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Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 3. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2020,
které se konalo dne 24.6.2020
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
Přítomni:

Ing. Jiří Beran, starosta
Ing. Matěj Brát, člen ZM
Ing. Josef Havlíček, člen RM
Tomáš Horák, člen ZM
Ing. Radko Kříž Ph.D., člen ZM
Ing. Jan Pohl, člen ZM
Petr Rutar, člen ZM
Mgr. Jiří Škop, místostarosta
Ing. Pavel Žák Ph.D., člen ZM

Lubor Bořek, člen ZM
Mgr. Martina Frydrychová, člen ZM
MUDr. Adéla Hažmuková, člen ZM
Ivan Konečný, člen ZM
Michal Mucha, člen ZM
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Radek Starý, člen ZM
Ing. Jiří Vlček, člen RM

Omluveni:

Jan Antl, člen RM; PharmDr. Ingrid Denygrová, člen ZM; Mgr. Eva
Kašparová, člen RM; Marek Plný, člen ZM; Mgr. Jaroslav Souček, člen RM

Nepřítomni:
Hosté:

Dana Baláková; Věra Plachtová

Předsedající:

Ing. Jiří Beran, starosta

Ověřovatelé:

Ing. Jan Pohl, člen ZM; Radek Starý, člen ZM

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 3. Zastupitelstva města Police nad Metují
Zahájení jednání starostou města:
Zahajuji 3. veřejné zasedání ZM v roce 2020, 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 pana Ing. Jana Pohla a pana Radka Starého.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 15 členů ZM z celkového počtu 21 členů. O něco později
na zasedání dorazí Ing. Radko Kříž Ph.D.
Konstatuji, že ZM je usnášeníschopné!
Dále upozorňuji, že z dnešního zasedání ZM bude pro potřeby přípravy zápisu pořizován zvukový
záznam.
Dnešní program je navrženo doplnit o 4 body, a to o projednání změny č.3 územního plánu města,
který v pozvánce a na plakátech uveden byl, ale díky technické chybě se nepromítl do elektronické
verze zpřístupněné členům zastupitelstva, za což se omlouváme. Dále o body týkající se
kontrolního a finančního výboru ZM, a to volba třetího člena kontrolního výboru a pověření obou
výborů konkrétními úkoly.
Dovoluji si Vám tedy předložit doplněný návrh programu dnešního jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu 3. Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2020
Kontrola plnění usnesení
Závěrečný účet a účetní závěrka města Police nad Metují za rok 2019
Návrh změn rozpočtu č. 2, rozpočtová opatření č. 7 - 9
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Poskytnutí dotace na úhradu ztráty koupaliště
Poskytnutí veřejné finanční podpory - SRR Broumovsko o.p.s.
Schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě s paní Lucií Stránskou
Darování části pozemku p.č. 113/3 v k.ú. Pěkov
Prodej pozemku p.č. 384/14 a části p.č. 1069/2 v k.ú. Police nad Metují
Odkup částí pozemků pod plánovanou stavbou ,,Cyklistická stezka Žabokrky – Velké
Petrovice„
Změna územního plánu města č. 3
Volba člena kontrolního výboru ZM
Pověření Finančního výboru ZM kontrolou ztráty z koupaliště a hospodářské činnosti města
Pověření Kontrolního výboru ZM kontrolou plnění usnesení
Diskuze

