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Zápis [23/RM/22.11.2021]

Rada města Police nad Metují

Z Á P I S
z 23. schůze Rady města Police nad Metují v roce 2021,
která se konala dne 22.11.2021
od 16:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují
Přítomni:

Jan Antl, člen RM

In g . J i ř í B e ra n , s t a ro s t a

In g . J o s e f H av l í č e k , č l e n R M

M g r. E va Ka š p a rov á , č l e n R M

In g . Pave l Po h n e r, t a j e m n í k

M g r. J a ro s l av S o u č e k , č l e n R M

M g r. J i ř í Š ko p, m í s t o s t a ro s t a

In g . J i ř í V l č e k , č l e n R M

O m l u ve n i :
Nepřítomni:
Hosté:
Předsedající:

In g . J i ř í B e ra n , s t a ro s t a

Číslo

Bod

bodu

Komentář

1.

Zahájení a schválení programu 23. Rady města Police nad Metují v roce 2021
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/23RM/2021
Podání žádostí do grantových výzev Královéhradeckého kraje pro rok 2022
I. Rada města projednala a schvaluje
podání grantových žádostí do grantových programů Královéhradeckého kraje 22KPG01
Podpora kulturních aktivit a 22CRG04 Podpora aktivit turistických informačních center.
II. Rada města pověřuje
vedoucí organizační složky Pellyho domy CKVS zpracováním a podáním žádostí v příslušných
termínech.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/23RM/2021
Poskytnutí roční odměny řediteli ZUŠ
I. Rada města schvaluje
poskytnutí roční odměny řediteli Základní umělecké školy v Polici nad Metují za mimořádné
plnění pracovních úkolů v roce 2021, v navržené výši.
Odměna

je

poskytnuta

za

splnění

ročních

pracovních

úkolů

uvedených

v

podkladech pro poskytování odměn řediteli PO za rok 2021.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
5.

3/23RM/2021
Hřiště Hlavňov - smlouva o správě a údržbě, nájemní smlouva, ceník pronájmu

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

1/6

26.11.21 8:48

Zápis [23/RM/22.11.2021]

I. Rada města projednala a schvaluje
předložené dokumenty:
Návštěvní řád hřiště v Hlavňově,
Smlouvu o zajištění údržby a správy sportovního areálu v Hlavňově uzavíranou mezi
městem Police na Metují a T.J. Sokol Hlavňov,
Vzorovou smlouvu o nájmu,
Ceník pronájmu a služeb organizační složky Pellyho domy CKVS, aktualizovaný o ceny
pronájmu hřiště a klubovny v Hlavňově.

II. Rada města pověřuje
starostu města ing. Jiřího Berana podpisem Smlouvy o zajištění a údržby a správy
sportovního areálu v Hlavňově.
III. Rada města pověřuje
vedoucí organizační složky Pellyho domy CKVS zveřejněním schválených dokumentů
(Návštěvní řád hřiště, Ceník pronájmů a služeb organizační složky Pellyho domy CKVS,
vzorové smlouvy o nájmu)
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
6.

4/23RM/2021
Souhlas zřizovatele se sponzorským darem pro ZUŠ Police nad Metují
I. Rada města schvaluje
přijetí sponzorského daru Základní uměleckou školou Police nad Metují na podporu
výchovného programu ZUŠ a jejího materiálního zabezpečení ve výši 10 000 Kč od
pana RNDr. Martina Straucha, Na Korálově 365/12, 154 00 Praha 5.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

5/23RM/2021
Schválení realizace protipovodňových opatření pro rok 2021
I. Rada města projednala a schvaluje

realizace protipovodňových opatření pro rok 2021, panem Václavem Kohlem, IČO: 71859624
za celkovou cenu 217 000 Kč bez DPH (tj. 262 570 Kč vč. DPH).
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru investic, majetku a živ. prostředí
1.1. zajistit realizaci akce (zajištěním uzavření smlouvy, kontrolou provedení akce, včetně
jejího převzetí po dokončení).
Termín: 30.11.2021
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
8.

6/23RM/2021
Návrh na zvýšení školného MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
I. Rada města projednala a bere na vědomí
návrh na zvýšení školného MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují, z 400,- Kč na 500,-Kč.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

9.

