ZÁPIS Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2012
konaného dne 11. 12. 2012 v 17,00 hod. na sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni: dle presenční listiny
Pozdní příchod: Jan Antl
Předčasný odchod: Ida Jenková
Nepřítomni: Ing. Norbert Marel, Jaroslav Soumar,
Hosté: ředitel ZŠaMŠ Mgr. K. Nývlt, ředitel TS s.r.o. Ing. V. Bučok
Ověřovatelé zápisu: Věra Klusáčková, Ing. Pavel Žák
Zapisovatelka: Dagmar Hauschková
a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 6. veřejné zasedání ZM v roce 2012, které jsem svolala v souladu se zákonem o
obcích.
Vítám všechny přítomnéčleny ZM, vedoucí odborů MěÚ a zaměstnance města, dále vítám
ředitele a vedoucí organizací zřizovaných městem a všechny přítomné občany.
Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji paní Věru Klusáčkovou a pana Ing. Pavla
Žáka
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 18 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!
b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1) Zahájení
2) Složení slibu nového člena ZM pana Ing. Pavla Žáka
3) Schválení programu 6. zasedání ZM v roce 2012
4) Kontrola plnění usnesení ZM
5) Projednání stížnosti pana Mgr. Josefa Koubka na nevhodné chování paní starostky
6) Obecně závazná vyhláška č. 04/2012, o místním poplatku za likvidaci odpadů
7) Smlouva o revolvingovém úvěru č. 99004760471
8) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH pro rok 2012
9) Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Police nad Metují
10) Změna rozpočtu č. 12 - jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 47 - 54
11) Předběžný souhlas RM s provedením nezbytných rozpočtových opatření do konce roku
2012
12) Pravidla pro rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2013
13) Prodej vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby Wihanovy ulice
14) Souhlas s přípravou Integrované strategie území na území města Police nad Metují
15) Revokace usnesení ZM č. 04/05/2012
16) Prodeje a směny pozemků
17) Diskuse
Kontrola plnění usnesení ZM :
11/08/03 zodp. IMŽP - převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR
13/04/09 zodp. IMŽP - uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plán.

cyklostezkou
16/05/09 zodp. IMŽP - prodej pozemků p.č. 330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují panu
Bitvarovi
10/06/09 zodp. IMŽP - prodej stavebních parcel ve Wihanově ulici
10/01/12 zodp. IMŽP -přijetí daru pozemků pod chodníky (Police a Pěkov) z majetku KH
kraje
06/03/12 zodp. IMŽP -prodej pozemků p.č. 450/3, 470/2 v k.ú. Hlavňov manželům
Riegerovým
10/03/12 zodp. IMŽP -darování pozemků pod chodníky z majetku KHK do majetku města
11/03/12 zodp. IMŽP -darování pozemku v areálu Svazu chovatelů ČR z majetku ČR (PF)
městu
08/04/12 zodp. IMŽP -prodej pozemku p.č. 1163/6 v k.ú. Police nad Metují firmě HAUK
s.r.o.

USNESENÍ
ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2012
ze dne 11. prosince 2012
01/06/2012
ZM schvaluje předložený návrh programu 6. veřejného zasedání ZM v roce 2012.
1) Zahájení
2) Složení slibu nového člena ZM pana Ing. Pavla Žáka
3) Schválení programu 6. zasedání ZM v roce 2012
4) Kontrola plnění usnesení ZM
5) Projednání stížnosti pana Mgr. J. K. na nevhodné chování paní starostky
6) Obecně závazná vyhláška č. 04/2012, o místním poplatku za likvidaci odpadů
7) Smlouva o revolvingovém úvěru č. 99004760471
8) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH pro rok 2012
9) Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Police nad Metují
10) Změna rozpočtu č. 12 - jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 47 - 54
11) Předběžný souhlas RM s provedením nezbytných rozpočtových opatření do konce roku
2012
12) Pravidla pro rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2013
13) Prodej vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby Wihanovy ulice
14) Souhlas s přípravou Integrované strategie území na území města Police nad Metují
15) Revokace usnesení ZM č. 04/05/2012
16) Prodeje a směny pozemků
17) Diskuse
Zodpovídá: starostka
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
02/06/2012
ZM bere na vědomí stížnost pana Mgr. J. K. na nevhodné chování paní starostky Mgr. Idy
Jenkové, postoupenou k projednání v orgánech města Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje, včetně způsobu projednání věci v KV ZM, a včetně závěrečného stanoviska KV ZM.
