ZÁPIS Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2010
konaného dne 23.6. 2010 v 17,00 hod. v sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni : dle presenční listiny
Pozdní příchod :
Předčasný odchod : P. Jansa - 18.30 hod.
Nepřítomni :
Hosté : ředitelka MŠ D. Baláková, ředitel ZŠaMŠ Mgr. K. Nývlt,
ředitel TS s.r.o. Ing. V. Bučok,
Ověřovatelé zápisu : Věra Klusáčková, Mgr. Monika Trnovská
Zapisovatelka : Dagmar Hauschková
a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 5. veřejné zasedání ZM v roce 2010, které jsem svolala v souladu se zákonem o obcích.
Vítám všechny přítomné členy 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 paní Mgr. Moniku Trnovskou.
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) Schválení programu 5. zasedání ZM v roce 2010
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Závěrečný účet města za rok 2009, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Opatření k
odstranění nedostatků
5) Závěrečný účet DSO Policka za rok 2009
6) Rozdělení příspěvků města na II. pololetí roku 2010 a použití mimořádného odvodu výtěžku
zprovozování loterií
7) Rozpočtová opatření č. 14 -23
8) Smlouva o poskytnutí podpory a půjčky ze SFŽP ČR a zástavní smlouva - intenzifikace ČOV
9) Obecně závazná vyhlášku č. 1/2010 o stanovení koeficientu daně znemovitostí
10) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
11) Prodeje, odkupy nemovitostí a věcná břemena
12) Diskuse
Kontrola plnění usnesení ZM :
04/03/02 zodp. IMŽP - odkup pozemků na trase „obchvatu"
04/01/03 zodp. IMŽP - směna ulic Tomkova - Na Babí s KHK
11/08/03 zodp. IMŽP - převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR
09/06/07 zodp. IMŽP - odkup kotelny zahradnictví
16/07/08 zodp. IMŽP - prodej zem. pozemků v k.ú. Velká Ledhuje Družstvu vlastníků Police nad Metují.
13/04/09 zodp. IMŽP - uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plánovanou 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 pod Klůčkem
10/07/09 zodp. IMŽP - pronájem pozemků pro instalaci fotovoltaické elektrárny
11/07/09 zodp. IMŽP - odkup poz. p.č. 88/1, st.č. 432/4 a budovy na st.č. 432/4 v k.ú. Police n.M. od
MILPO, s.r.o.,
08/03/10 zodp. IMŽP - prodej objektu bývalé „škvárovny" s pozemky panu Ing. Petru Soukupovi
11/03/10 zodp. IMŽP - prodej domu č.p. 69 současným nájemcům

USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2010
ze dne 23. června 2010

01/05/2010
ZM schvaluje předložený návrh programu 5. veřejného zasedání ZM v roce 2010.
1) Zahájení
2) Schválení programu 5. zasedání ZM v roce 2010
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Závěrečný účet města za rok 2009, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Opatření k
odstranění nedostatků
5) Závěrečný účet DSO Policka za rok 2009
6) Rozdělení příspěvků města na II. pololetí roku 2010 a použití mimořádného odvodu výtěžku
zprovozování loterií
7) Rozpočtová opatření č. 14 -23
8) Smlouva o poskytnutí podpory a půjčky ze SFŽP ČR a zástavní smlouva - intenzifikace ČOV
9) Obecně závazná vyhlášku č. 1/2010 o stanovení koeficientu daně znemovitostí
10) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
11) Prodeje, odkupy nemovitostí a věcná břemena
12) Diskuse
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
02/05/2010
ZM schvaluje:
- Závěrečný účet města za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami,
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2009
- Opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města
Police nad Metují za rok 2009
Zodpovídá: FSO
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
03/05/2010
ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Policka za rok 2009.
