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Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 2. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2021,
které se konalo dne 24.2.2021
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
Přítomni:

Jan Antl, člen RM
Lubor Bořek, člen ZM
PharmDr. Ingrid Denygrová, člen ZM
Ing. Josef Havlíček, člen RM
Tomáš Horák, člen ZM
Ivan Konečný, člen ZM
Michal Mucha, člen ZM
Ing. Jan Pohl, člen ZM
Petr Rutar, člen ZM
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Ing. Jiří Beran, starosta
Ing. Matěj Brát, člen ZM
Mgr. Martina Frydrychová, člen ZM
MUDr. Adéla Hažmuková, člen ZM
Mgr. Eva Kašparová, člen RM
Ing. Radko Kříž Ph.D., člen ZM
Marek Plný, člen ZM
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Radek Starý, člen ZM
Ing. Pavel Žák Ph.D., člen ZM

Omluveni:

Mgr. Jaroslav Souček, člen RM; Ing. Jiří Vlček, člen RM

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Pavel Kalibán; Mgr. Karel Nývlt; Věra Plachtová

Předsedající:

Ing. Jiří Beran, starosta

Ověřovatelé:

Tomáš Horák, člen ZM; Ing. Pavel Žák Ph.D., člen ZM

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 2. Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2021
Zahájení jednání starostou města:
Zahajuji 2. veřejné zasedání ZM v roce 2021, 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 Marcelu Hovorkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenuji pana Tomáše Horáka a pana Ing. Pavla Žáka Ph.D.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 19 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
Konstatuji, že ZM je usnášeníschopné!
Upozorňuji, že z dnešního zasedání ZM bude pro potřeby přípravy zápisu pořizován zvukový
záznam.
Na úvod zasedání zastupitelstva starosta poděkoval dlouholeté vedoucí FSO Heleně Ištokové za
svědomitě a pečlivě odvedenou práci, za hlídání rozpočtu a dotací. Předal ji květinu a popřál hodně
úspěchů v novém zaměstnání. Druhou květinu předal paní Janě Hlaváčkové, která na základě
výběrového řízení nastupuje na pozici vedoucí finančně správního odboru. Popřál jí, aby se jí dařilo
a odbor fungoval stejně kvalitně jako doposud. Následně bylo jednání zastupitelstva zahájeno.
Starosta:

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

1/10

2. 3. 2021

Zápis [2/ZM/24.2.2021]

Dovoluji si Vám předložit návrh programu dnešního jednání, který navrhuji doplnit o bod č. 15
- Vystoupení města ze Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.:
1. Zahájení a schválení programu 2. Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2021
2. Kontrola plnění usnesení
3. Volba přísedícího okresního soudu v Náchodě - A
4. Volba přísedícího okresního soudu v Náchodě - B
5. Volba přísedícího okresního soudu v Náchodě - C
6. Návrh rozpočtu města na rok 2021
7. Dotace z rozpočtu města Police nad Metují
8. Dotace z rozpočtu města Police nad Metují - Podpora sociálních služeb
9. Individuální dotace města na rok 2021 - Muzeum Náchodska
10. Individuální dotace města na rok 2021 - Post Bellum o.p.s. "Příběhy našich sousedů 2020 2021"
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města
12. Statut sociálního fondu - změna 2021
13. Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
14. Bezúplatný převod pozemku p.č. 72 v k.ú. Pěkov
15. Vystoupení města ze Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.
16. Diskuze
Nejsou-li připomínky předkládám tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předložený program 2. veřejného zasedání ZM Police nad
Metují v roce 2021.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.

Kontrola plnění usnesení
Komentář
Tajemník Ing. Pavel Pohner - zůstávají dvě usnesení. To, které se opakuje velice dlouho a jedná se
o bezúplatný převod pozemku v areálu DPS , kde stále nejsou ukončeny církevní restituce. Druhé
usnesení je z loňského roku a jedná se o prodej manželů Riegrovým v Hlavňově, kde se stále čeká
na souhlas MěÚ Náchod s dělením lesního pozemku. Poté bude prodej dokončen.

3.