Nejsou-li připomínky předkládám tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předložený program 3. veřejného zasedání ZM Police nad
Metují v roce 2020.
Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/3ZM/2020
Závěrečný účet a účetní závěrka města Police nad Metují za rok 2019
I. Zastupitelstvo města uděluje
souhlas s celoročním hospodařením, schvaluje závěrečný účet města za rok 2019 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2019 bez
výhrad.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
účetní závěrku města Police nad Metují za účetní období 2019, sestavenou k 31. 12. 2019
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zveřejnit schválený závěrečný účet na webových stránkách města
Termín: 10.7.2020
Komentář:
Ing. H. Ištoková - do závěrečného účtu se souhrnně zpracuje roční hospodaření obce.
Město Police nad Metují vykázalo v roce 2019 přebytek rozpočtu – příjmy byly vyšší než výdaje.
Konsolidované příjmy:
118,797 mil Kč
Konsolidované výdaje:
117,248 mil Kč
nad rámec běžných výdajů byly dále uhrazeny splátky úvěrů/jistin:
4,784 Kč.
Tento rozdíl byl pokryt přebytkem minulých let a zapojením revolvingového úvěru.
Město je povinno tvořit rezervu na obnovu vodohospodářské infrastruktury. K 31. 12. 2019 byla
tato rezerva ve výši 2,460 mil. Kč.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje:
- o plnění rozpočtu příjmů a výdajů,
- o hospodaření s majetkem
- o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního
samosprávného celku a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů,
obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Celkem město vyčerpalo
dotace ve výši 25.432 tis. Kč (bez průtokových dotací pro PO) a poskytlo dotace ve výši 2.815 tis.
Kč.
Hospodaření obce každoročně prověřuje audit. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření je také
součástí závěrečného účtu. Kontrolou hospodaření města krajskými pracovníky nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
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Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn po dobu 15 dní na úřední desce, členové ZM obdrželi včetně
příloh.
Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
4.

2/3ZM/2020
Návrh změn rozpočtu č. 2, rozpočtová opatření č. 7 - 9
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu rozpočtu č. 2 - položky rozpočtového opatření č. 7 - 9. Celkově znamenají rozpočtová
opatření zvýšení příjmů a výdajů o 1.349.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zveřejnit schválené změny rozpočtu dle podmínek zákona 250/2000 Sb.
Termín: 10.7.2020
Od tohoto bodu se zasedání účastnil člen ZM Ing. Radko Kříž Ph.D.
Komentář:
Starosta okomentoval návrh změn RO č. 7 - 9.
Ing. P. Žák Ph.D. - bude realizace opravy komunikace z Radešova na Zákopanici rozdělena do
dvou etap ,a pokud ano, neprodraží se to?
Místostarosta - akce bude rozdělena do dvou etap, I. etapa by se měla realizovat na podzim sanace podloží komunikace a II. Etapa - dokončení povrchu.
Starosta - pokud bude vývoj příznivý, mohli bychom celou opravu zrealizovat již na podzim, dle
podmínek dotace je termín dokončení do 31.12. 2021.
Ing. J. Pohl - má město již pod touto komunikací vše majetkově vyřešeno?
Starosta - nemá, druhá část pozemků, které město odkoupilo od pana ░░░░ ░░░░ ░░ je ještě
ve vlastnictví státu. Snažíme se, aby nám stát svůj podíl přenechal. Další část komunikace vede
přes pozemky ZD Bor Bezděkov n. M., které je v insolvenci, jsme v kontaktu s insolvenčním
správcem a ten je ochoten nám pozemky vypořádat. Až bude cesta opravena, zaměří se stávající
stav komunikace a vypořádají se zbylé části, které jsou v majetku občanů Radešova.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

5.

3/3ZM/2020
Poskytnutí dotace na úhradu ztráty koupaliště
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace Technickým službám Police nad Metují, s.r.o. na pokrytí ztráty z provozu
koupaliště za rok 2019 ve výši 428.651,51 Kč, a znění smlouvy o poskytnutí dotace.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zajistit podpis smlouvy a zveřejnění na úřední desce
Termín: 10.7.2020
Komentář:
Starosta - uvedl, že zastupitelé obdrželi materiály elektronicky. Ztráta koupaliště je obdobná jako v
loňském roce. Jsme rádi, že je koupaliště stále v provozu. Na příští rok se plánuje rekonstrukce.
Hospodářské výsledky se odvíjí od počasí a návštěvnosti, a to nemůžeme ovlivnit.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

6.

4/3ZM/2020
Poskytnutí veřejné finanční podpory - SRR Broumovsko o.p.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory Strategické radě regionu Broumovsko, o.p.s., Klášterní
1, 550 01 Broumov, IČ: 02298449, na činnost a agendu obecně prospěšné společnosti ve
výši 100.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této veřejné finanční
podpory.
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Proti hlasoval Ing. Jiří Vlček.
Komentář:
Starosta - na minulém zasedání ZM jsme schválili, že se město stane zakládajícím členem
Strategické rady regionu Broumovsko, schvalovali jsme zakladatelskou smlouvu, nyní
schvalujeme veřejnou finanční podporu tomuto sdružení, částka byla zařazena do rozpočtu města
na rok 2020. Forma podpory je stejná jako u dalších zakládajících měst, Broumova a Teplic nad
Metují.
Hlasování Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
7.