7/23RM/2021
Návrh na zvýšení školného v MŠ Police nad Metují, Jiráskova 227
I. Rada města projednala a bere na vědomí
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zvýšení školného s platností od 1. 1. 2022 na 500,- Kč v MŠ Jiráskova 227, 549 54 Police nad
Metují. V MŠ Bezděkov nad Metují, MŠ Česká Metuje a MŠ Velké Petrovice zvýšení školného
na 250- Kč z důvodu rostoucí inflace a výrazného nárůstu cen energií a s tím souvisejícího
růstu neinvestičních nákladů na provoz MŠ.
Rada města vzala v úvahu, že ke zvyšování školného naposledy došlo v roce 2019 a rodiče
mají možnost uplatnit si celou částku školného jako slevu na dani ve smyslu ustanovení §
35bb a § 38l, odst. 2, písm. f) zákona 586/1999 Sb. o daních z příjmů.
II. Rada města bere na vědomí,
že v MŠ Bezděkov nad Metují, MŠ Česká Metuje a MŠ Velké Petrovice hradí provoz těchto
zařízení obce, ve kterých se nachází. Z tohoto důvodu je školné v těchto zřízeních nižší.
Komentář:
Místostarosta se pozastavil nad zdůvodněním potřeby zvýšení školného, které je dle jeho názoru
obecné a není z něho zřejmé, kde finanční prostředky chybí a na co bude zvýšený příjem použit.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
10.

8/23RM/2021
Poskytnutí mimořádné odměny řediteli školy
I. Rada města projednala
žádost ředitele ZŠ a MŠ Police nad Metují, okres Náchod pana Karla Nývlta o poskytnutí
odměny z fondu odměn této příspěvkové organizace.
II. Rada města schvaluje
poskytnutí odměny řediteli ZŠ a MŠ Police nad Metují Karlu Nývltovi z fondu odměn
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190, 549 54 Police
nad Metují v navrhované výši.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

11.

9/23RM/2021
Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou s L.Z. dne 14. 4. 2021
I. Rada města projednala
úpravu nájemní smlouvy ze dne 14. 4. 2021 uzavřenou s paní ░░░░ ░░

spočívající ve

změně doby trvání nájemní smlouvy a výpovědní lhůty.
II. Rada města schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14. 4. 2021 mezi městem Police
nad Metují a ░░░░ ░ ░░ spočívající ve změně doby trvání nájemní smlouvy a výpovědní
lhůty.
III. Rada města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. zveřejnit záměr dle návrhu na úřední desku MěÚ Police n. M.
Termín: 3.12.2021
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
12.

10/23RM/2021
Uzavření smlouvy o užívání autobusového nádraží - zrušení usnesení
I. Rada města projednala
návrh společnosti CDS s.r.o. Náchod na změnu režimu užívání autobusového nádraží v
návaznosti na změny v systému veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji.
II. Rada města ruší
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usnesení Rady města Police nad Metují č. 12/10RM/2021 přijaté dne 17. 5. 2021 a usnesení
č. 21/12RM/2021 přijaté dne 14. 6. 2021. Na základě předmětných usnesení bylo schváleno
ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Police nad Metují a společností CDS s. r.o.
dne 21. 12. 2021 ke dni 30. 6. 2021 a uzavření Smlouvy o užívání autobusového nádraží a
autobusových stání na území města Police nad Metují.
III. Rada města ukládá
1. místostarostovi
1.1. jednat se zástupci KHK a dopravci o uzavření nových smluv týkajících se užívání
autobusového nádraží.
Termín: 30.6.2022
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
13.

11/23RM/2021
Smlouva mezi městem a společností GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene k
pozemku p.č. 1048/5,1048/27 a 1221 v k.ú. Police nad Metují
I. Rada města projednala
žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1048/5,1048/27 a
1221 v k.ú. Police nad Metují podanou společností GasNet, s.r.o.
II. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemeně č.9900107892/1 U Damiánky 268, p.č. 1048/5,
1048/27 a 1221, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Police nad Metují s GasNet, s.r.o. IČ
27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno. Ve služebném pozemku je
uloženo plynárenské zařízení „STL přípojka PE 32, Police nad Metují, U Damiánky 268 - Police
nad Metují – číslo stavby 9900107892“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů, v celkové délce 27,27 m. Povinný zřizuje ke služebnému pozemku ve
prospěch oprávněného věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a
provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení.
Rozsah omezení dotčené nemovitosti věcným břemenem je uveden v geometrickém plánu č.
588-555/2021. Celková výše jednorázové náhrady činí 500,- Kč + DPH.
III. Rada města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Termín: 10.12.2021
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

14.

12/23RM/2021
Změna pachtovní smlouvy uzavřené s Družstvem vlastníků Police nad Metují dne 20. 2.
2019
I. Rada města projednala
žádost o prodloužení pachtovní smlouvy uzavřené dne 20. 2. 2019 mezi městem Police nad
Metují a Družstvem vlastníků Police nad Metují.
II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě uzavřené mezi městem Police nad Metují a
Družstvem vlastníků Police nad Metují dne 20. 2. 2019, jejímž předmětem je propachtování
pozemků p. č. 212/3 a p. č. 212/4, vše v k.ú. Velká Ledhuje. Předmětem dodatku č. 2 je
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prodloužení doby pachtu do 31. 12. 2022 s možností opakované automatické prolongace o
jeden rok v případě, že nedojde k podstatným změnám okolností, které by bránily užívání
předmětu pachtovní smlouvy nebo k výpovědi jedné ze smluvních stran k 31. 10. daného
kalendářního roku.
III. Rada města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit dodatek č. 2 dle návrhu a zajistit jeho podpisy.
Termín: 31.12.2021
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
15.