Zodpovídá: Ing. Ištoková
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
04/05/2010
ZM schvaluje rozdělení příspěvků - grantů města na II. pololetí roku 2010 a použití mimořádného odvodu
části výtěžku z provozování loterií odvedeného společností GAPA GROUP.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1
05/05/2010
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 14 až 23, která představují zvýšení rozpočtu výdajů o 1 702 645,Kč, zvýšení rozpočtu příjmů o 2 767 895,- Kč a změnu v čerpání revolvingového úvěru - jeho snížení o 1
065 250,- Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
06/05/2010
ZM schvaluje Smlouvu č. 08018381 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky, a to dotace ve výši 2 251 141,47 Kč a půjčky ve výši 4 502 282,95,- Kč, úročenou roční
úrokovou sazbou 1 %. Dále schvaluje Zástavní smlouvu č. 08018381 - Z, kterou město zastavuje k
zajištění uvedené půjčky budovu č. p 341. s pozemkem parc. č. st. 413/1 v k. ú. Police nad Metují.
Zodpovídá: FSO
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
07/05/2010
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.
Zodpovídá: tajemník
Pro: 14 Proti: 2 Zdržel se: 2
08/05/2010
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010, číslo RR/2010/024-SDH/MV/1-2
Zodpovídá: FSO
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
09/05/2010
ZM neschvaluje prodej pozemku st.č. 18 v k.ú. Police nad Metují.
Zodpovídá: IMŽP

!! Protinávrh !!
ZM schvaluje stažení návrhu o odmítnutí prodeje pozemku st.č. 18 v k.ú. Police nad Metují z programu
jednání ZM a ukládá žádost o prodej výše uvedeného pozemku znovu důkladně prověřit, včetně získání
vyjádření majitelů sousedních nemovitostí.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 1 Zdržel se: 0
!! Protinávrh přijat !!
10/05/2010
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 966/42 v k.ú. Velká Ledhuje.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
11/05/2010
ZM neschvaluje prodej spoluvlastnického ½ podílu k pozemku p.č. 932/7 v k.ú. Police nad Metují.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
12/05/2010
ZM schvaluje odkup 1/2 pozemku p.č. 932/7 v k.ú. Police nad Metují od spoluvlastníka Ing. Jana Knittela
do majetku města za sjednanou kupní cenu 100,- Kč/m2. Město uhradí náklady řízení včetně daně z
převodu nemovitosti.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
13/05/2010
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 730/22 o ploše 388 m2 v k.ú. Hlavňov panu Martinu Vanišovi. Kupní
cena je stanovena ve výši 25,- Kč/m2. Celková kupní cena 9.700,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od
podpisu kupní smlouvy. Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
14/05/2010
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 489 o ploše 320 m2, p.č. 490 o ploše 212 m2 a p.č. 491 o ploše 633
m2 v k.ú. Hlavňov panu Rostislavu Pavlíkovi. Kupní cena je stanovena ve výši 20,- Kč/m2, celková kupní
cena 23.300,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
15/05/2010
ZM schvaluje prodej pozemku st.č. 881 o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Ledhuje paní Růženě Řezníčkové.
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2 a celková kupní cena 1190,- Kč bude uhrazena při podpisu
kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
16/05/2010
ZM schvaluje prodej bytů v domě č.p. 69 s příslušným podílem na společných prostorech a pozemku st.č.
206/1 v k.ú. Police nad Metují takto:
- bytovou jednotku č. 2 - 2+1 v II. NP paní Miladě Melicharové za kupní cenu 166.649,- Kč
- bytovou jednotku č. 3 - 3+1 v II. NP manželům Josefu a Erice Scholzovým za kupní cenu 425.684,- Kč
- bytovou jednotku č. 4 - 2+1 v II. NP paní Marii Scholzové a panu Lubomíru Balcarovi za kupní cenu
274.323,-Kč.