ZM neshledává v jednání starostky města závažné porušení právních předpisů. ZM tak
považuje podanou stížnost za neopodstatněnou a provedeným projednáním stížnosti má ZM
věc za uzavřenou.
Zodpovídá: KV ZM
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: I. Jenková

03/06/2012
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 04/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
04/06/2012
ZM schvaluje smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99004760471 na úvěr do výše limitu
9.500.000 Kč na období od 28. 12. 2012 do 27. 12. 2013.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
05/06/2012
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012, číslo smlouvy RR/2012/116SDH/MV/3.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
06/06/2012
ZM schvaluje aktualizovaný Program regenerace městské památkové zóny Police nad Metují
na roky 2013 - 2022.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
07/06/2012
ZM schválení změnu rozpočtu č. 12 - jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 47 - 54.
Souhrnné zvýšení příjmů o 2.047.885 Kč,souhrnné zvýšení výdajů o 771.310 Kč, a snížení
financování o 1.276.575 Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
08/06/2012
ZM uděluje RM předběžný souhlas k provedení veškerých nezbytných rozpočtových opatření
za období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku. Přijatá rozpočtová opatření
budou předložena zastupitelstvu města při prvním zasedání roku následujícího.
Zodpovídá: RM
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: V. Seidl, J. Havlíček
09/06/2012
ZM schvaluje Pravidla pro rozpočtové provizorium na I.čtvrtletí roku 2013.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
10/06/2012
ZM schvaluje prodej vodovodního řadu PVC 90 PN 16 v délce 313 m vybudovaného v rámci
stavby „Zástavba RD pod Klůčkem" (dnešní Wihanova ulice), včetně všech součástí a
příslušenství, kupujícímu Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Kupní cena je stanovena ve
výši 356.270,- Kč bez DPH a bude uhrazena v pěti ročních splátkách ve výši 71.254,- Kč

vždy k 31.12. příslušného roku. První splátka bude uhrazena v roce 2013.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
11/06/2012
ZM souhlasí s přípravou Integrované strategie území na území města Police nad Metují.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
12/06/2012
ZM ruší své usnesení ZM č. 04/05/2012 a odstupuje od kupní smlouvy ze dne 21.11.2012 v
plném rozsahu.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
13/06/2012
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 874/8 o výměře 52 m2v k. ú. Radešov nad Metují
manželům J. a M. P. Kupní cena je stanovena 30,- Kč/m2, celkovou kupní cenu ve výši
1.560,- Kč uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
14/06/2012
ZM ruší své usnesení č. 06/03/2012 a schvaluje prodej pozemků p. č. 450/4 o výměře 165 m2
a p. č. 470/4 o výměře 36 m2v k. ú. Hlavňov manželům B. a D. R. do společného jmění
manželů. Kupní cena je stanovena v celkové výši 6.030,- Kč a bude uhrazena do 30 dnů od
podpisu kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
15/06/2012
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Hlavňov mezi městem Police nad Metují a L. M. takto:
1) město Police nad Metují přenechá panu L. M. pozemek p. č. 104/1 o výměře 213 m2,
2) L. M. přenechá městu Police nad Metují pozemek p. č.102/2 o výměře 41 m2.
