26. 1. 2021

Zápis [1/ZM/20.1.2021]

Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 1. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2021,
které se konalo dne 20.1.2021
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
Přítomni:

Ing. Jiří Beran, starosta
Ing. Matěj Brát, člen ZM
Ing. Josef Havlíček, člen RM
Ing. Radko Kříž Ph.D., člen ZM
Marek Plný, člen ZM
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Radek Starý, člen ZM
Ing. Jiří Vlček, člen RM

Lubor Bořek, člen ZM
PharmDr. Ingrid Denygrová, člen ZM
Ivan Konečný, člen ZM
Michal Mucha, člen ZM
Ing. Jan Pohl, člen ZM
Petr Rutar, člen ZM
Mgr. Jiří Škop, místostarosta
Ing. Pavel Žák Ph.D., člen ZM

Omluveni:

Jan Antl, člen RM; Mgr. Martina Frydrychová, člen ZM; MUDr. Adéla
Hažmuková, člen ZM; Tomáš Horák, člen ZM; Mgr. Eva Kašparová, člen RM;
Mgr. Jaroslav Souček, člen RM

Nepřítomni:
Hosté:

Dana Baláková; Mgr. Karel Nývlt; Věra Plachtová

Předsedající:

Ing. Jiří Beran, starosta

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 1. Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2021
Zahájení jednání starostou města:
Zahajuji 1. veřejné zasedání ZM v roce 2021, které jsem svolal v souladu se zákonem o obcích.
Vítám všechny přítomné členy ZM, vedoucí odborů MěÚ, ředitele a vedoucí organizací zřizovaných
městem.
Zapisovatelem dnešního jednání jmenuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenuji paní PharmDr Ingrid Denygrovou a pana Petra
Rutara.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 15 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
Konstatuji, že ZM je usnášeníschopné!
Upozorňuji, že z dnešního zasedání ZM bude pro potřeby přípravy zápisu pořizován zvukový
záznam.
Dovoluji si Vám předložit návrh programu dnešního jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu 1. Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2021
Kontrola plnění usnesení
Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členy zastupitelstva
Změna č. 1 Územního plánu města Police nad Metují
Diskuze

Nejsou-li připomínky předkládám tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předložený program 1. veřejného zasedání ZM Police nad
Metují v roce 2021.
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Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/1ZM/2021
Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členy zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města souhlasí
s uzavřením pracovních dohod s následujícími členy zastupitelstva:
1. s panem Radkem Starým - na obsluhu lyžařského vleku
2. s panem Michalem Muchou - na službu v jednotce SDH Police nad Metují
Zdržel se: Michal Mucha a Radek Starý
Komentář:
Starosta - dle zákona o obcích je ve vyhrazených pravomocích zastupitelstva vyslovovat souhlas se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce.
Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/1ZM/2021
Změna č. 1 Územního plánu města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města projednalo
Změnu č. 1 Územního plánu města Police nad Metují;
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
důvodovou zprávu předloženou k projednání Změny č. 1 Územního plánu města Police nad
Metují;
III. Zastupitelstvo města ověřilo
že Změna č. 1 územního plánu města Police nad Metují není v rozporu s politikou územního
rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu;
IV. Zastupitelstvo města vydává
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c), § 54 odst. 2, § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Změnu č. 1 Územního plánu města Police nad Metují formou opatření obecné povahy.
Komentář:
Místostarosta - veřejným projednáním Změny č. 1 územního plánu města, které proběhlo 3. 11.
2020, byl završen několikaletý proces projednání této změny územního plánu. Tato změna
zahrnuje v drtivé většině projednání drobných změn využití parcel v území za účelem bydlení,
přičemž nepřináší žádné výrazné změny z hlediska nadregionálních dopravních opatření či nově
vymezovaných ploch výroby.
V rámci celého procesu jsme narazili na řadu zásadních úskalích, které proces prodlužovaly, a
které nepředvídatelným způsobem komplikovaly dokončení projednání procesu.
V kontextu komplikací této změny bylo projednání samotného územního plánu města v letech
2012 - 2014 naprosto bezproblémovou záležitostí.
V rámci této změny jsme se museli popasovat nejen s procesem posouzení vlivu změny na životní
prostřední (kde jsme navíc čelili komplikacím s původně vybraným dodavatelem), dále pak s
komplikacemi, které vycházely z konfliktu některých žádostí se stávajícími, v územním plánu
vymezenými, chráněnými veřejnými zájmy, a konečně komplikacím s orgány ochrany
zemědělského půdního fondu či problémům s vyjasněním podmínek využití pozemků v trase
přeložky komunikace II/303 na území Pěkova.
Jen pro doplnění změna v ÚP se vyhlašuje ve formě Opatření obecné povahy, což chápeme jako
smíšený správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a s obecně určenými adresáty.
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Změna č. 3 ÚP města Police n. M. prošla veřejným projednáním v polovině ledna 2021, bohužel
Krajský úřad, odbor živ. prostředí vydal k této změně negativní stanovisko a to odmítá změnit. Ve
spolupráci s projektantem budeme hledat řešení a poté dojde k dalšímu veř. projednání, bude na
programu ZM v únoru nebo dubnu 2021.
Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
5.

Diskuze
Starosta oznámil, že 17. 2. 2021 se bude konat pracovní zasedání ZM k návrhu rozpočtu města na
rok 2021 a poté bude následovat 24. 2. 2021 2. veřejné ZM.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

PharmDr. Ingrid Denygrová
člen ZM
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Petr Rutar
člen ZM
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