Prodeje bytů s úhradou kupní ceny proběhnou nejpozději do 31.12.2010.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
17/05/2010
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno
bude spočívat v právu oprávněného:
Strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.č. 769/204, 1133/6,
1133/10, 1133/2, 769/191, 769/196 v k.ú. Velká Ledhuje a p.č. 395/7 v k.ú. Bukovice. Zařízením
distribuční soustavy se konkrétně rozumí zemní kabelové vedení AYKY 3x120+70 pro akci "Police nad
Metují, ul. Na Sibiři, kNN pro 8 RD, Ing. Barva." Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 9,- Kč/bm a
finanční náhrada bude za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene činit částku
2.160,- Kč bez DPH.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

18/05/2010
ZM schvaluje zřízení věcných břemen mezi městem Police nad Metují a firmou A+R s.r.o. takto:
1)Město Police nad Metují jako vlastník pozemku p.č. 1184/3 v k.ú. Police nad Metují zřizuje pro
oprávněnou firmu A+R s.r.o. věcné břemeno vedení, užívání a vstupu za účelem oprav a údržby
vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1184/3 dle geometrického plánu č. 399-449/2009. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
2)A+R s.r.o. jako vlastník pozemku p.č. 1184/6 v k.ú. Police nad Metují zřizuje pro oprávněné Město
Police nad Metují věcné břemeno vedení kanalizačních přípojek po pozemku p.č. 1184/6, včetně práva
vstupu za účelem údržby a opravy těchto inženýrských sítí dle geometrických plánů č. 407-140/2010 a č.
409-140/2010. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč bez
DPH.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
Průběh, komentář k usnesením:
K usnesení č. 2 - starostka informovala o provedené kontrole ze strany KÚ KHK - odd. kontroly obcí a
analýz, které přezkoumalo závěrečný účet města za rok 2009. Kontroly byly provedeny dne 22. 2., 6.4 8.4. 2010 a 19.10. 2009. Materiál byl rozeslán a přezkoumání bylo téměř bez výhrad, tímto chci
poděkovat odboru FSO za zdárný průběh auditu a svědomitou práci.
J. Kosinková - krátce okomentovala závěrečný účet města za rok 2009, informovala o zadluženosti města
v přepočtu na 1 obyvatele, které činí k 1. 1. 2010 částku 3 766,- Kč. V roce 2010 může zadluženost, z
důvodu čerpání úvěru na intenzifikaci ČOV, narůst až na 7 tis. Kč na obyvatele. Ještě letos je třeba
vypracovat rozpočtový výhled na období 2 - 5 let.
K usnesení č. 4 - starostka informovala o rozdělení šestiprocentního výtěžku z VHP (217 tis. Kč), o
rozdělení částky za 1. místo v soutěži Obec přátelská rodině (500 tis. Kč) a o rozdělení mimořádného
výtěžku z loterií od firmy GAPA Group (250 tis. Kč). Postupným nahrazováním výherních hracích přístrojů
(VHP) tzv. videoterminály dochází k tomu, že provozovatelům těchto zařízení odpadla povinnost odvádět
část výtěžku té obci, kde jsou přístroje umístěny, ale je na jejich uvážení, na jaký veřejně prospěšný účel
a komu tyto finanční prostředky převedou. Na základě této skutečnosti proběhlo osobní jednání s panem
M. Jirešem ze společnosti Gapa Group o možnosti části výtěžku odvést městu Police nad Metují. Bylo to v
době, kdy firma Gapa Group ještě neměla prostředky přerozdělené. Jednání bylo úspěšné a firma městu
účelově věnovala částku 250 tis. Kč. Další z firem zabývající se provozováním VHP, Kata Pilníkov, žádosti
vyhovět nemohla, neboť měla povinně odváděné prostředky již rozdělené do jiných obcí. Částka 250 tis.
Kč uvolněná firmou GAPA Group byla po dohodě s jejím vedením rozdělena do devíti položek:
- K úhradě nákladů na opravu autobusu SDH Pěkov využívaného pro přepravu spolků. Náklady na
pořízení autobusu byly 85 tis. Kč, ztoho 45 tis. Kč byl příspěvek města a 40 tis. Kč zrozpočtu hasičů. Dle
sdělení p. Pohla se náklady na opravu vyšplhaly do výše 250 tis. Kč. Opravu autobusu je navrhováno
podpořit částkou 50 tis. Kč.