1/2ZM/2021
Volba přísedícího okresního soudu v Náchodě - A
I. Zastupitelstvo města volí
pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Police nad
Metují na další funkční období do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě.
Komentář:
Starosta - Okresní soud v Náchodě nás požádal o volbu kandidátů na soudní přísedící na dobu
dalších 4 let. Jsou to lidé z Police nad Metují, kteří u okresního soudu již působí a jsou ochotni tuto
funkci vykonávat i nadále. Soud se na nás obrací také se žádostí, zda bychom mohli doporučit na
tuto funkci nějakého nového vhodného kandidáta, který by byl ochoten tuto funkci vykonávat.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/2ZM/2021
Volba přísedícího okresního soudu v Náchodě - B
I. Zastupitelstvo města volí
paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Police nad
Metují na další funkční období do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě.
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Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
5.

3/2ZM/2021
Volba přísedícího okresního soudu v Náchodě - C
I. Zastupitelstvo města volí
pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Police nad
Metují na další funkční období do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

6.

4/2ZM/2021
Návrh rozpočtu města na rok 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok 2021 jako schodkový takto:
celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 89.311.742 Kč;
celkové výdaje rozpočtu (tř. 5 a 6) ve výši 101.112.897 Kč;
financování (tř. 8) ve výši 11.801.155 Kč.
2) závazné ukazatele rozpočtu - třídy - dle přílohy.
3) v rozpočtu obsažený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování projektů
Evropské unie.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů následující rozsah oprávnění rady města provádět rozpočtová
opatření (tj. změnu závazných ukazatelů rozpočtu) ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
Rada města:
provádí změny rozpočtu celkových příjmů a výdajů souvisejícími se vztahy rozpočtu
města k jiným územním rozpočtům pro transfery rozpočtových prostředků (dotace,
průtokové dotace, účelově vázané transfery, účelově vázané výdaje) bez omezení,
pokud není nutné dofinancování výdajů z úvěrů;
schvaluje přijetí darů a jejich použití v souladu s účelem (vyjma nabytí hmotného
nemovitého majetku);
provádí přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu – bez
zapojení úvěru (např. změny mezi investičními a provozními výdaji);
provádí změny příspěvku města na provoz příspěvkovým organizacím.
III. Zastupitelstvo města zmocňuje
vedoucí finančně správního odboru k rozpisu rozpočtu dle rozpočtové skladby, který
nepodléhá schvalování orgánů města v detailním členění v rámci schválených ukazatelů
IV. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zveřejnit schválený rozpočet na úřední desce a webových stránkách města
Termín: 28.2.2021
Komentář:
Starosta - Hlavním bodem dnešního zasedání je rozpočet města na rok 2021. Každý rok prezentuje
rozpočet Ing. Jiří Vlček, ale vzhledem k jeho omluvené nepřítomnosti rozpočet odprezentujeme
společně já a pan místostarosta. Na pracovním zastupitelstvu byly jednotlivé položky rozpočtu
detailně probrány. Podrobný rozpočet je k nahlédnutí na městském úřadě.
Místostarosta - okomentoval plánované akce v oblasti investic a údržby města.
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Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
7.