5/3ZM/2020
Schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě s paní Lucií Stránskou
I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh odboru IMŽP na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací v k.ú. Pěkov.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Budoucím dárcem bude paní ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
Předmětem smlouvy je budoucí darování pozemku p.č. 72, o výměře 143 m2, v k.ú. Pěkov.
Komentář:
Místostarosta - tento bod se týká plánované opravy komunikace s názvem "Komunikace v Pěkově
░░░░ ░░░░ ". Část pozemků souvisejících s touto stavbou je v majetku pí ░░░░ ░ . V rámci
přípravy na realizaci je třeba vypořádat vlastnické vztahy a získat souhlas s provedením stavby.
Smluvní strany se dohodly, že paní ░░░░ ░░░░ na základě předmětné smlouvy převede
bezúplatně městu Police nad Metují stavbou dotčený pozemek o výměře 143 m2 v k. ú. Pěkov a
město se na oplátku zaváže, že v rámci stavby vybuduje na svoje náklady na hranici pozemku
opěrnou zeď (palisádu) v délce cca 23 m2. Samotná darovací smlouva bude předložena ZM ke
schválení po dokončení níže specifikované stavby.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

6/3ZM/2020
Darování časti pozemku p.č. 113/3 v k.ú. Pěkov
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost paní ░░░░ ░░░ a návrh řešení odboru IMŽP, kterým bude poskytnuta náhrada
žadatelce za část pozemku, která byla trvalým záborem využita pro výstavbu nových
chodníků a asfaltové cesty.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
darovat část pozemku p.č. 113/3 v k.ú. Pěkov, v geometrickém plánu č. 299-666/2019
označenou jako pozemek p.č. 113/5, o výměře 23 m2, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Převodem vlastnického práva dojde
k narovnání za část pozemku, který byl ve vlastnictví obdarované a byl trvalým záborem
využit pro výstavbu nových chodníků a asfaltové cesty. Město také uhradí náklady spojené s
převodem vlastnického práva v katastru nemovitostí.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit darovací smlouvu, zajistit její podpisy a převod vlastnického práva v
katastru nemovitostí dle návrhu.
Termín: 31.8.2020
Komentář:
Místostarosta - jedná se o propojku podél potoka k "Městečku" v k.ú. Pěkov, která se
rekonstruovala. V souvislosti s opravou této spojnice dojde převodem vlastnického práva k
majetkovému vyrovnání části pozemku, který byl ve vlastnictví obdarované a byl trvalým záborem
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využit pro výstavbu nových chodníků a asfaltové cesty. Město uhradí i náklady spojené s převodem
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
9.

