12. 11. 2018

Zápis [5/ZM/5.11.2018]

Zastupitelstvo města Police nad
Metují

Z Á P I S
z 5. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují,
které se konalo dne 5.11.2018
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
P ř ít o mni:

I da Je nk ov á
I ng. Jiř í B e r an, s t ar os t a
I ng. Mat ě j B r át , č le n Z M
I ng. Jos e f H av líč e k , č le n Z M
T omáš H or ák , č le n Z M
I v an Kone č ný , č le n Z M
Mic hal Muc ha, č le n Z M
I ng. Jan P ohl, č le n Z M
P e t r Rut ar , č le n Z M
Rade k S t ar ý , č le n Z M
Mgr . Mar t ina Váňo v á, č le n Z M
I ng. P av e l Ž ák P h. D ., č le n Z M

Jan Ant l, č le n RM
Lubor B oř e k , č le n Z M
P har mD r . I ngr id D e ny gr ov á, č le n Z M
MUD r . Adé la H až muk ov á, č le n Z M
Mgr . E v a Kaš par ov á, č le n RM
Mgr . Olga Landov á, č le n RM
Mar e k P lný , č le n Z M
I ng. P av e l P ohne r , t aje mník
Mgr . Jar os lav S ouč e k , č le n RM
Mgr . Jiř í Š k op, mís t os t ar os t a
I ng. Jiř í Vlč e k , č le n RM

Omluv e ni:
N e př ít omni:
H os t é :

D ana B alák ov á; I ng. Kat e ř ina B r át ov á; Jana H lav áč k ov á; I ng. H e le na
I š t ok ov á; I ng. P av e l Kalibán; Vě r a P lac ht ov á; Jana Rut ar ov á; I ng. P av e l
S c holz ; P e t r Z ima

P ř e ds e dajíc í:

I ng. Jiř í B e r an, s t ar os t a

Ov ě ř ov at e lé :

Jan Ant l, č le n RM; I ng. Mat ě j B r át , č le n Z M

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 5. zastupitelstva města v roce 2018
Paní starostka úvodem pozdravila všechny zastupitele a občany města, kteří se dostavili v hojném
počtu. Než předala slovo Luboru Bořkovi, jako nejstaršímu zastupiteli, který jednání vedl, po 20
letech se rozloučila. Je strašně ráda, že mohla 20 let jít ve šlépějích těch, kteří vedli město Police
nad Metují, z toho nejvíc si váží pana Pellyho. Přeje si, aby město, které předává zadlužené číslem
4 780 188 Kč (oprava přeřeknutí 34 305 373 Kč) v úvěrech a předává to s čistým svědomím a
čistým srdcem, protože ví, že to bylo použito na dobrou věc a že se na tom všichni domluvili. Dále
poděkovala všem, se kterými za 20 let spolupracovala, se kterými se radila, se kterými se názorově
shodla, ale i těm, se kterými se neshodla. Jestliže člověk má něco vést, musí mít zásady. Dále se
vyjádřila, že je sama za sebe hrdá na to, že za 20 let snad neklopýtla tak, aby to bylo
k neprospěchu města. Následně zahájila veřejné ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
konstatováním, že se jedná o v pořadí již 5. veřejné zasedání v roce 2018, které bylo svoláno v
souladu s ustanovením §91 odst. 1 zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích. Poté předala
slovo nejstaršímu členu ZM panu Luboru Bořkovi, který bude do zvolení nového starosty dnešnímu
zasedání předsedat.
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Lubor Bořek přivítal všechny přítomné členy nového ZM, vedoucí odborů MěÚ, zaměstnance
města, ředitele a vedoucí organizací zřizovaných městem a všechny přítomné
občany. Zapisovatelkou dnešního zasedání zastupitelstva stanovil paní Marcelu Hovorkovou a
ověřovateli pana Jana Antla a Ing. Matěje Bráta. Konstatoval, že v době zahájení zasedání je
přítomno všech 21 členů zastupitelstva a zastupitelstvo města je tak usnášeníschopné!
2.

Složení slibu člena ZM
Jelikož všem přítomným členům zastupitelstva byla před zahájením zasedání předána zde
přítomnou představitelkou registračního úřadu Janou Hlaváčkovou osvědčení o zvolení, nebylo
třeba provádět kontrolu mandátů a mohlo se přistoupit ke složení slibu členů zastupitelstva.
Ing. Lubor Bořek přednesl následující text slibu člena zastupitelstva a poprosil jednotlivé
zastupitele, aby podle abecedy přistoupili ke složení slibu, pronesli slovo "slibuji" a potvrdili složení
slibu svým podpisem.
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Postupně od pana Jana Antla všichni přítomní členové ZM složili zákonem stanovený slib a ujali se
tak se svého mandátu.