13/23RM/2021
Smlouva o výpůjčce nádob na tříděný odpad v rámci adresného svozu a pověření k
jejímu podpisu
I. Rada města schvaluje
uzavírání smluv o výpůjčce nádob na soustřeďování vytříděných plastů s nápojovými kartony
a papíru v rámci adresného svozu, pronajatých městem Police nad Metují od spol. Marius
Pedersen a.s., a to mezi městem Police nad Metují a občany, kteří o výpůjčku nádob projevili
zájem a k jejich přidělení se přihlásili
II. Rada města pověřuje
referenty odboru IMŽP - Ing. Jana Troutnara a Hanu Plnou podepisováním výše uvedených
smluv za město Police nad Metují
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

16.

14/23RM/2021
Zajištění přístupu na lesní pozemky parc. č. 200 a 201 v k. ú. Pěkov – žadatel p.
Ladislav Rudolf
I. Rada města projednala
žádosti podané panem Ladislavem Rudolfem, bytem č. p. 5, 549 54 Bukovice, ze dne 13. 7.
2020, za dne 21. 4. 2021 a doplnění žádostí ze dne 12. 7. 2021, týkající se zpřístupnění
lesních pozemků parc. č. 200 a 201, vše v k. ú. Pěkov, které jsou v jeho vlastnictví, a jejich
přímou návaznost přes pozemky ve vlastnictví města na veřejně přístupnou místní
komunikaci, prostřednictvím realizace nového mostku přes Pěkovský potok a zpevněné
komunikace na pozemcích parc. č. 192 a 1156/3, vše v k. ú. Pěkov.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
zajištění přístupu na lesní pozemky parc. č. 200 a 201 v k. ú. Pěkov prostřednictvím výstavby
nového mostku přes Pěkovský potok a zpevněné komunikace na pozemcích parc. č. 192 a
1156/3 v k. ú. Pěkov z důvodů nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku, nesouhlasného
vyjádření Osadního výboru Pěkov a možnosti zajištění přístupu přes jiné pozemky.
Hlasování Pro: 5 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

17.

15/23RM/2021
Odpuštění části nájemného za prostor kavárny v Zeleném Domečku (č.p. 345) - žadatel
R. Hanušová
I. Rada města bere na vědomí
žádost paní Radky Hanušové, IČO 65218345, Velké Petrovice č. p. 43, 549 54 Velké
Petrovice, o odpuštění nájemného za období od 1. 1. 2021 do 17. 5. 2021 v plné výši, včetně
důvodů, které ji k podání žádosti vedly.
II. Rada města schvaluje
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odpuštění nájemného za období od 1. 1. 2021 do 17. 5. ve výši 100%, za podmínky, že paní
R. Hanušová uhradí do 30. 11. 2021 dlužnou část nájemného za zbývající část roku.
III. Rada města ukládá
1. jednateli TS Police nad Metují, s.r.o.
1.1. uzavření smluvního dodatku zohledňujícího rozhodnutí rady města dle bodu II.
tohoto usnesení.
Termín: 2.12.2021
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
18.

16/23RM/2021
Schválení zadání realizace aktualizace č. 1 Plánu rozvoje sportu spol. Envipartner,
s.r.o.
I. Rada města bere na vědomí
nabídku společnosti ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 28358589, se sídlem Vídeňská 55, 639 00
Brno-Štýřice, na zpracování aktualizace č. 1 Plánu rozvoje sportu ve výši 35.000 Kč bez DPH.
II. Rada města schvaluje
vystavení objednávky na zajištění aktualizace č. 1 Plánu rozvoje sportu.
III. Rada města ukládá
1. místostarostovi
1.1. zajistit vystavení objednávky.
Termín: 17.12.2021
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

19.

Diskuze
Starosta:
vznesl dotaz na názor členů rady města na konání tradičního setkání obyvatel města na
Masarykově náměstí v rámci první adventní neděle a rozsvěcení vánočního stromu. RM se
shodla na zrušení této plánované akce,
vznesl dotaz na názor členů rady města na plošné testování všech zaměstnanců. RM se
nepřiklonila k testování zaměstnanců nad rámec nařízení MZ,
informoval o aktuální situaci o působení pediatra v Polici nad Metují.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran

Mgr. Jiří Škop

starosta

místostarosta
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