7/3ZM/2020
Prodej pozemku p.č. 384/14 a části p.č. 1069/2 v k.ú. Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost pana ░░░░ ░░ o odkupu pozemku p.č. 384/14 a části pozemku p.č. 1069/2 v k.ú.
Police nad Metují.
II. Zastupitelstvo města odkládá
rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 384/14 a části pozemku p.č. 1069/2 v k.ú. Police nad
Metují do doby prověření všech možností, které by zajistily zachování volného průchodu po
hraně svahu pro veřejnost.
Komentář:
Místostarosta - p. ░░░░ ░ požádal o koupi pozemku v lokalitě nad pekárnou, kde jsou ještě 3 RD
a vede zde úvozová cesta až do polí ke Žďáru n. M. Pan ░░░░ tuto příjezdovou komunikaci ke
své nemovitosti se souhlasem města v minulosti opravil. O koupi požádal již v roce 2018. Jelikož o
jeho žádosti dosud nebylo rozhodnuto, požádal pan ░░░░ o její nové projednání. Svou žádost o
odkoupení pozemků odůvodnil tím, že tyto pozemky dlouhodobě užívá a již řadu let udržuje na své
náklady.
Po podání žádosti o odkoupení pozemků byla věc předložena komisi pro výstavu dopravu a rozvoj.
Stav pozemku p. č. 1069/2 a návaznosti komunikace na další pozemky v území ověřila část členů
této komise přímo v terénu. Jak bylo na místě zjištěno, přes uvedený pozemek (nebo jeho klíčovou
část) nerealizuje reálné přístupy na pozemky žádný z vlastníků okolních pozemků. Druhý pozemek,
o který dodatečně projevil p. J. Fulka zájem je v současnosti sad. Vzhledem k vzneseným
požadavkům na zajištění zachování volného přístupu veřejnosti přes uvedené pozemky, se hledalo
řešení jak toho dosáhnout. Jednou z možností by bylo zřízení věcného břemene, ale to v tomto
případě nepřipadá v úvahu, neboť toto břemeno by bylo možné zřídit za předpokladu, že by se
přes předmětný pozemek procházelo na jiný pozemek ve vlastnictví města. Město však v tomto
místě takovéto pozemky nemá. Jedinou možností, jak zřízení služebnosti stezky dosáhnout, by
bylo vyjednat toto právo se všemi dalšími vlastníky pozemků, přes které by byl vstup do krajiny
realizován až po pozemek ve vlastnictví města, taková to dohoda je však dost nereálná
a komplikovaná. Takže jediná možnost, která se s ohledem na uspořádání vztahů k pozemkům v
daném území nabízí, je uzavření kupní smlouvy s tzv. rozvazující podmínkou dle § 548 ObčZ, ve
které bude dojednáno, že na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, je vlastník pozemku povinen umožnit (zachovat) volný přistup do
krajiny, realizovaný v rámci ústavního práva na svobodu pohybu, případně pak dle ObčZ lze v
kupní smlouvě ujednat vše, co neodporuje dobrým mravům a veřejnému pořádku. Přidáním
rozvazovací podmínky do kupní smlouvy by byla jasně deklarována snaha města zachovat stávající
stav a obecnou zvyklost užívání pěšiny vedoucí do lokality Nebíčko. Za těchto předpokladů bychom
prodej doporučili.
J. Fulka při ústním jednání potvrdil, že jedná s ░░░░ ░░ o převodu vlastnického práva k části
pozemků nad RD ░░░░ ░░░ .
Ing. M. Brát - zajímá mě, zda nemusíme zajistit přístup na severovýchod, kde se nachází pozemky
v majetku ZD Ostaš Žďár n. M.
Místostarosta - uvedl, že se Zemědělským družstvem Žďár se jednalo a oni realizují přístup na
obhospodařované pozemky ze žďárské strany, případně po stávajících účelových komunikacích.
Ing. M. Brát - navrhuji zachování pěšiny pro chůzi, odprodat pozemek p.č. 1069/2 (příjezdová
cesta k nemovitosti) a ponechat pozemek p.č. 384/14 (sad) v majetku města jako zálohu
pro vypořádání pozemkových úprav z důvodu negativních zkušeností z Pěkova. Navrhuji toto
usnesení odložit a projednat za přítomnosti p. ░░░░ ░
Místostarosta - od návrhu ZM se odvíjí další jednání zástupců města.
Starosta - navrhuji prodat pozemek pod příjezdovou komunikaci a ponechat pozemek p.č. 384/14
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v majetku města a ošetřit výpůjčkou.
Ing. P. Žák Ph.D. - trvám na zachování průchodu, souhlasím prodat pozemek pod komunikací, ale
nesouhlasím s prodejem pozemku p.č. 384/14. S realizací nového chodníku mezi Policí n. M. a
Žďárem n. M. se zde výrazně zvýšil pohyb osob. Komise pro výstavu dopravu a rozvoj
prodej pozemku p.č. 384/14 neprojednávala, navrhuji počkat až do vyřešení komplexních
pozemkových úprav, kde jednou z možností je prostup krajinou. Bylo by vhodné, aby takovéto
prodeje a záměry byly předkládaný komise pro výstavbu, dopravu a rozvoj k posouzení. Dále
nerozumím rozvazovací podmínce.
Místostarosta - v rozvazovací podmínce to funguje tak, že když druhá strana ujednání poruší, tak
to má vliv na ukončení sjednaného závazku a musí být navráceno do původního stavu, musíme
počítat i s tím, že to může skončit žalobou.
Starosta - máme ze zákona o ochraně přírody a krajiny ještě jednu výhodu, Správa CHKO
Broumovsko zde má v rámci Plánu péče vymezený ÚSES (územní systém ekologické stability), tzn.
biokoridor, který zajišťuje prostupnost krajinou, vidím v tom určitý nástroj.
Ing. P. Žák Ph.D. - aby se stavební úřad zajímal o výstavbu plotu, musel by být pozemek
oplocen řádně (betonové sloupky,patky..), jinak je to nezajímá. Umístění plotu proti okusu zvěře je
věcí majitele pozemku a nikdo mu to nemůže zakázat. Chceme, aby zde zůstala napořád pěšina na
průchod.
Místostarosta - vedle této pěšiny se nacházejí soukromé pozemky a pokud tam někdo umístí
ohradník, město to nemůže ovlivnit.
Ing. J. Pohl - musíme si uvědomit, že nám každý metr může do budoucna chybět při "KPÚ" a
navrhuji neprodávat, pokud chceme zachovat pěšinu.
M. Balák - pokud je cesta na "Nebíčku" podmáčená, tento pozemek využívá na průjezd techniky
sloužící k údržbě lyžařského vleku.
Starosta - vzhledem k novým skutečnostem a návrhům ze strany zastupitelů a nepřítomnosti p.
░░░░ ░ navrhuji projednat tento bod na dalším zasedání ZM, projednáme v Komisi pro výstavbu
a rozvoj, popřípadě svoláme k tomuto usnesení pracovní ZM, tímto dávám protinávrh na odložení
tohoto bodu.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
10.