3.

Program
Dále si Vám dovoluji předložit program dnešního jednání:
01) Zahájení
02) Složení slibu členů ZM
03) Schválení programu 5. veřejného zasedání ZM v roce 2018
04) Rozhodnutí o počtu volených místostarostů
05) Rozhodnutí o počtu uvolněných členů ZM
06) Rozhodnutí o způsobu volby starosty, místostarosty a členů RM
07) Volba starosty
08) Volba místostarosty
09) Volba ostatních členů RM
10) Projev nově zvoleného starosty
11) Úkoly svěřené místostarostovi
12) Zřízení a obsazení finančního a kontrolního výboru
13) Zřízení a obsazení Osadního výboru Hlavňov a Osadního výboru Radešov
14) Ustavení praporečníka města a jeho náhradníka
15) Jmenování zastupitele určeného pro územně plánovací činnost města
16) Diskuse

4.

1/5ZM/2018
Schválení programu 5. zasedání ZM
I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený návrh programu 5. zasedání ZM v roce 2018.

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
5.

Počet členů RM, počet místostarostů a počet uvolněných členů ZM
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Jako další bod byl předložen návrh na usnesení, aby rada města byla volena jako sedmičlenná a
tak jako doposud byli starosta a místostarosta pro svoji funkci dlouhodobě uvolněni ze svých
zaměstnání.
6.

2/5ZM/2018
Schválení počtu členů RM, počtu místostarostů a počtu uvolněných členů ZM
I. Zastupitelstvo města schvaluje
aby rada města byla sedmičlenná a z ní byli voleni starosta a jeden místostarosta,
kteří budou pro výkon svých funkcí dlouhodobě uvolněni.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

Způsob volby starosty, místostarosty, členů RM a výborů
Následoval návrh na usnesení týkající se technického provedení voleb starosty, místostarosty a
členů RM. Navrhuje se, aby volba starosty, místostarosty, členů RM a výborů zastupitelstva
proběhla VEŘEJNÝM HLASOVÁNÍM.

8.

3/5ZM/2018
Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, členů RM a výborů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady města, finančního výboru,
kontrolního výboru a osadních výborů zastupitelstva.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

9.

Návrh na obsazení funkce starosty města
Členové ZM pověření volebními stranami a sdruženími nezávislých kandidátů byli požádáni o
přednesení návrhu kandidáta na obsazení funkce starosty města.
Sdružení pro rozvoj města: navrhovali do funkce starosty pana Jiřího Berana
ODS: neměli v tomto bodě návrh.
ČSSD: nenavrhovali nikoho.
Nezávislí: nenavrhovali nikoho.

10.

4/5ZM/2018
Zahájení veřejné volby starosty
I. Zastupitelstvo města volí
v souladu s §84 odst. 1 písm. m) zákona o obcích do funkce starosty města pana Ing. Jiřího
Berana
Paní Ida Jenková popřála novému starostovi Ing. Jiřímu Beranovi, aby se mu dařilo, aby to těžké
břímě, které bude mít na zádech zvládl ve prospěch našeho města.
Nově zvolený starosta poděkoval bývalé starostce Idě Jenkové za těch 20 let, kdy městu dala
opravdu všechno a řekl, že ta laťka díky ní i díky zastupitelům je nastavena hodně vysoko a
nebude jednoduché na ní navázat a někam pokračovat.
Hlasování se zdržel pan Petr Rutar.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

11.

Návrh na obsazení funkce místostarosty
Členové ZM pověření volebními stranami a sdruženími nezávislých kandidátů byli požádáni o
přednesení návrhu na funkci místostarosty města.
Sdružení pro rozvoj města: neměli návrh.
ODS: navrhovali Mgr. Jiřího Škopa.
ČSSD: nenavrhovali žádného kandidáta.

http://vera:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk

3/8

12. 11. 2018

Zápis [5/ZM/5.11.2018]

Nezávislí: neměli jiný návrh.
12.

5/5ZM/2018
Zahájení volby místostarosty města
I. Zastupitelstvo města volí
v souladu s §84 odst.1. písm. m) zákona o obcích do funkce místostarosty města pana Mgr.
Jiřího Škopa
Hlasování se zdržel pan Petr Rutar.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

13.

