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Zápis [3/RM/7.2.2022]

Rada města Police nad Metují

Z Á P I S
z 3. schůze Rady města Police nad Metují v roce 2022,
která se konala dne 7.2.2022
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 3. Rady města Police nad Metují v roce 2022
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/3RM/2022
Pronájem uvolněného bytu v DPS
I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 35 na adrese K Sídlišti 259, Police nad Metují panu ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ od 15.2. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje
Mgr. Olgu Landovou zajistit ve spolupráci s TS uzavření nájemní smlouvy.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/3RM/2022
Společné vstupné do MPM a Muzea stavebnice Merkur v roce 2022
I. Rada města projednala a schvaluje
společné vstupné do Muzea papírových modelů a Muzea stavebnice Merkur v roce 2022 dle
domluvy vedoucího Muzea papírových modelů s vedením Merkur Police o. p. s.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

5.

3/3RM/2022
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1145/2 v k.ú. Police n.M.
I. Rada města projednala
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žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 1145/2 v k.ú. Police n. M. podanou panem ░░░░
░░░░ ░░░░ dne 2. 2. 2022.
II. Rada města schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1145/2 v k.ú. Police nad Metují o přibližné výměře 20
m2.
III. Rada města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. zveřejnit záměr dle návrhu na úřední desku MěÚ Police n. M.
Termín: 18.2.2022
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
6.

4/3RM/2022
Schválení podání dotační žádosti do SFDI - POLICE NAD METUJÍ Silnice III/30316 – ul.
Nádražní, parkovací stání
I. Rada města projednala a schvaluje
podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "POLICE
NAD METUJÍ Silnice III/30316 – ul. Nádražní, parkovací stání".
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

5/3RM/2022
Návrh rozpočtu města na rok 2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
podrobný návrh rozpočtu města na rok 2022.
II. Rada města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce v nejvyšším druhovém třídění.
Termín: 7.2.2022
2. vedoucí finančně správního odboru
2.1. předložit ZM ke schválení závazné ukazatele rozpočtu.
Termín: 17.2.2022
Komentář:
V rámci projednání finálního znění návrhu rozpočtu města na rok 2022 rada města převážně
diskutovala

nad

závěry

jednání

grantové

komise,

přičemž

se

na

základě

jejího

doporučení rozhodla přehodnotit své usnesení ke grantům na rok 2022 přijaté na jednání RM 24.
1. 2022.
Rada města se rozhodla zrušit usnesení č. 3/2RM/2022 ze dne 24. 1. 2022 a nahradit jej novým
usnesením, kterým v souladu s novým návrhem grantové komise schvaluje navržené rozdělení
grantů z dotačních programů „Spolková činnost, Akce pro veřejnost a Mimořádné úspěchy
jednotlivců“ a přidělení individuálních dotací spolku Police Symphony Orchestra, z.s. ve výši
150.000 Kč, paní Miluši Kosové, zastupující neformální sdružení „Senior klub Ostaš“, ve výši 11 300
Kč a panu Liboru Vackovi, zastupujícímu neformální sdružení „Astronomický klub Police nad
Metují“, ve výši 9 000 Kč. Tento postup uplatnila rada města s ohledem na to, že dané subjekty
buď nemohou v dotačních programech o přidělení dotace usilovat, nebo je problematické podané
žádosti v rámci nastavených kritérií bodově ohodnotit. Celková částka alokovaná v návrhu rozpočtu
na spolkovou činnost bude zachována a mezi jednotlivé žadatele rozdělena suma po odečtení
individuálně poskytnutých dotací.
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RM se souhlasně vyjádřila i k úpravě bodového hodnocení několika žádostí, kdy došlo ze strany
grantové komise ke korekcím bodového hodnocení.
Závěrem RM pověřila předsedu grantové komise projednáním úprav grantového systému pro další
období, přičemž doporučila při této aktualizaci zohlednit v maximální možné míře doporučení
grantové komise při zajištění souladu znění jednotlivých programů s platnou legislativou.
K samotnému návrhu rozpočtu již RM neměla zásadní připomínky. V diskusi nad ostatními
kapitolami rozpočtu členové RM zdůraznili, že při dalším projednávání rozpočtu bude nutné více
svázat schvalování rozpočtu škol s vlastním rozpočtem města. Ideální by v tomto směru bylo
projednání rozpočtu ještě před koncem kalendářního roku. Při další tvorbě rozpočtu pak bude
nezbytné změnit postup tvorby rozpočtu, a tento začít stavět od mandatorních výdajů a investic, a
teprve následně doplnit rozpočet o nepovinné výdaje. V opačném případě hrozí výrazné zmenšení
prostředků na investice v budoucím období.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
8.

6/3RM/2022
Dotace z rozpočtu města Police nad Metují
I. Rada města ruší
na základě výsledku mimořádného jednání grantové komise své usnesení č.3/2RM/2022.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace z dotačních programů „Spolková činnost, Akce pro veřejnost a Mimořádné
úspěchy jednotlivců“ žadatelům uvedeným v příloze a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace s uvedenými žadateli.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace na spolkovou činnost ve výši 150 000 Kč Police Symphony
Orchestra, z.s. se sídlem Komenského náměstí 401, 549 54 Police nad Metují, IČ: 01510207
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace na činnost ve výši 11 300 Kč paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ , 549 54 Police nad Metují, zastupující neformální sdružení Senior klub Ostaš, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem.
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace na činnost ve výši 9 000 Kč panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , 549 54 Police nad Metují, zastupujícímu neformální sdružení Astronomický klub
Police nad Metují, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem.
VI. Rada města pověřuje
předsedu grantové komise projednáním úprav grantového systému pro další období se
zohledněním zajištění souladu znění jednotlivých programů s platnou legislativou a předložení
navržených úprav ke schválení radě města.

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
9.

Diskuze
Starosta - seznámil RM s nabídkou firmy Prostavby, a.s., která je ochotna plánované sportoviště na
sídlišti, na které město na konec dotaci nezískalo, zrealizovat na splátky. Celkové náklady
přesahující 8 mil. Kč by město uhradilo ve třech splátkách v letech 2022, 2023 a 2024.
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Místostarosta – doporučil provést revizi projektu s cílem celou stavbu zredukovat na takovou
úroveň, aby plnila svoji funkci sportoviště pro ZŠ, a projekt byl zredukován od zbytných stavebních
objektů, které sice zvyšovaly šanci úspěchu žádosti v dotačním programu, ale nejsou pro funkci
školního sportoviště nutné. Současně uvedl, že do doby schválení rozpočtu státu není jisté, jak stát
přistoupí k revizi národních dotačních programů, a zda nebude možné podat žádost znovu.
Současně jsou i další dotační možnosti, u nichž bude třeba ověřit podmínky dotačních programů.
Závěrem zdůraznil, že změna způsobu financování může být zásahem do soutěžních podmínek, s
tím, že bude třeba ověřit, zda při navrhovaném modelu financování stavby nebude nutné provést
nové zadávací řízení.
RM se po krátké diskusi uzavřela, že je třeba provést revizi projektu, ověřit potřebu nebo zbytnost
nového zadávacího řízení, přičemž je třeba po zajištění těchto kroků se k věci vrátit.
Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran

Mgr. Jiří Škop

starosta

místostarosta
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