5/2ZM/2021
Dotace z rozpočtu města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh grantové komise na poskytnutí dotací z rozpočtu města Police nad Metují v rámci
dotačních programů Spolková činnost a Akce pro veřejnost.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v příloze a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s žadateli.
Proti hlasovali Petr Rutar, Marek Plný. Hlasování se zdržel Mgr. Jiří Škop.
Komentář:
Starosta - Město vyhlašuje čtyři dotační programy, a to Akce pro veřejnost, Spolková činnost,
Mimořádné úspěchy jednotlivců a sociální oblast. Nyní budeme projednávat dotace na spolkovou
činnost, na akce pro veřejnost, na mimořádné úspěchy jednotlivců a na podporu sociálních služeb.
Do dotačního programu na mimořádné úspěchy jednotlivců nebyla podána žádná žádost.
Do programu Spolková činnost byla navržena částka 1 500 000,- Kč a do programu Akce pro
veřejnost pak 250 000,- Kč.
Grantová komise posuzovala celkem 19 žádostí od místních spolků či spolků působících na území
Policka v rámci DP Spolková činnost, a 31 žádostí o finanční podporu od 18 žadatelů v rámci DP
Akce pro veřejnost o celkovém objemu 2 331 300 Kč.
Grantová komise navrhla na základě bodového ohodnocení schválit finanční podporu z rozpočtu
města v obou programech ve výši 1 750 100,- Kč.
Rada města se návrhem grantové komise zabývala, a doporučila některé úpravy, kdy celková
částka zůstala stejná, jen byla jinak přerozdělena mezi jednotlivými spolky, podle stejného klíče.
Rada města v jedné položce s návrhem grantové komise nesouhlasila a doporučila tento spolek
ohodnotit více. Díky tomu se o částku navýšenou tomuto spolku, logicky, snížily částky pro ostatní
spolky. Tato změna nastala u PSO, který žádal o 300 000,- Kč. Grantové komisi se tato částka
zdála příliš vysoká a snížila tak tomuto spolku hodnocení s tím, že dala přednost spolkům, které
pracují s velkým počtem dětí a mládeže a motivují je ke sportu. Rada města se s hodnocením
grantové komise neztotožnila a doporučuje částku pro PSO navýšit přibližně o 60 000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že v minulém roce nebyla podpora PSO poskytována z grantového systému
města, ale individuálně, zazněly názory, že se měl objem prostředků určených na grantový systém
navýšit. Nicméně letos jsme jen těžko uhájili v rozpočtu finanční prostředky na granty ve shodné
výši jako v loňském roce, a to proto, že si uvědomujeme důležitost podpory místních
spolků a jejich činnosti při výchově mládeže a šíření dobrého jména města.
V dotaci Akce pro veřejnost došlo k úpravě, kdy Spartak svoje žádosti následně oproti původnímu
návrhu upravil tak, že snížil částku u dvou akcí. Změnu jsme samozřejmě uvítali. Částka pro ostatní
spolky byla díky tomu navýšena. Na tomto se grantová komise s radou města shodla .
Místostarosta Mgr. Jiří Škop, Ing. Jan Pohl, Mgr. Martina Frydrychová, Petr Rutar a Ing. Matěj Brát
– oznámili střet zájmů z důvodu působení ve vedení dotovaných spolků.
Hlasování Pro: 16 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

6/2ZM/2021
Dotace z rozpočtu města Police nad Metují - Podpora sociálních služeb
I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh sociální, zdravotní a bytové komise na poskytnutí dotací z rozpočtu města Police nad
Metují v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb pro I. pololetí roku 2021.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
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poskytnutí dotace z dotačního programu "Podpora sociálních služeb" žadatelům uvedeným v
příloze.
III. Zastupitelstvo města pověřuje
Mgr. Olgu Landovou uzavřením
jednotlivými žadateli.

veřejnoprávních

smluv

o

poskytnutí

dotace

s

Komentář:
Starosta - dne 9.12.2020 projednala sociální, zdravotní a bytová komise žádosti o dotace z
programu Podpora sociálních služeb pro I. pololetí roku 2021. Komise postupovala dle grantových
pravidel a navrhuje rozdělit částku 60 000,-Kč třem žadatelům. Hospital Broumov, Laxus z.s.,
Oblastní spolek ČČK.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
9.

7/2ZM/2021
Individuální dotace města na rok 2021 - Muzeum Náchodska
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Police nad Metují.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Muzeu Náchodska se sídlem Masarykovo náměstí 1, 547 01
Náchod, IČ: 00084930 ve výši 300 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace s tímto žadatelem.
Komentář:
Starosta - Každoročně nás žádají o individuální dotace dvě organizace. Jednou z nich je Muzeum
Náchodska, které pro nás provozuje Muzeum města v klášteře a dřevěnce. Provozní náklady
muzea dosahují miliony korun a my v rámci dotací přispíváme pouze částkou 300 000,- Kč.
Původně Muzeum Náchodska žádalo o částku 360 000,-, 60 000,- jsme zatím nechali pod čarou,
jsou to prostředky, které mají být použity na protipožární zabezpečení dřevěnky, která je v našem
majetku, v případě úspěchu žádosti o dotaci.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
10.