Návrh na obsazení rady města
Členové ZM pověřené volebními stranami a sdruženími nezávislých kandidátů byli požádání o
přednesení návrhu na obsazení rady města.
Sdružení pro rozvoj města: navrhují Mgr. Olgu Landovou, Mgr. Evu Kašparovou, Ing. Jiřího Vlčka
ODS: navrhují Jana Antla, Mgr. Jaroslava Součka
ČSSD: nemají jiný návrh
Nezávislí: nemají jiný návrh

14.

6/5ZM/2018
Volba prvního z 5 neuvolněných členů Rady města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce člena rady města paní Mgr. Olgu Landovou.
Hlasování se zdržela paní Mgr. Olga Landová.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

15.

7/5ZM/2018
Volba druhého z 5 neuvolněných členů Rady města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce člena rady města paní Mgr. Evu Kašparovou.
Hlasování se zdržela paní Mgr. Eva Kašparová.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

16.

8/5ZM/2018
Volba třetího z 5 neuvolněných členů Rady města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce člena rady města pana Ing. Jiřího Vlčka.
Hlasování se zdržel pan Ing. Jiří Vlček.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

17.

9/5ZM/2018
Volba čtvrtého z 5 neuvolněných členů Rady města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce člena rady města pana Jana Antla.
Hlasování se zdržel pan Jan Antl.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

18.

10/5ZM/2018
Volba pátého z 5 neuvolněných členů Rady města Police nad Metují
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I. Zastupitelstvo města volí
do funkce člena rady města pana Mgr. Jaroslava Součka.
Hlasování se zdržel pan Mgr. Jaroslav Souček.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
19.

Projev nově zvoleného starosty města
Chci poděkovat vám všem voličům, za celé zastupitelstvo, za vaše hlasy, které jsme obdrželi a
věřím, že budeme práci vykonávat svědomitě a tak, jak nám naše čest velí. Co se týče konkrétně,
laťka je hodně vysoko, nějaké úkoly nás určitě budou čekat, ale nečekejte od nás nějaké
převratné veletoče. Myslím si, že město velikosti takové, jaké Police je, není zralé na nějaké
politické půtky a honění politických bodů. Je to spíš o tom, že je tady parta lidí, kterou i vy volíte,
podle toho jak je znáte, jak jste s nimi spokojeni apod. Já si myslím, že jsme tady na jedné lodi a
že jsme dopředu jednali se všemi subjekty a shodli jsme se, že prioritou je samozřejmě jednotné
vedení města, aby to město vzkvétalo a dál se rozvíjelo ku prospěchu všech občanů. Takže nás
čeká z větších akcí koupaliště, určitě pokračování v opravách chodníků a komunikací, zlepšování
veřejného osvětlení, bezpečnosti, pořádku.

20.

Úkoly svěřené místostarostovi
Jako další bod programu následovalo odsouhlasení úkolů svěřených místostarostovi.

21.

11/5ZM/2018
Schválení úkolů svěřených místostarostovi
I. Zastupitelstvo města pověřuje
místostarostu Mgr. Jiřího Škopa následujícími úkoly:
a) zastupováním města v pozici účastníka správních řízení
b) dozorem nad přípravou a realizací investic města
c) kontrolou oblastí svěřených Technickým službám Police nad Metují s.r.o.
d) dozorem a kontrolou údržby majetku města - problematika odboru IMŽP
e) zajišťováním správy integrovaných obcí Pěkov, Hlavňov, Radešov
f) jednáním o dopravní obslužnosti – aktualizace jízdních řádů
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

22.

Zřízení finanční a kontrolního výboru a stanovení počtu jejich členů
Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva je dle zákona o obcích povinné.
Volební strany a uskupení, které uspěly v komunálních volbách se dohodly, že oba výbory budou
tříčlenné a jejich složení následující:
1. finanční výbor – předseda Ivan Konečný, členové Michal Mucha a Ing. Josef Havlíček
2. kontrolní výbor – předseda Radek Starý, členové PharmDr. Ingrid Denygrová a Jiří Seifert
Všichni navržení kandidáti se svojí nominací souhlasí.
Následuje návrh na usnesení o zřízení obou výborů a poté volba předsedy a členů Finančního
výboru Zastupitelstva města Police nad Metují po jednotlivých kandidátech.

23.

12/5ZM/2018
Schválení zřízení finančního a kontrolního výboru a počtu jejich členů
I. Zastupitelstvo města zřizuje
a) finanční výbor a kontrolní výbor,
b) schvaluje, aby finanční a kontrolní výbor měly každý 3 členy.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
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13/5ZM/2018
Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují pana Ivana
Konečného.
Hlasování se zdržel pan Ivan Konečný.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

25.

14/5ZM/2018
Volba prvního z členů Finančního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují pana Michala Muchu.
Hlasování se zdržel pan Michal Mucha.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

26.