Hodnota pozemků je sjednána dohodou ve výši 30,- Kč/m2. Za rozdíl ve výměře vzájemně
směněných pozemků, který činí 172 m2 ve prospěch L. M., uhradí p. M. městu kupní cenu ve
výši 5.160,- Kč.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
16/06/2012
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 993/15 o výměře 452 m2a st.č. 356/4 o výměře 66 m2 v
k.ú. Police nad Metují manželům J. a K. Ch. Celková kupní cena je stanovena ve výši
27.220,-Kč a bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
Průběh, komentáře k usnesením:
Starostka v úvodu oznámila předčasný odchod z důvodu pozvání společnosti KB na setkání s klienty v
Hradci Králové. Starostka prezentovala 100 let starou písemnost, která se v té době týkala trestního
řízení a postupů řešení daných sporů. I když se jedná o věc tak starou, obsah sdělení je velmi zajímavý a

hlavně naši předkové řešili spory okamžitě bez zbytečných průtahů.To jen pro zajímavost pro srovnání s
dnešním řízením, ale to neznamená vracet se do doby minulé.
Starostka sdělila zastupitelům, že 19. 10 2012 přijala od Mgr. K. Nývlta písemnou abdikaci z funkce
zastupitele města, kterou v elektronické verzi přeposlala a tím dala na vědomí zastupitelům. Poděkovala
jménem vedení města Mgr. K. Nývltovi za dvouletou činnost zastupitele v tomto volebním období a
popřála zdraví a osobní spokojenost. Oznámila, že jeho nástupcem bude Ing. P.Žák, který 26. 10.
podepsal na zasedání RM osvědčení o nástupu do funkce a nyní složí slib zastupitele.
K usnesení č. 2 - starostka informovala o postoupení stížnosti na nevhodné chování její osoby, kterou
podal pan Mgr. J. K. prostřednictvím odd. stížností a dozoru obcí KÚ KHK. Kraj tuto záležitost postoupil k
projednání ZM Police n. M. Na minulém zasedání ZM pověřilo usnesením č. 06/05/2012 KV ZM k jejímu
prošetření. Kontrolní výbor prošetřil danou stížnost a na základě zápisu ze dne 4. 12. bylo přijato jeho
stanovisko.
J. Seifert - předseda KV ZM oznámil, že s touto zprávou a stanoviskem byli zastupitelé seznámeni a
pokud nejsou žádné dotazy, můžeme přijmout navržené usnesení.
K usnesení č. 3 - místostarosta informoval o projednání návrhu nové obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku za odpady. Vyhláška byla navržena z důvodu novelizace zákona o poplatcích, mimo
možnosti zvýšení poplatku, se změnily také osoby, na které se poplatková povinnost vztahuje.
Ing. P. Pohner - zastupitelé obdrželi materiály, kde bylo úplné znění této vyhlášky, dále vyjádření FSO od
pí D. Adamové, kde byly objasněny důvody, které k těmto změnám vedly. Jak již zde zaznělo, změny
jsou navrženy z důvodu novelizace zákona o poplatcích, dochází ke změně specifikace poplatníků.
Poplatek musí uhradit osoba, která má na území obce byt, rekreační objekt či rodinný dům, ve kterém
není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba, rozsah poplatníků se tímto návrhem rozšíří. Pokud objekt
vlastní více poplatníků, je pro všechny povinnost stejná, správce poplatku nezkoumá, kdočástku uhradil,
pouze byla-li uhrazena. Pokud uhrazena není, zvolí jednoho z vlastníků a po něm může daný poplatek
vymáhat. V návrhu vyhlášky se objevila novinka ve výši poplatku. Navrhováno je 600,- Kč/poplatník a v
případě jednorázového uhrazení poplatku do 31. 3. příslušného kalendářního roku bude tato částka
snížena na 500,- Kč. Pro ukázněné platiče je to motivační bonus za včasnou úhradu. Změnu také pocítí
osoby trvale hlášené na městském úřadě, které budou muset poplatek hradit. Zdržují-li se na území
města, bude na nich poplatek vymáhán, není-li jejich pobyt znám, dojde ke zvýšení nevymahatelných
pohledávek.
Z. Kadidlo - navrhuji znovu prověřit, zda by nestačil celoročně svoz 1 x za 14 dnů, je to otázka třídění, je
to cesta ke snížení nákladů.