- Příspěvek MC MaMiNa na canisterapii ve výši 50 tis. Kč - je doporučeno proto, že zčástky 500 tis. Kč
získané v soutěži Obec přátelská rodině od Ministerstva práce a soc. věcí nebylo možné příspěvek na tyto
účely poskytnout.
- Příspěvek pro o.s. Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů ve výši 10 tis. Kč. O vzniku této společnosti
jste se mohli dočíst na stránkách PM, vletošním roce obec Hony slaví výročí 450 let od svého vzniku.
- Úhrada pronájmu Kolárova divadla ke zkouškám symfonického orchestru mladých. Tento orchestr
vzniká za podpory man. Soukupových a jejich dětí.
- Příspěvek ZUŠ na tvorbu deskového interaktivního betlému instalovaného na náměstí. Tradiční
Předvánoční vytrubování vletošním roce slaví 13 let, je zapotřebí tuto akci neustále oživovat. Chceme
touto formou prezentovat tvorbu výtvarného oddělení ZUŠ, částka 10 tis. Kč bude použita na nákup
materiálu.
- Náklady na rekonstrukci veř. sportoviště za sokolovnou, město by mělo zrozpočtu přispívat na podporu
sportovišť ve městě. Hřiště za sokolovnou má vPolici svou tradici, organizovaná skupina pod hlavičkou TJ
Sokol se nabídla, že opraví stávající bránu a oplocení hřiště, ale potřebují finance na zakoupení
materiálu.
- Příspěvek SK Fagone na materiální zajištění závodu koňských spřežení. Jedná se o další sportovní
odvětví, které by mohlo přispět kpropagaci města a dát možnost zhlédnout občanům Policka tento
netradiční sport v místě bydliště.
- V letošním roce naše ZUŠ v měsícisrpnu oslaví 20 let od svého založení a při této příležitosti by mělo
dojít kpředání sportovních a kulturních cen města.
- Výroba a instalace zrcadlové stěny vmalé tělocvičně ZŠ pro orientální tance, zdravotní cvičení a cvičení
žen. Tento požadavek je již dlouhodobý a urgentní. VPolici působí spolek orientálních tanečnic Záhir pod
vedením zkušené lektorky, který často vystupuje vKolárově divadle, tyto tanečnice pro správné držení
těla a nácvik prvků potřebují sebekontrolu, ktomu mají sloužit zrcadlové stěny. Ve spolupráci se ZŠ a
dobrovolníky by mohlo dojít krealizaci zrcadel bez velkých nákladů.
P. Scholz - z jakého důvodu nebyla část výtěžku poskytnuta na činnost TJ Spartak.
I. Seidlmanová - TJ Spartak obdrží finance z 6% odvodu výtěžku VHP, společnost Gapa Group si sama

určila, komu půjdou finance z odvodu jejich automatů.
Ing. J. Vlček - TJ Spartak nemůže počítat s přidělením peněz z tohoto výtěžku, jsou to finance navíc a
neměly být součástí rozpočtu, vedení fy si po konzultaci s radnicí nadefinovalo jejich rozdělení.
Ing J. Vlček - informoval zastupitele o částce, kterou město obdrželo z odvodu VHP, a která letos byla
podstatně nižší než v loňském roce a činila 217 tis. Kč. Požadavky spolků tuto částku o dost převyšují.
Návrh na přidělení dotací do kapitol kultura, sport a sociální oblast činí422.445,- Kč, Částka 300 tis. Kč
byla rozdělena mezi TJ Spartak a TJ Sokol. Ze sportovní komise přišel návrh, aby TJ Spartak byly
přiděleny finance z jiné rozpočtové kapitoly, přestože o ně požádali opožděně. Radou města prošel návrh
přidělit TJ Spartak částku 200 tis. Kč, avšak bez navýšení výdajové stránky rozpočtu, jednalo by se
pouze o přesun z kapitoly do kapitoly, s tím, že budou použity peníze, které byly původně určeny na II.
etapu likvidace chodníků v ulici Na Sibiři.