15/5ZM/2018
Volba druhého z členů Finančního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují pana Ing. Josefa Havlíčka.
Hlasování se zdržel pan Ing. Josef Havlíček.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

27.

Volby kontrolního výboru
Dále se pokračovalo volbou předsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad
Metují po jednotlivých kandidátech.

28.

16/5ZM/2018
Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují pana Radka
Starého.
Hlasování se zdržel pan Radek Starý.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

29.

17/5ZM/2018
Volba prvního z členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují paní PharmDr. Ingrid
Denygrovou.
Hlasování se zdržel paní PhamDr. Ingrid Denygerová.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

30.

18/5ZM/2018
Volba druhého z členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města volí
za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují pan Jiřího Seiferta.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

http://vera:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk

6/8

12. 11. 2018

31.

Zápis [5/ZM/5.11.2018]

Zřízení a obsazení osadních výborů
Složení výborů bylo dohodnuto následující:
OV Hlavňov – předseda Martin Vaniš, členové Monika Hrnčířová, Milan Rotter, Jan Špulák, Bohumír
Toman a Michal Vacek
OV Radešov – předseda Jan Krtička, členové Eva Pápaiová a Jan Román.
Všichni navržení kandidáti se svojí nominací souhlasili.
Hlasování proběhlo samostatně o předsedovi a hromadně o členech osadních výborů.

32.

19/5ZM/2018
Zřízení a počet členů Osadního výboru Hlavňov a Radešov
I. Zastupitelstvo města zřizuje
Osadní výbor Hlavňov s počtem členů 6 a Osadní výbor Radešov s počtem členů 3.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

33.

20/5ZM/2018
Volba předsedy Osadního výboru Hlavńov
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce předsedy Osadního výboru Hlavňov pana Martina Vaniše.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

34.

21/5ZM/2018
Volba členů Osadního výboru Hlavňov
I. Zastupitelstvo města volí
za členy Osadního výboru Hlavňov paní Moniku Hrnčířovou, pana Milana Rottera, pana Jana
Špuláka, pana Bohumíra Tomana a pana Michala Vacka.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

35.

Volba osadního výboru Radešov
Dále následovala volba předsedy a členů Osadního výboru Radešov.

36.

22/5ZM/2018
Volba předsedy Osadního výboru Radešov
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce předsedy Osadního výboru Radešov pana Jana Krtičku.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

37.

23/5ZM/2018
Volba členů Osadního výboru Radešov
I. Zastupitelstvo města volí
za členy Osadního výboru Radešov paní Evu Pápaiovou a pana Jana Romána.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

38.

Jmenování praporečníka města
Následovalo ustanovení praporečníka města a jeho náhradníka.
Navrženými kandidáty byli Ing. Jan Pohl a jako náhradník Ing. Josef Havlíček.

39.

24/5ZM/2018
Jmenování praporečníka města a jeho náhradníka
I. Zastupitelstvo města jmenuje
Ing. Jana Pohla praporečníkem města a jeho náhradníkem Ing. Josefa Havlíčka.
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Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
40.

Zastupitel pro územně plánovací činnost
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby jako pořizovatel územního plánu města popř.
změn územního plánu předložil ZM k projednání návrh na určeného zastupitele pro územně
plánovací činnost. Podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) je v § 47 a dalších uveden
určený zastupitel, který spolupracuje na návrhu zadání územního plánu, na návrhu pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu a na vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu
rozhodnutí o námitkách, toto vše se týká i zpracování změn územního plánu. Odbor výstavby
doporučil jako určeného zastupitele pro územně plánovací činnost pana Mgr. Jiřího Škopa.

41.

25/5ZM/2018
Jmenování zastupitele pro územně plánovací činnost
I. Zastupitelstvo města jmenuje
pana místostarostu Mgr. Jiřího Škopa určeným zastupitelem pro územně plánovací činnost.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

42.

Diskuze
Pan místostarosta Jiří Škop doplnil informaci k hlasování o osadních výborech a dodal, že
v osadním výboru Hony a Pěkov ještě neproběhly potřebné procesní kroky pro ustanovení členů,
takže je domluven se zástupci z Pěkova a s Ivanem Konečným, že by udělali veřejné slyšení
v Pěkově po ustanovujícím zastupitelstvu, zjistili zájemce o členství v osadním výboru a následně
v příštím zastupitelstvu již budou připraveni osadní výbor najmenovat respektive zvolit.
Pan starosta Ing. Jiří Beran ukončil zastupitelstvo, poděkoval zastupitelům a veřejnosti za účast.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

Ing. Matěj Brát
člen ZM
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