31. 5. 2019

Zápis [3/ZM/27.5.2019]

Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 3. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují,
které se konalo dne 27.5.2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují
Přítomni:

Jan Antl, člen RM
Lubor Bořek, člen ZM
Ing. Josef Havlíček, člen ZM
Mgr. Eva Kašparová, člen RM
Michal Mucha, člen ZM
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Mgr. Jaroslav Souček, člen RM
Mgr. Jiří Škop, místostarosta
Ing. Ph.D. Pavel Žák, člen ZM

Ing. Jiří Beran, starosta
Ing. Matěj Brát, člen ZM
Tomáš Horák, člen ZM
Ivan Konečný, člen ZM
Marek Plný, člen ZM
Petr Rutar, člen ZM
Radek Starý, člen ZM
Ing. Jiří Vlček, člen RM

Omluveni:

PharmDr. Ingrid Denygrová, člen ZM; MUDr. Adéla Hažmuková, člen ZM;
Mgr. Olga Landová, člen RM; Ing. Jan Pohl, člen ZM; Mgr. Martina Váňová,
člen ZM

Nepřítomni:
Hosté:
Předsedající:

Ing. Jiří Beran, starosta

Ověřovatelé:

Ing. Josef Havlíček, člen ZM; Ivan Konečný, člen ZM

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují
Zahájení jednání starostou města:
Zahajuji 3. veřejné zasedání ZM Police nad Metují v roce 2019, které jsem svolal v souladu se
zákonem o obcích.
Vítám všechny přítomné.
Zapisovatelem dnešního jednání stanovuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji pana Ing. Josefa Havlíčka a pana Ivana
Konečného
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 16 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
Konstatuji, že ZM je usnášeníschopné!
Dále upozorňuji, že z dnešního zasedání ZM bude pro potřeby přípravy zápisu pořizován zvukový
záznam.
Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1. Zahájení a schválení programu 3. Zastupitelstva města Police nad Metují
2. Kontrola plnění usnesení
3. Smlouva na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“
4. Diskuze
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh programu 3. veřejného zasedání ZM Police nad
Metují v roce 2019.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
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2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/3ZM/2019
Smlouva na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“
I. Zastupitelstvo města schvaluje
smlouvu o dílo na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení .na akci
„Parkoviště P+R v Polici nad Metují“, s vítězným uchazečem společností BEZEDOS s.r.o., IČ:
27504867, se sídlem Náchodská 628, 549 91 Velké Poříčí.
Místostarosta - aby mohla být stavba včas realizována (4/ZM - 26. 6. 2019) bylo svoláno dnešní
mimořádné zasedání ZM. Skrze smlouvu o dílo město pořídí novou nemovitost a jediný orgán,
který může schválit pořízení nebo prodej nemovitosti, je zastupitelstvo. Jedná se o standardní
postup dle zákona o obcích.
Starosta - uvedl, že zastupitelé obdrželi materiály elektronicky včetně příloh. Na základě vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele zjednodušené podlimitní veřejné zakázky „Parkoviště P+R v Polici
nad Metují" obdrželo město ve stanoveném termínu čtyři nabídky, a to od spol. BEZEDOS s.r.o.
Velké Poříčí, MATEX HK s.r.o. Hradec Králové, STRABAG a.s. Praha a Broumovské stavební
sdružení s.r.o. Komise jmenovaná RM, za přítomnosti Ing. Vladimíra Šplíchala, spol. Servisinvest
s.r.o. Pardubice, která pro město zajišťuje administraci výběrového řízení + stavební dozor,
nabídky posoudila, zkontrolovala a zhodnotila. Nabídka dodavatele BEZEDOS s.r.o. obsahovala
nejnižší nabídkovou cenu ze všech nabídek a byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvhodnější.
Jedná se o dotační akci.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

Diskuze
R. Starý - navrhuji po realizaci stavby Parkoviště P + R v ul. Nádražní instalovat značku zákaz
zastavení nebo stání, zde parkující vozidla jsou překážkou jak pro autobusy, tak i pro osobní
vozidla.
P. Rutar - za současné situace zde řidiči stát ani zastavit nesmí. Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy, tato podmínka není dodržena.
Místostarosta - obyvatelé Nádražní ulice, kteří tam v současné době parkují mají strach o svá
vozidla zaparkovaná mimo jejich dohled. Až bude zřízeno Parkoviště P + R situace se změní, bude
zde umístěn kamerový systém včetně osvětlení. V rozpočtu jsou schváleny finanční prostředky na
zpracování projektu na rozšíření stávající Nádražní ulice .
Místostarosta - zastupitelé obdrží elektronicky materiály k žádosti paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ o koupi pozemku p.č. 1089/9 v k.ú. Pěkov. Zvažujeme svolat pracovní ZM k
této problematice. RM projednala a schválila prodej pozemku ░░░░ ░░ . Návrh usnesení bude
projednán na 4. veřejném ZM 26. 6. 2019.
Ing. Ph.D. P. Žák - jaký má město záměr s pozemkem v areálu CDS?
Místostarosta - firma KŠK stavebniny ukončila nájem dohodou, v současné době požádala
společnost G + G Transport o pronájem tohoto pozemku, v budoucnu mají zájem o koupi.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta
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Ověřovatelé:

Ing. Josef Havlíček
člen ZM
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Ivan Konečný
člen ZM
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