I. Seidlmanová - seznámila zastupitele s návrhem a doporučením kulturní komise a RM na poskytnutí
příspěvků k financování kulturně-společenských akcí. Částka 94.445,- Kč byla rozdělena mezi 12
žadatelů.
Mgr. M. Trnovská - informovala o doporučení zdravotně-sociální komise na poskytnutí příspěvků v
sociální oblasti. Navrhováno je podpořit 4 žadatele. Skalní záchrannou službu, která žádala již v loňském
roce a nebyla uspokojena. Vzhledem k místní spádovosti navrhujeme přispět na jejich činnost částkou 12
tis. Kč. Mateřské centrum MaMiNa, které mělo požadavek na 37 tis. Kč, komise doporučila částku 7 tis.
Kč, protože MC již obdrželo z jiných prostředků částku 50 tis. Kč na canisterapii. Senior klub Ostaš
doporučena plná částka 5 tis. Kč. Tento klub úzce spolupracuje se sociální komisí. Celkem bylo rozděleno
28 tis. Kč, bohužel z nedostatku financí nelze pokrýt všechny žádosti v plné výši.
K usnesení č. 5 - J. Kosinková vedoucí odboru FSO seznámila zastupitele s návrhem rozpočtových změn
pod číslem 14 - 23.
K usnesení č. 6 - I. Seidlmanová uvedla, že získání smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na
intenzifikaci ČOV bylo náročné. Přesto, že SFŽP měl veškeré podklady již od ledna, byla smlouva
doručena na poslední chvíli. Původně měla být schválena již na květnovém ZM, bohužel nebyla fondem
včas vypracována. V posledních dnech muselo město formou telefonických urgencí na všech
kompetentních místech vyvíjet neustálý tlak, aby se věci daly do pohybu a smlouva byla doručena před
zasedáním ZM. Nakonec se vše podařilo a po jejím schválení ZM již nic nebrání k uvolnění dotace.
K usnesení č. 7 - Ing. P. Pohner informoval o výnosu daně z nemovitostí v předešlých letech na základě
vypracované tabulky. Shrnul možnosti jaké má zastupitelstvo při ovlivňování výnosu z daně z
nemovitostí v roce 2011. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví příslušné koeficienty, může mít
několik variant. V případě, že bude ponechána stávající vyhláška, bude moci město v roce 2011 počítat s
příjmem ve stejné výši jako letos, tj. 2.220 tis. Kč. Pokračoval v rekapitulaci vývoje v předešlých letech.
Uvedl, že novelou zákona o dani z nemovitostí byla v roce 2009 dána obcím možnost stanovit místní
koeficient. ZM vydáním příslušné vyhlášky stanovilo koeficient 2 a zároveň osvobodilo od daně pozemky
orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů. V roce 2010 došlo opět k novele
zákona, kdy byla zvýšena sazba daně z pozemků, a ze zastavěných ploch na dvojnásobek. Na tuto
skutečnost ZM opět reagovalo vydáním vyhlášky a místní koeficient zrušilo. Dnes je třeba opět
rozhodnout, zda bude město reagovat, a využije možnosti pro rok 2011 stanovit novou vyhláškou
příslušné koeficienty. Vyhláška musí nabýt účinnosti do konce srpna tohoto roku, s platností od ledna
2011. Město má za povinnost nahlásit tuto změnu správci daní tj. FÚ z důvodu výběru daní od
poplatníků. RM doporučuje variantu s obnovením místního koeficientu na hodnotu 2 se zachováním
současně platných koeficientu podle počtu obyvatel a se zachováním osvobození orné půdy, chmelnic,
vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Což by znamenalo dvojnásobné zvýšení daně z
nemovitosti oproti roku 2010, a přineslo do rozpočtu dalších potřebných 2,2 mil. Kč.