8/3ZM/2020
Odkup částí pozemků pod plánovanou stavbou ,,Cyklistická stezka Žabokrky - Velké
Petrovice"
I. Zastupitelstvo města projednalo
odkup částí pozemků p.č. 523/4 a 523/6 v k.ú. Velké Petrovice.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
odkup částí pozemku p.č. 523/4 o výměře 250 m2

a 354 m2, v geometrickém plánu

pozemky označeny jako p.č. 523/13 a 523/14 a částí pozemku p.č. 523/6 o výměře 82 m2 a
164 m2, v geometrickém plánu pozemky označeny jako p.č. 523/17 a 523/18, vše v k.ú.
Velké Petrovice. Prodávajícím je Zemědělské družstvo Ostaš, IČO 00126918, se sídlem č.p.
141, 549 55 Žďár nad Metují, zastoupené předsedou░░░░ ░░░░ ░░░░ . Kupní cena je
stanovena na 35,- Kč/m2 pozemku. Celková kupní cena činí 29.750,- Kč.
Město Police nad Metují také uhradí náklady spojené s vypracováním GP a převodem
pozemku v katastru nemovitostí.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit kupní smlouvu, zajistit její podpisy a převod vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
Termín: 31.8.2020
Komentář:
Místostarosta - jedná se o odkup částí pozemků v trase cyklostezky. Na odkup těchto pozemků se
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podařilo získat krajskou dotaci.Se ZD Ostaš byla původně sepsána smlouva jen na odkup části
pozemku p.č. 523/4. Při jednáních se všemi vlastníky pozemků pod cyklostezkou však bylo
zjištěno, že pánové ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bývalí vlastníci pozemku p.č. 523/6, jej prodali v roce
2019 ZD Ostaš, neboť zapomněli, že nějakou smlouvu s městem v roce 2009 uzavřeli. Proběhla
jednání se ZD Ostaš, které s prodejem části pozemku p.č. 523/6. souhlasí.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
11.