Mgr: J. Škop - jsou místa, která nejsou plynofikována (Hlavňov), kde musí docházet k pravidelnému
svozu. Dále by bylo nutné vyřešit počet odpadových kontejnerů na sídlišti, kam by se musely při
zavedení 14-ti denního svozu nádoby přidávat, ale potřebný prostor zde chybí. Město připravuje
výběrové řízení na dodavatele služeb, byla vybrána společnost, která toto výběrové řízení zajišťuje.
Věřím, že dojde ke snížení nákladů.
Ing. J. Troutnar - v minulosti jsme k týdennímu svozu přešli z důvodu tlení a zápachu odpadu v letních
měsících, tento problém by nám opět hrozil.
Ing. P. Pohner - město si může stanovit zadávací podmínky výběrového řízení a není od věci variantně
poptat jak týdenní, tak 14 denní svoz a porovnat celkové náklady.
J. Seifert - dotaz, zda známe počet poplatníků, kteří využívali možnost splátek ve dvojím termínu a jakou
formou město oznámí skutečnost o jednorázové platbě a změnách týkajících se převážně chatařů a osob,
kteří nemají na území Policka trvalý pobyt.
Ing. P. Pohner - jedná se zhruba o 1/3 obyvatel, vyhláška bude umístěna na úřední desce, informace
budou otištěny v Polickém měsíčníku, odbor FS bude při styku s poplatníky o změnách informovat.
K usnesení č. 4 - Ing. H. Ištoková sdělila, že na základě doporučení RM bylo jednáno s Komerční
bankou a.s. o poskytnutí revolvingového úvěru pro rok 2013. Tento revolvingový úvěr řeší
překlenutíčasového nesouladu mezi příjmy a výdaji města. Návrh smlouvy obdrželi zastupitelé v
předstihu. Tento návrh měl být uzavřen v lednu roku 2013. Před jednáním zastupitelstva kontaktovala H.
Ištokovou manažerka banky Ing. Michalíčková s informací, že je třeba návrh smlouvy z důvodů
zachování podmínek platných pro uzavření smluv v roce 2012 uzavřít ještě v roce 2012. Oproti
předloženému návrhu se tedy mění termín uzavření smlouvy na 27. 12 .2012, čerpání úvěru bude možné
do 25.12.2013.
K usnesení č. 5 - Mgr. J. Škop uvedl, že se jedná o dotaci, kterou nám poskytuje KHK ve výši 48 tis. Kč,
z toho 17 tis. Kčbude použito na ostatní vybavení neinvestiční povahy, opravy, revize, tech. prohlídky,
dále 6 tis. Kč na odbornou přípravu velitelů a strojníků a 25 tis. Kč na uskutečněné zásahy JPO obce
mimo její území.
K usnesení č. 6 - Mgr. J. Škop uvedl, že Program regenerace je dokument, který je vydáván na určité
období, v současné doběkončí platnost a bylo zadáno vypracování nového. Autorizovaný architekt ing.
Arch. Jan Slavík vypracoval aktualizaci, byl zpracovatelem i předchozí podoby. Byly vyřazeny již
zrealizované věci a některé v rámci památkové zóny budou realizovány výhledově.
K usnesení č. 7 - Ing. H. Ištoková okomentovala jednotlivé navržené změny rozpočtu č.12, rozpočtová
opatření č. 47 - 54 a jejich důvody
K usnesení č. 8 - Ing. H. Ištoková uvedla, že došlo k přesunu pravomoci radě města - rozpočtové
opatření pro konec roku 2012 a dále vysvětlila zákonné důvody pro požadované usnesení. Ze zákona o
rozpočtových pravidlech - územní samosprávný celek uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se

schváleným rozpočtem. Zákonem o rozpočtových pravidlech jsou uvedeny důvody pro změny rozpočtu:
a) organizační změny, b) metodické změny, c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících
plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními.