Z. Kadidlo - pokud zvýšíme koeficient dvojnásobně, měli bychom také zrušit osvobození placení daně z
pozemků orné půdy. Dále bychom si měli stanovit, kam získané prostředky vložíme. Ing. J. Vlček rozpočet města v letošním roce je napjatý a to počítá s revolvingovým úvěrem ve výši cca 9 mil. Kč.
Zadluženost se snažíme snížit prodejem majetku. S ohledem na další léta navrhuji zvýšení daně schválit.
Není možné dlouhodobě krýt rozpočet prodejem majetku, protože již není v podstatě co prodávat. Pokud
koeficient nezvýšíme, tak následující ZM nebude mít potřebné finance na krytí dluhů. Proto navrhuji
použít tyto peníze na snížení zadluženosti města.
I. Seidlmanová - pro toto volební období nebyla v plánu intenzifikace ČOV, která město značně zadluží.
Pokud budou uvolněny dotační prostředky na zateplování veřejných budov, budeme okamžitě o tuto
dotaci žádat pro budovy ZŠ. Odhad nákladů na zateplení je 23 mil. Kč, max. výše dotace je 60% a 40%
činí spoluúčast města. Takže i tady musíme počítat s uvolněním prostředků z rozpočtu města.
K usnesení č. 8 - I. Seidlmanová oznámila, že Ministerstvo vnitra poskytuje prostřednictvím MV-GŘ HZS
ČR účelové neinvestiční dotace, ty jdou do rozpočtu krajů a kraje je přidělují městům. Město má možnost
získat 200 tis. Kč, protože v Polici n. M. existuje akceschopná jednotka SDH kategorie JPO II. Dotace je
rozdělena do dvou částí na výdaje a zabezpečení akceschopnosti a na mzdové výdaje a zákonné pojištění
členů SDH.
J. Kosinková - veškeré uvedené výdaje jsou kryté schváleným rozpočtem, po obdržení dotace nahradíme
vlastní zdroje dotací a snížíme revolvingový úvěr.
K usnesení č. 9 - Z. Kadidlo informoval o zamítavém stanovisku RM, IMŽP a stavební komise k žádosti o
prodej pozemku v k.ú. Police n. M. pí M. Koubkové. Nedoporučení prodeje pramení z nedoložení dokladu
pí Koubkovou o kladném stanovisku sousedů. Jedná se o pozemek v Tomkově ulici mezi nemovitostmi pí

Koubkové a pí Chovanečkové. Paní Koubková má zájem o koupi pozemku st.č. 18 pro vybudování
přístavby - hotelu a restaurace. Pozemek užívají jako zadní přístup ke svým nemovitostem pí Koubková a
rovněž vlastník sousední nemovitosti fa Gapa spol. s.r.o. Oba vlastníci přes tento pozemek zásobují své
provozovny. Firma Gapa má sice zajištěn vstup na svůj pozemek ještě ze Zahradní ulice, ale tento
přístup je místy široký max.3 m, zarostlý, nezpevněný, v zimních měsících nepřístupný a nevhodný pro
nákladní automobily.
Petr Scholz - podávám protinávrh a nesouhlasím se zamítavým stanoviskem. Paní Koubkovou jsem
osobně navštívil a prohlédl si ubytovací prostory, které mají kapacitu až pro 50 osob. Pokud chceme a
máme ve volebním programu podporu cestovního ruchu, měli bychom podpořit tento záměr a pozemek
prodat. Koubkovi chtějí ubytovací kapacitu ještě zvětšit cca pro 80 osob. Vzhledem ke strategickému
místu, kde se penzion nachází (v centru města), bychom měli tento prodej podpořit.
I. Seidlmanová - chtěla bych pořádat o vyjádření předsedu stav. komise, RM vychází z návrhů a
doporučení komisí, které byly k těmto účelům zřízeny.
Ing. P. Scholz - stavební komise tuto žádost řešila a jak tady již bylo řečeno p. místostarostou, firmě
Gapa by vznikly problémy se zásobováním, (nezpevněný, travnatý povrch, o max. šířce 3 m). Jiná
situace by byla, kdyby firma Gapa s prodejem souhlasila.