8/2ZM/2021
Individuální dotace města na rok 2021 - Post Bellum o.p.s. "Příběhy našich sousedů
2020 - 2021"
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Police nad Metují.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální dotace organizaci Post Bellum o.p.s., se sídlem Sněmovní 7, 118 00
Praha 1, IČ: 26548526, pobočce Paměti národa Královéhradecký a Pardubický kraj, ve výši
17 900,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem.
Komentář:
Starosta - Druhým žadatelem je nezisková organizace Post Bellum, o.p.s., která žádá o
podporu projektu „Příběhy našich sousedů 2020-2021“
Jde o vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd, ve kterém každý z týmů zpovídá jednoho pamětníka
20. století a vytváří rozhlasovou, televizní či psanou reportáž nebo dokument. V Polici nad Metují
běžel úspěšně tento projekt již v minulých letech. Do projektu se rozhodl zapojit 1 tým ze ZUŠ
Police nad Metují. Rozpočet pro 1 tým na 7 měsíců trvání projektu, je vyčíslen na 22 900,- Kč,
přičemž 5 000,- Kč mají organizátoři přislíbeno z MAS Stolové hory. O zbylých 17 900,- Kč žádají v
rámci individuální dotace Město Police nad Metují.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
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11.

9/2ZM/2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Police nad Metují do roku 2024.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu města Police nad Metují na
internetových stránkách města.
Termín: 28.2.2021
Komentář:
Starosta - Sestavování střednědobého výhledu rozpočtu města je zákonnou povinností, k jeho
okomentování předávám slovo Ing. Heleně Ištokové.
Ing. Helena Ištoková - střednědobý výhled rozpočtu je nástroj pro střednědobé finanční plánování
rozvoje obce. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, zpravidla
na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné
základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Předkládaný výhled města je zpracován do roku 2024. Zahrnuje veškeré splátky přijatých úvěrů a
půjček a zároveň dlouhodobé pohledávky (zápůjčku finančních prostředků firmě VaK).
Výhled rozpočtu vychází ze schvalovaného návrhu rozpočtu na rok 2021, kde je zapojen
revolvingový úvěr ve výši 8 mil. Kč. Tento úvěr musí být v následujícím roce splacen, do výhledu
roku 2020 je zapojen další krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, pro zbylé roky výhledu
již není žádný další úvěr zapojen.
V roce 2022 je zapojen v kapitálových příjmech příjem z prodeje zasíťovaných stavebních pozemků
v ulici Větrná.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

12.

10/2ZM/2021
Statut sociálního fondu - změna 2021
I. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Statut sociálního fondu města Police nad Metují platný od 25.2.2021.
Hlasování se zdržel Petr Rutar.
Komentář.
Starosta - zastupitelstvu je předkládán návrh na aktualizaci Statutu sociálního fondu města Police
nad Metují, který je v platnosti od roku 2019, a to ze dvou základních důvodů:
1.
Umožnit v oblasti stravování zaměstnanců zavedení finančního příspěvku na stravování, tzv.
stravenkového paušálu, jehož použití bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou v rámci "daňového
balíčku" těsně před koncem roku 2020.
2. Rozšířit použití sociálního fondu i na možnost poskytnout příspěvek na sportovní a rekondiční
aktivity a příspěvek na rekreaci (především poptávka po příspěvku na rekreaci se rozšiřuje, je to
reakce na dobu, kdy jsou veškeré hromadné akce, které město po řadu let pro své zaměstnance
zajišťovalo, omezovány či zakázány)
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

13.

11/2ZM/2021
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
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I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh vyhlášky č. 01 / 2021 o místním poplatku z pobytu, který byl zpracován na základě
zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(tzv. daňový balíček).
II. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Police nad Metují č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu v
předloženém znění.
Komentář:
Starosta - dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé
zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček). Došlo i k částečné novelizaci
zákona o místních poplatcích. Nově tak není předmětem poplatku:
pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda
pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou
zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její
součástí.
Tyto změny byly v souladu s doporučením MV zapracovány do předkládané vyhlášky spolu s
vypuštěním některých citací zákona, které považoval dozorový orgán MV za nadbytečné.
RM dále na svém jednání doporučila zvýšit poplatek z pobytu z 10 Kč za osobu a den na 20 Kč za
osobu a den. Zákon dává možnost stanovit poplatek z pobytu v rozmezí 0 - 50.- Kč za osobu a
den. Zjišťovali jsme, jak to mají okolní města a obce, navrženou částkou se dostáváme na úroveň
Broumova, Teplic nad Metují a Machova. Suchý Důl má 15,-Kč. Účinnost vyhlášky je z důvodu
čtvrtletní splatnosti poplatku navržena od 1. 4. 2021.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
14.