Pokud obec neprovede změny schváleného rozpočtu, dopustí se správního deliktu, kde lze uložit pokutu
až do výše 1 mil. Kč. Ze zákona o obcích je zastupitelstvu obce vymezena pravomoc schvalovat rozpočet
obce. Tento rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele, kterými se musí řídit výkonné orgány obce při
hospodaření podle rozpočtu. Bylo stanoveno, že závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.
Změna závazných ukazatelů je změnou rozpočtu obce. Zastupitelstvo delegovalo pravomoc na radu
města provádět rozpočtová opatření do výše 100 tis. Kč. Je možné, že v závěru roku dojde ke změně
objemu příjmů rozpočtu v částce vyšší než 100 tis. Kč., a o tyto příjmy bude třeba zvýšit objem
schváleného rozpočtu - provést rozpočtové opatření. Přijatým usnesením zastupitelstvo zmocní radu, aby
provedla toto rozpočtové opatření a následně ho předložila na nejbližším jednání zastupitelstva.
K usnesení č. 9 - Ing. H. Ištoková informovala o nutnosti daného usnesení a vzhledem k tomu, že
město nemá dosud schválen rozpočet pro rok 2013, musí zastupitelstvo přijmout pravidla pro rozpočtové
provizorium pro hospodaření v I. čtvrtletí roku 2013, resp. do doby schválení rozpočtu na rok 2013.
Navržené běžné rozpočtové výdaje vycházejí z běžných výdajůschváleného rozpočtu roku 2012 matematicky byl vypočítán podíl na I.čtvrtletí. Dále bude z rozpočtu možné hradit splátky úvěrů a půjček
z minulých let. Byly navrženy dotace vlastním příspěvkovým organizacím v konkrétních částkách. U
investic lze financovat pouze rozestavěné akce z roku 2012. Zdrojem krytí výdajů bude přebytek
hospodaření, dotace, daňové příjmy, i případný revolvingový úvěr.
K usnesení č. 10 - Mgr. J. Škop informoval o důvodu prodeje vodovodního řadu v ulici Wihanova, kde
město nemá oprávnění tentořad provozovat. Po zkolaudování proběhlo jednání s firmou VaK Náchod o
prodeji tohoto zařízení do jejich vlastnictví a byl sjednán splátkový kalendářna dobu 5-ti let. Cena
vychází ze skutečných nákladů, od kterých byla odečtena hodnota vod. přípojek (vybudování přípojek
bylo zahrnuto do kupní ceny za stavební pozemky a přípojky tak při prodeji parcel přešly do vlastnictví
kupujících).
K usnesení č. 11 - Mgr. J. Škop uvedl, že se jedná o formální opatření spojené se zřízením tzv. Místní
akční skupiny (MAS). Na minulém zasedání ZM odsouhlasilo, že území města může být poskytnuto k
činnosti MAS. Jelikož se jedná o určitý právní subjekt, který bude v budoucnu disponovat finančními
prostředky z dotací, je nutné učinit i další nezbytné úkony. Jednou z výhod této skupiny je možnost
získání prostředků (dotací) ze Státního intervenčního fondu. Žádost bychom chtěli zaslat v únoru 2013 a
právě podání této žádosti vyžaduje schválení navrženého usnesení, ze kterého městu nevznikají žádné
finanční závazky.
K usnesení č. 12 - Mgr. J. Škop informoval o revokaci usnesení týkající se prodeje pozemků firmě Hauk
s.r.o. Na minulém zasedání jsme schvalovali prodej pozemku za bytovým domem v ul. 17.listopadu pro
zřízení odstavného parkoviště zaměstnanců fy Hauk. Po dohodě s geodetem byly pozemky odděleny
podle záměru firmy a kupní smlouva uzavřena. Před vkladem smlouvy do katastru bylo při zaměřování
již vybudované parkovací plochy zjištěno, že nová komunikace je posunuta jinak, než bylo plánováno,
proto doporučujeme zrušit původní usnesení o prodeji a po novém geodetickém zaměření doporučujeme
schválit nový prodej dle skutečného stavu. Město má zájem, aby účelová komunikace přiléhající k
parkovišti zůstala v jeho majetku. Zaměření uhradí fa Hauk.