J. Seifert - navrhuji vše znovu prověřit a projednat s pí Kubkovou.
J. Antl - mám stejně široký vjezd do domu a není problém tam zajet, šířka je dostačující.
Ing. J. Vlček - navrhuji pozvat pí Koubkovou do stavební komise a zjistit podnikatelský záměr a znovu
přehodnotit stanovisko.
J. Škop - v současné době trvá tzv. pokojný stav, pokud budeme zasahovat, změníme zvyklosti tohoto
stavu. Také je problém získat povolení na zřízení sjezdu.
I. Seidlmanová - fa Gapa nechce v žádném případě objekt prodat a ani do budoucna neuvažují s
otevřením restaurace s občerstvením, chtějí být nadále provozovateli VHP.
P. Scholz - navrhuji stáhnout toto usnesení z dnešního programu a znovu vstoupit do jednání a nechat
prověřit ve stavební komisi a na odboru IMŽP.
K usnesení č. 10 - Z. Kadidlo uvedl, že stavební komise, RM i odbor IMŽP nesouhlasí s prodejem tohoto
pozemku z důvodu plánované stavby víceúčelového hřiště v této lokalitě.
Diskuze, informace:
Starostka:
- 28. 6. 2010 v10.00 hod bude probíhat na polické čističce oficiální zahájení akce Intenzifikace ČOV.
Pozvání k účasti pro zastupitele.
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje pozvalo
představitele obcí na - 28. 6. 2010 do Bílých Poličan, kde proběhlo seznámení se současnou fází realizace
projektu "Spolupráce hasičských jednotek včesko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a
vzájemná pomoc při krizových situacích". Tento projekt byl doporučen ke spolufinancování zOperačního
programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 - 2013. Police n. M. je zahrnuta vprojektu, jehož součástí
je nákup cisterny. Vsouvislosti sreálnou možností získat novou hasičskou cisternu bylo zahájeno jednání
o prodeji cisterny stávající. Aby mohl být prodej uskutečněn za výhodně nabízených podmínek, měl by
proběhnout co nejdříve. To však znamená zajistit do doby získání nové cisterny náhradní řešení. O
možném zapůjčení se jedná.
- Ke konci května byla uzávěrka přihlášek dětí do MŠ vPolici n. M. Na základě počtu podaných přihlášek
zahájilo město jednání o zřízení další třídy MŠ. Vnásledujících několika letech nás zasáhne populační vlna
mladých lidí narozených v70. - 80. letech. Stávající kapacita MŠ je nedostačující. Na stránkách města
najdete moje prohlášení ksituaci a vývoji našeho předškolského zařízení. Proběhla interní schůzka za
účasti ředitelky MŠ pí D. Balákové a ředitele ZŠ Mgr. K. Nývlta. Vsoučasné době máme 24 přihlášených a
nepřijatých dětí. Vpondělí proběhla schůzka srodiči neumístěných dětí, kde byli informování o snaze zřídit
novou třídu MŠ, závazně se přihlásilo 16 dětí. Další rozhodnutí je na zastupitelích, zda schválí zřízení
nové třídy. Je vytipován objekt bývalého polytechnického pavilonu, kde by došlo po dohodě shygienou
kdrobným stavebním úpravám. Třída by zřejmě svoji funkci plnila výhledově 3 - 5 roků, další populační
vývoj nám není znám. Vzhledem kfinančním nákladům, které nastanou, bychom měli dnes rozhodnout,
zda uvolníme potřebné prostředky zrozpočtu města. VMŠ probíhají renovační práce, na základě
výběrového řízení jsme ušetřili 130 tis. Kč, které by mohli být použity na zřízení této třídy.
Ing. J. Vlček - mrzí mě, že toto usnesení nebylo projednáno v RM.