12/2ZM/2021
Bezúplatný převod pozemku p.č. 72 v k.ú. Pěkov
I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh odboru IMŽP na přijetí pozemku p.č. 72 v k.ú. Pěkov do majetku města Police nad
Metují.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 72 o výměře 143 m2 v k.ú. Pěkov do majetku města Police
nad Metují. Dárcem je paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Město uhradí náklady spojené s převodem
vlastnického práva v katastru nemovitostí. Převodem vlastnického práva dojde k naplnění
závazku uvedeného ve Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené dne 10.7.2020 mezi
paní ░░░░ ░░░░ a městem Police nad Metují.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit darovací smlouvu, zajistit její podpisy a převod vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
Termín: 16.4.2021
Komentář:
Místostarosta - předkládáme zastupitelstvu ke schválení bezúplatný převod pozemku p.č. 72 v k.ú.
Pěkov do majetku města. Jedná se o pozemek v blízkosti místní komunikace, kterou jsme v
loňském roce opravovali. Pří výstavbě opěrné zdi bylo nutné zasáhnout i do pozemku
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majitelky sousední nemovitosti paní ░░░░ ░ . Bylo dohodnuto, že ukončení stavby paní ░░░░
░░░░ městu pozemek daruje. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, takže nyní pokračujeme
v dokončení právního vztahu. Město na základě výše uvedené smlouvy uhradí náklady spojené s
převodem vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
15.