K usnesení č. 13 - Mgr. J. Škop uvedl, že se jedná o pozemek u MK v Radešově naproti nemovitosti
manželů P. Na části tohoto pozemku mají P. septik k jejich domu a nyní žádají o prodej dotčenéčásti
pozemku. OV Radešov, stav. komise a odbor IMŽP vyjádřily souhlasné stanovisko, prodej bude ošetřen
zachováním přístupu k okolním nemovitostem.
K usnesení č. 14 - Mgr. J. Škop uvedl, že v červnu ZM schválilo prodej pozemků, o které manželé R.
požádali, následně však bylo zjištěno, že geodetický plán který předložili, se neshoduje se stavem v
katastru nemovitostí, kde vlivem digitalizace došlo k přečíslování obou pozemků a změně výměr. Bylo
nutno opravit geometrický plán a nyní je třeba i změnit usnesení.
K usnesení č. 15 - Mgr. J. Škop objasnil situaci s koupí pozemku p. M. od soukromé osoby. Byl
přesvědčen, že kupuje jeden velký pozemek, ale po digitalizaci se zjistilo, že uprostřed tohoto pozemku
je pozemek ve vlastnictví města. V té době již zde p. M. postavil stavbu. Nyní je zapotřebí sjednat
nápravu směnou a částečným odkupem pozemků tak, aby místní komunikace zůstala celá na pozemku
města.
K usnesení č. 16 - Mgr. J. Škop uvedl, že se jedná o pozemky v lokalitě za bytovým domem v ul.
17.listopadu. Část pozemku si odkoupí fa Hauk, zbývající část manželé Ch., kteří ho dlouhodoběudržují a
pozemek se nachází v přilehlé blízkosti jejich nemovitost, kde mají vybudován příjezd do garáže.
Diskuze, informace:
Z. Kadidlo - navrhuji kontrolu ze strany MP ulice Pod Klůčkem, na novězrekonstruovaných chodnících
stojí osobní automobily, dochází k ničení vnější úpravy povrchu chodníků a znehodnocení finančních
prostředků, které byly do komunikace vloženy z rozpočtu města.
V jakém rozsahu funguje nyní veřejná služba v Polici n. M.
Mgr. J. Škop - v současné době výkon této služby zajišťuje koordinátorka pí Strnádková, která převážně
uklízí v objektech města. Nález Ústavního soudu zrušil povinnost vykonávat veřejnou službu, účinnost
nálezu nabývá platnosti teprve zveřejněním ve sbírce zákonů, díky medializaci nám tuto službu již nikdo
nevykonává. Bohužel, v současné době je legislativa nastavena tak, že veřejnou prací se myslí i

požadavek učitele na žáka o vykonání jakékolivčinnosti např. setření tabule.
Z. Kadidlo - rezignace Mgr. K. Nývlta byla brána jako střed zájmů nebo vše bylo v souladu s legislativou.
Mgr. J. Škop - v současné době se nejedná o přímý střed zájmů, spíše o osobní stanovisko ze strany
pana ředitele. Již před několika lety na základě tlaku na poslaneckou sněmovnu ze strany především
menších obcí došlo ke změně zákona a funkci zastupitele a současně ředitele vykonávají osoby po celé
republice. Pokud bude zájem, vypracuji k této problematice právní rozklad.
Občané -jak město bude řešit havarijní stav chodníku v Ostašské ulici.
Mgr. J. Škop - se špatným stavem chodníků jsme seznámeni, situace je taková, že existuje projektová
dokumentace na stavební povolení na opravu této komunikace. V současné době by nebylo efektivní
zahájit rekonstrukci chodníků, pokud by mělo dojít ke komplexní opravě celé komunikace. Po jednání s
KHK zvážíme časové možnosti a pokud nebude reálné, že bude stavba v dohlednu zahájena, bude muset
město v rozpočtu vyčlenit finance na samostatnou rekonstrukci.
Jednání bylo ukončeno v 18, 20 hodin. Zápis vyhotoven 18. 12. 2012
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