I. Seidlmanová - bohužel se nedalo dříve projednat, protože uzávěrka přihlášek byla po zasedání RM a
nikdo nevěděl, kolik dětí se závazně přihlásí.
Ing. V. Bučok - jsou nezbytné úpravy schváleny hygienou, mohly by nastat potíže.
Mgr. K. Nývlt - máme s takovými třídami zkušenosti, obědy se budou dovážet, prováděn bude pouze
výdej stravy.
Mgr. M. Trnovská - chtěla bych vědět, co je pravdy na tom, že jsou přijímány do MŠ děti matek na
rodičovské dovolené a matky, které mají nastoupit do zaměstnání, přednost nemají.
D. Baláková - ředitelka MŠ, s touto otázkou jsem počítala. Pro přijetí dětí do školního zařízení musím
vycházet ze školského zákona. Dále o přijetí rozhoduje ředitelka MŠ spolu se zřizovatelem. Jediný právní
nárok na přijetí dítěte je 1 rok před nástupem na povinnou školní docházku. Na základě žádosti, kterou
rodiče vyplní my pak děti buď umístíme či naopak. Na této žádosti jsou základní informace, aby

nedocházelo k diskriminaci rodin a není tam kolonka, zda matka pracuje či nepracuje. Také vycházíme ze
Základních práv a svobod dítěte a kritéria pro přijetí jsou sestavena podle metodiky Ministerstva školství
a konzultována se zřizovatelem. Používáme kritéria, která jsou zjistitelná a neměnná, jako věk dítěte,
trvalé bydliště a počet sourozenců v rodině. Pokud bude kritériem zaměstnanost matky, může nastat
situace, že matku nakonec nepřijmou a ona dítě do škol. zařízení nedá, proto nesouhlasím s tímto
postupem. Ze zákona musím vyhlásit zápis a po jeho ukončení vydat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
Nemohu přijmout přednostně dítě matky, která jde do zaměstnání, na to není právní nárok. Pokud se mi
jiná matka, která je na mateřské odvolá, přezkoumá odvolání krajský úřad. Prokáže-li se, že jsem dítě
nepřijala z důvodu nepracující matky, mám veliký problém. Proto tedy dodržuji tento postup.
Pan Příhoda, paní Vídeňová a paní Klásková - vyjádřili nespokojenost s pronajímáním zahrádek v
zahrádkářské kolonii nezodpovědným osobám, které neudržují pořádek a nerespektují zamykání vstupní
brány do kolonie.
Starostka - uvedla, že namátkovým dozorem nad pořádkem v zahrádkářské kolonii je pověřena MP a s
osobami, s jejichž chováním nejsou dobré zkušenosti, jsou uzavírány takové nájemní smlouvy, aby je
bylo možné při případných problémech okamžitě vypovědět.
Pan Příhoda - upozornil na nevhodný odvodňovací kanál, který se objevil na přístupové cestě k
zahrádkám. Podle jeho názoru je zbytečný a jeho umístění nebylo se zahrádkáři konzultováno. Kromě
toho došlo při jeho vytvoření k zúžení přístupové komunikace, která byla před několika léty uměle
rozšířena.
Z. Kadidlo - reagoval, že o vytvoření odvodňovacího kanálu nemá informace, ale co se týká rozšiřování
přístupové cesty, to bylo se zahrádkáři konzultováno zcela jistě. Přislíbil provedení místního šetření.
L. Vaněk - podivil se nad tím, proč paní starostka otázku zřízení nové třídy MŠ nenavrhla doplnit do
programu dnešního zasedání hned v jeho úvodu. Dále uvedl, že nechápe, proč by město mělo
podporovat paní Koubkovou při její snaze rozšiřovat penzion, a proč raději nepodporuje stávající funkční
zařízení, jako je ubytovna TJ Spartak.
Jednání bylo ukončeno v 19.10 hodin. Zápis vyhotoven 2. 7. 2010
1. ověřovatel : ........................................
Starostka: ........................................... Ida Seidlmanová

2. ověřovatel : .........................................