9/3ZM/2020
Změna územního plánu č. 3
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ o pořízení změny
územního plánu města, týkající se změny části plochy výroby na pozemcích parc. č. 212/5,
212/16 a 1003 na plochu smíšenou.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
pořízení změny č. 3 územního plánu města formou zkráceného postupu s tím, že předmětem
projednání bude toliko návrh p. Ondřeje Kohla, za podmínky, že žadatel uhradí náklady na
pořízení změny územního plánu.
Komentář:
Místostarosta - pan ░░░░ ░░░ požádal o změnu územního plánu města. Na začátku letošního
roku zakoupil areál bývalých stavebnin v Bělské ulici, kde chce nejen pokračovat v podnikatelské
činnosti, ale zároveň chce část pozemků využít k výstavbě rodinného domu. Pozemky spadají v
současné době do ploch výroby, nicméně s ohledem na jejich návaznost na plochy pro bydlení
(individuální) se změna plochy z plochy výrobní na tzv. plochu smíšenou jeví jako vhodná. Žadatel
je připraven nést náklady na pořízení změny, které jsou odhadovány na cca 30.000 Kč. Podmínkou
však je, že tato změna nebude spojována s jinou další změnou. V tuto chvíli nemáme žádnou další
žádost o projednání změny územního plánu, se kterou by bylo možné projednání této změny
spojovat a proto se jeví projednání změny v samostatném režimu jako vhodné.
Ing. R. Kříž Ph.D. - částka 30 tis. Kč je konečná a z čeho vychází?
Místostarosta - tato částka je maximální, počítá se se zkráceným projednáním změny územního
plánu.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

12.

10/3ZM/2020
Volba člena Kontrolního výboru zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města volí
za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Police nad Metují pana Karla Klimeše.
Komentář:
Starosta - informoval zastupitele, že dle zákona o obcích musí být kontrolní výbor minimálně
tříčlenný. Kontrolní výbor ZM Police nad Metují má po rezignaci pana Seiferta pouze 2 členy, proto
je nutné jej o jednoho člena doplnit. Požádal představitele MO ČSSD v Polici n. M., aby nominovali
kandidáta ze svých řad. Pouze funkci předsedy musí zastávat člen ZM. Byl osloven p. Karel Klimeš,
který kandidaturu přijímá.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

13.

11/3ZM/2020
Pověření finančního výboru ZM kontrolou ztráty z koupaliště a hospodářské činnosti
města.
I. Zastupitelstvo města pověřuje
finanční výbor ZM provést kontrolu:
1. Vykázané ztráty koupaliště a poskytnuté veřejné finanční podpory na pokrytí této
ztráty.
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2. Hospodářské činnosti města (zajišťované Technickými službami Police nad Metují,
s.r.o. na základě mandátní smlouvy o obstarání správy nemovitostí) v souvislosti s
přípravou zrušení hospodářské činnosti a přechod pod hlavní činnost města.
Kontrola bude provedena nejpozději do 31.8.2020 a s výsledkem kontroly bude ZM
seznámeno na svém zasedání 16.9.2020.
Hlasování se zdrželi pánové Michal Mucha a Petr Rutar.
Komentář:
Starosta - Finanční výbor v tomto volebním období nevykazuje žádnou činnost, proto bylo
přikročeno k návrhu pověřit jej konkrétními úkoly přímo usnesením ZM.
Kontrola bude rozdělena do dvou částí a/ vykázaná ztráta koupaliště,
b/ hospodaření TS Police n. M., s.r.o.
Kontroly by měly proběhnout do 31. 8. a výsledky by měly být projednány na zasedání ZM 16. 9.
2020.
Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
14.

12/3ZM/2020
Pověření kontrolního výboru ZM kontrolou plnění usnesení
I. Zastupitelstvo města pověřuje
kontrolnímu výbor ZM provést kontrolu plnění usnesení č. 10/1ZM/2020 a usnesení č.
9/6ZM/2019. Kontrola bude provedena nejpozději do 31.8.2020 a s výsledkem kontroly bude
ZM seznámeno na svém zasedání 16.9.2020.
Komentář:
Starosta - obdobný případ jako u FV,
Kontroly by měly proběhnout od 31. 8. a výsledky by měly být projednány na zasedání ZM 16. 9.
2020.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

15.