13/2ZM/2021
Vystoupení města ze Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.
I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh na vystoupení města Police nad Metují ze Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
vystoupení města Police nad Metují ze Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.
Proti hlasovala Mgr. Martina Frydrychová. Hlasování se zdržela MUDr. Adéla Hažmuková
Komentář:
Starosta - S Kladským pomezím již dlouhodobě řešíme naše setrvání v plnohodnotném členství.
Spojují nás rozjeté projekty, jako např. Bílé stopy - úpravy běžeckých tras. Tato spolupráce v
tomto roce probíhala velmi dobře, i díky zimě a hlavně lidem, kteří se tomu věnovali. Potom se
jedná o dlouhodobý projekt cyklobusů, které přes naše území jezdí a také projekty jako je Toulavý
batoh a Festival zážitků, který měl původně v loňském roce končit, ale díky covidové situaci bylo
potřeba jej o rok prodloužit. Dopad na spolupráci má i to, že proběhla certifikace a bylo rozděleno
území na oblasti jednotlivých destinačních společnosti. Tato území se mohou samozřejmě
překrývat. My jsme se územně dostali pod Společnost pro destinační management Broumovska o.
p. s., ve které jsme členem prostřednictvím DSO Policka.
Postupem času se ukazuje, že není ideální spolupráci v cestovním ruchu „tříštit“ na dvě strany, vše
duplovat materiálně, časově i finančně. V porovnání s Kladským pomezím, kde se vzájemná
spolupráce s obcemi na Policku zhoršila, což dokumentuje i to, že v připravované rozvojové
strategii Kladského pomezí zůstávají tyto obce na okraji zájmu, došlo s Broumovskem k výraznému
zlepšení komunikace, vzájemné spolupráce a podpory. Efektivitu spolupráce s Kladským pomezím
vyhodnotil jako nízkou i Machov, který v závěru roku 2020 z této společnosti vystoupil.
Zároveň řešíme potřebu finančně podpořit Společnost pro destinační management Broumovska o.
p. s. (SDMB), která z důvodu končícího dotačního období EU a teprve pozvolného startování
období nového, není schopna zajistit své financování bez toho, aniž by musela snížit stav
zaměstnanců. Snižování počtu zaměstnanců by bylo chybou, neboť v SDMB se podařilo v
uplynulém období shromáždit kolektiv šikovných mladých lidí, kteří dokázali fungování společnosti
výrazně zlepšit a posunout spolupráci s jednotlivými obcemi i podnikateli v cestovním ruchu na
kvalitativně vyšší úroveň. Rada města doporučila, že pokud jsou pochybnosti o přínosu členství
města ve Svazu cestovního ruchu Kladském pomezí o.p.s., aby město z této organizace vystoupilo
a finanční prostředky za členství použilo na podporu SDMB.
Ing. Jan Pohl – upřesnil bych k lyžařským stopám. Jedná se o peníze z krajského grantového
programu, Branka jen zažádá o peníze, stejně jako my, jsou zapojeny Janovičky, Martínkovice,
Adršpach, Teplice nad Metují a funguje to, i když v Kladském pomezí nejsou. Pokud nebude chtít
Kladské pomezí zahrnout nečlenské obce, budeme muset o peníze požádat sami, musíme se
dohodnout s ostatními spolky, které upravují stopy.
Starosta - děkuji za doplnění. V Kladském pomezí upravují Jestřebí hory, kde jezdí hlavní
hřebenovku. V tuto chvíli řešíme možnost, administrace přes Broumovsko, aby nemusely žádat
jednotlivé spolky a obce.
Ing. Pavel Žák – jaké je spojení mezi Agenturou pro rozvoj Broumovska a Společnosti pro
destinační management Broumovska o. p. s. (SDMB)
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Starosta – Agentura pro rozvoj Broumovska je jedním ze zakladatelů společnosti. Jsou 3
zakladatelé. Jedním je DSO Policka, druhým je DSO Broumovska a třetí je Agentura pro rozvoj
Broumovska
Mgr. Martina Frydrychová – děkuju za slovo, tento návrh rady nepodpořím, budu hlasovat proti,
protože z logiky věci si myslím, že vzít 45 000,- Kč z Kladského pomezí a přidat 50 000,- Kč
destinačce Broumovsko nic nevyřeší. Na valné hromadě Kladského pomezí Police nad Metují
odhlasovala marketingovou covidovou strategii pro rok 2021. Mimo to, jde ještě o částku 20 000,Kč na přímou marketinkovou kampaň s názvem Police nad Metují, tu můžeme ovlivňovat a hlavně
kontrolovat. Myslím si, že navýšení 50 000,- do destinačky Broumovska nám nic nezaručí, náš
polický cestovní ruch ji nezajímá. Destinačka v Broumově napíná veškeré své síly k tomu, aby se
Broumov v roce 2028 stal evropským městem kultury. Je to dobře, ale mám obavu, že Police nad
Metují bude jen průjezdní lokalitou. Kdybychom si řekli, že cestovní ruch není pro nás nyní žádné
téma a těch 50 000,- Kč bychom vzali a dali je do něčeho jiného z rozpočtu, například na kultivaci
kontejnerových stání, nemám nic proti tomu. Investujme je chytře, jak nejlépe dovedeme.
