúčastnili starostové Srnojed, LB, Rybitví a zástupci Vaku.
Magistrát chce proti záměru bojovat a ředitelka léčebných lázní má rovněž obavy ze zhoršení životního prostředí.
EIA je zpracována tak, že když by se Spalovna postavili v nedotčeném prostředí, tak by to ovlivnilo velmi málo,
ale tady by to neovlivnilo. Velkou úlohu má Rybitví s územním plánem, kdy firma AVE s nimi již nechce
komunikovat a budeme hledat procesní chyby, které při zpracování EIA vznikly. Pan P. zpracovává posudek pro
město a měl by být do 9.3.2020.
Vomlel: jak máme aktivovaný krizový štáb města kvůli koronaviru?
Šebek: dostali jsme nabídku, abychom si vyzvedli letáky. Nikdo nám zatím bližší informace nepodal. Lidi
s příznaky se mají hlásit telefonicky na lékaře.
Štěpanovský: bude se to řešit v rámci kraje
Vomlel: domnívám se, že by měli mít informace alespoň nejvíce ohroženi starší občané
Šebek: ve světě to je již nějakou dobu, je jen otázky, kdy to bude v ČR. Jde o osobní zodpovědnost jedinců a je
potřeba provádět osobní hygienu, brát vitamíny.
Štěpanovský: zajistil jsem, aby MP a hasiči měli ochranné pomůcky
Trojan: probíhá komunikace s pardubickým krajem a krizovým řízením. Mají postupy pro civilní obyvatelstvo.
Nejdůležitější je prevence. Hasiči jsou vybaveni ochrannými pomůckami a v je zpracovaný pandemický plán IZS,
kde je popsáno, jak postupovat. Jsme na to připraveni, je to vlastně chřipka, není to o tom, že by lidé umírali na
ulici. V klubu důchodců jsem přednesl informace, neboť důchodci jsou nejvíce ohroženi.
Novotná: od nového roku je povinnost čipovat psy. Je MP vybavena čtečkou čipů?
Trojan: zatím ne. Do budoucna s tím počítáme. Jedna věc je načtení a druhá věc bude, co z toho načteme.
Vomlel: jak to dopadlo s memorandem u Komorního orchestru Škroup
Šebek: zaslali jsme mu písemnou nabídku pro uzavření memoranda s tím, že mu můžeme poskytnou vše ve
stejném rozsahu, tj. prostory na zkoušky, pro koncerty, uložení not a že si může své požadavky rozšířit. Na to
nám vedoucí Škroupu neodpověděl. Město je připraveno vytvořit mu podmínky, ale vedoucí nekomunikuje.
Šebek: ještě někdo ze zastupitelů se hlásí, nikdo. Dávám slovo také veřejnosti.
Pí Papáková: jednalo se ohledně Spalovny také o dopravě přes Lázně Bohdaneč?
Šebek: denně v této chvíli jezdí přes LB 2000 kamionů a bylo řečeno, že když se spalovna postaví, bude to o 811 kamionů navíc.
Papáková: tomu nevěřím
Šebek: hovořili jsme o tom, a takto nám to bylo řečeno. Budeme se tomu věnovat, a nejen Spalovně kvůli
dopravě, ale v kontextu celkovém.
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Šebek: upozorňuji, že veřejné projednání ohledně strategie se bude konat v aule ZŠ, informace bude zveřejněna
na úřední desce.
Děkuji všem za účast.
Konec jednání v 18:45 hod.

Ing. Pavel Horáček
ověřovatel zápisu

RNDr. Pavel Heřman
ověřovatel zápisu

Ing. Bc. Vladimír Šebek
starosta