Diskuze
Ing. J. Kříž Ph.D. - navrhuji udělení čestného občanství města panu Jaroslavu Vanclovi, který byl v
roce 1920 zakladatelem firmy Inventor, která v roce 1925 začala vyrábět stavebnici Merkur.
Udělení čestného občanství u příležitosti 100 let založení firmy doporučuje i letopisecká komise.
Starosta - na zasedání RM proběhla na téma udělení čestného občanství panu Vanclovi
diskuze. RM se shodla, že je to pro Polici n. M. významná osobnost a v zásadě není proti
předložení návrhu. Prosím pana Ing. R. Kříže, aby návrh předložil v souladu se Statutem čestného
občanství města Police nad Metují tak, aby mohl být projednán na dalším zasedání ZM v září.
P. Seifert - pravidelně se na Žděřině v Hospůdce U Pavla pořádají hudební produkce, "na černo",
200 m od mého bydliště. Hlasitá hudba opakovaně ruší noční klid po 22.00 hodině. V pátek 19. 6.
2020 opět hrála hlasitě hudba, na webových stránkách města nebylo žádné oznámení o konání
této produkce. Celou záležitost jsem oznámil na služebně státní policie, ani tak nebyla akce
ukončena a hudba hlasitě hrála dál. Osobně jsem řešil přímo na místě s pořadateli, bez úspěchu.
Bylo mi sděleno, že akce řádně ohlášena. Žádám vyjádření města, jak bude postupovat, aby
byla sjednána náprava.
Starosta - město vydalo vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a
jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, která ukládá
pořadateli povinnost oznámit konání akce, je-li to v době, kdy to vyhláška dovoluje, nemůže město
akci zakázat. Uvedené vyhláška neřeší rušení nočního klidu, který by v době od 22.00 do 6.00 měli
pořadatelé respektovat.
Místostarosta - město může dobu nočního klidu upravovat, pokud přijme příslušnou vyhlášku. V
současné době nemáme dostatek strážníků MP, kteří by sloužili noční směny. Ministerstvo vnitra,
odbor veřejné správy, dozoru, který nám návrhy vyhlášek připomínkuje a poskytuje metodiku,
nám doporučuje abychom zvážili uvedené vyhlášky s tím, že bychom v ní vymezili prostor
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pro konání tradičních městských akcí (pouť, zábavy atd).
P. Seifert - takže v Polici n. M. si může v nočních hodinách kdokoliv pořádat jakoukoliv akci .
Osobně jsem zjišťoval situaci v Náchodě, tam není možné bez souhlasu města akce tohoto typu
pořádat a vždy se vše koná v součinnosti s policií a městem. Provozovatel zodpovídá i za kulturní
hodnotu akce.
Místostarosta - veřejný pořádek a rušení nočního klidu ve městě je v kompetenci státní policie.
Oznámení o konání akce je oznamovatel povinen doručit na úřad 15 dnů před konáním akce.
P. Zima, ved. strážník MP - aby bylo možné tvrdit, že se jedná o rušení nočního klidu, je třeba
intenzitu hluku prokázat měřením za účasti hygienické stanice, to je jediný důkaz, který může být
použit v případě projednávání rušení nočního klidu v přestupkové komisi. Dále si musíme
uvědomit, že pokud se jedná o lidové zvyky, obyčeje a tradice, tak zde není zapotřebí striktně dbát
na dodržování nočního klidu jedná se o tzv. příměr (Polická pouť...).
Starosta - na město bylo v souvislosti s akci v Hospůdce U Pavla podáno oznámení na rušení
nočního klidu, budete určitě vyzván k podání vysvětlení a s výsledkem jednání seznámen.
K. Belanová - poděkovala městu, jak velmi dobře zvládlo krizovou situaci v souvislosti s šířením
koronaviru a postaralo se o své občany (informovanost, roušky, nákupy, pomoc seniorům).
Přimlouvám se za vybudování zpevněné cesty (park ke Žďěřině) od nového žďárského chodníku
do Police n. M.
Starosta - v současné době se nepočítá s rozšířením a úpravou stávající pěšiny z důvodu
nedostatku finančních prostředků. Soukromě štěrkem vysypaná pěšina těsně podél svodidel
neodpovídá dopravním a bezpečnostním předpisům a nebude upravována.
Pozvánka:
27. 6. Běh na Hvězdu,
4. 7. v 18.00 hod.koncert Za poklady Broumovska v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
15. - 16. 8. Polická pout, v současné době probíhají přípravy v plném rozsahu, musíme počkat na
vládní opatření.
Místostarosta - přijímáme příspěvky do Hlasů z Kvíčerova.
Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

Ing. Jan Pohl
člen ZM
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