Neberme si příklad z Machova, spíše si berme příklad z míst, kde to opravdu dobře funguje. Jako
je Adršpach, Suchý Důl, kde si z obou destinaček dokáží vzít nejvíce co můžou. Za mě všechno,
děkuji.
Starosta - děkuji za názor. Nechci to bagatelizovat, neberte to tak, že to děláme primárně jen kvůli
penězům. Rád bych zdůraznil spíše tu spolupráci, není to jen o příkladu z Machova. S Janou
Rutarovou, která za cestovní ruch zodpovídá, respektive se v cestovním ruchu pohybuje dlouhou
dobu, jsme to dost probírali. Není to rozhodnutí moje nebo rady města, ale jednali jsme i se
starostkou Adršpachu, také nemají z Kladského pomezí vůbec žádné výhody pro cestovní ruch,
pouze tam přispívají. To samé jsme řešili i se starostkou Suchého Dolu, vystupovat nechce, ale
podporu necítí ani z jednoho místa. Broumovsko je jí trnem v oku ne proto, že by pro nás nic
nedělalo, ale spíše tím, že tam musí být v rámci DSO. To je věc jiná.
Jana Rutarová - doplnila, že peníze nikde neuspoříme, jen je přelijeme, spolupráce zůstane i když
nebudeme členy, jsme mimo území zájmů Kladského pomezí, komunikace je tam menší než dříve,
v minulosti to někdo takhle rozdělil, my pak spoustu věcí děláme dvakrát, něco posíláme tam, něco
jinam. Já doufám, že vazby tam máme dlouhodobé, známe se tam dobře. Pak už nás ani nezvali
na jednání ani na setkání IC, nejsme tam ani zmínění jako jiné atraktivity. Doufám, že
spolupracovat budeme, ale dále již neformálně.
Starosta - měli bychom nadále spolupracovat, myslíme si, že i pro ně jsou naše lokality atraktivní,
oni se nyní upínají na zámky, Rozkoš, Babiččino údolí, ale je potřeba nabídnout i širší okolí.
Ing. Kříž – krátký příspěvek, myslím si, že změna je rozumná, rád bych se zeptal, jaká je
sounáležitost mezi oběma organizacemi? Dříve jsem tam pracoval, velice mě mrzela jejich rivalita.
Snažil jsem se hrát mediační roli, ale myslím si, že to v té době moc nešlo.
Starosta - ani v této době, nevraživost se ještě prohloubila, certifikace vše ještě zhoršila. Kriticky
bych řekl, že rivalita je pouze ze strany Kladského pomezí. Cítí to jako křivdu, protože přišli o
území Policka a nedokáží to překousnout. Broumovsko tak velký problém nemá, mají své území, o
spolupráci se dál snaží, ale zatím odezva z Kladského pomezí není.
Mgr. Martina Frydrychová – děkuji za diskusi, kdy se tedy chystáme vystoupit, když pro letošní rok
jsou již rozjeté akce?
Starosta – vystoupení podléhá stanovám svazu, ZM to musí schválit, pak se pošle předsednictvu
svazu Kladského pomezí dopis o ukončení členství a členství zanikne ve chvíli, kdy ho schválí
předsednictvo a valná hromada Kladského pomezí. Přesně nejde odhadnout, kdy se valná
hromada sejde.
Místostarosta - upřesnil, že představenstvo Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s. to pouze
projedná, nebude hlasovat, pouze to vezme na vědomí. Z povahy věci nemůže orgán Kladského
pomezí hlasovat o vůli člena.
Starosta - pravidelně zveme na DSO zástupkyni destinační společnosti Broumovsko, odprezentují
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co dělají, čím se zabývají, jaké jsou výhledy do budoucna. Dovolil bych si ji pozvat na příští
zasedání ZM, aby odprezentovala, co přesně dělají pro oblast Policka. Bojuji za to, abych
připomínal Polici. Když nás potřebovali, tak jen slibovali, ale nyní se to změnilo a posun je určitě
znát. Musí s námi také počítat a my po nich chceme, aby marketing cestovního ruchu dělali i pro
nás. Rád zástupce Destinační společnosti pozvu, aby nám krátce odprezentovala činnost
společnosti.
Hlasování Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
16.

Diskuze
Starosta - Poslední bodem je diskuze. Dávám prostor zastupitelům i přítomným občanům. Nikdo
nemá nic do diskuze.
Chtěl bych omluvit paní ░░░░ ░░░░ ░ , zdravíme jí. Paní ░░░░ ░ vzkazuje, že moc děkuje
Technickým službám za zvládnutí zimy a včasný posyp.
Ve středu 17. 2. 2021 proběhlo první kolo antigenního testování v Pellyho domech. V Polici nad
Metují přišlo 217 lidí a bylo odchyceno 11 pozitivních. Jsme v nižším průměru v rámci okolních
měst. Jsme rádi, že přišlo dost občanů. Další testování pokračuje v pátek 26. 2. 2021.
Nemocnice Náchod nám potvrdila, že mobilní testovací tým bude fungovat do konce března a ještě
bude o jeden tým posílen. Dohodli jsme se, že stačí jeden tým pro občany a další tým necháme
jako možnost testování přímo ve větších firmách. Předběžně by šlo o každý pátek do konce
března.
Pokud není další dotaz dnešní jednání zastupitelstva končím, děkuji za účast a budu se těšit na
další ZM 14. 4. 2021.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

Tomáš Horák
člen ZM
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