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Zápis [6/ZM/12.12.2018]

Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 6. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují,
které se konalo dne 12.12.2018
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
Přítomni:

Jan Antl, člen RM
Lubor Bořek, člen ZM
PharmDr. Ingrid Denygrová, člen ZM
Tomáš Horák, člen ZM
Ivan Konečný, člen ZM
Michal Mucha, člen ZM
Ing. Jan Pohl, člen ZM
Petr Rutar, člen ZM
Radek Starý, člen ZM
Mgr. Martina Váňová, člen ZM
Ing. Ph.D. Pavel Žák, člen ZM

Omluveni:

MUDr. Adéla Hažmuková, člen ZM

Ing. Jiří Beran, starosta
Ing. Matěj Brát, člen ZM
Ing. Josef Havlíček, člen ZM
Mgr. Eva Kašparová, člen RM
Mgr. Olga Landová, člen RM
Marek Plný, člen ZM
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Mgr. Jaroslav Souček, člen RM
Mgr. Jiří Škop, místostarosta
Ing. Jiří Vlček, člen RM

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Kateřina Brátová; Ing. Helena Ištoková; Ing. Pavel Kalibán; Ilona
Kejdanová; Mgr. Karel Nývlt; Věra Plachtová; Ing. Pavel Scholz; Petr Zima

Předsedající:
Ověřovatelé:
Číslo
bodu
1.

Lubor Bořek, člen ZM; Michal Mucha, člen ZM

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu zasedání ZM č. 6/2018
Zahájení jednání starostou města:
Zahajuji 6. veřejné zasedání ZM v roce 2018, 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 stanovuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji pana Michala Muchu a pana Lubora Bořka. V
době zahájení zasedání ZM je přítomno 20 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
Konstatuji, že ZM je usnášeníschopné!
Dále upozorňuji, že z dnešního zasedání ZM bude pro potřeby přípravy zápisu
pořizován zvukový záznam.
Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1. Zahájení a schválení programu zasedání ZM č. 6/2018
2. Kontrola plnění usnesení
3.
Zřízení osadního výboru Pěkov a Hony, stanovení počtu členů osadního výboru, volba
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předsedy osadního výboru a volba členů osadního výboru
4. Návrh na odměňování neuvolněných členů ZM, předsedů výborů a komisí
5. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru na rok 2019
6. Návrh změn rozpočtu č. 7, rozpočtová opatření č. 39 - 48
7. Organizační směrnice ZM č. 07/2018 - Rozpočtová pravidla
8. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019
9. Smlouva o návratné finanční výpomoci - Spartak Police nad Metují
10. Smlouva ZŠ a MŠ Police nad Metují - příspěvek na projekt - dodatek č. 1
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Centru sociálních služeb Naděje Broumov
12. Poskytnutí finanční náhrady bývalé starostce Idě Jenkové za nevyčerpanou dovolenou
13. Přijetí daru pozemku p.č. 969/31 v k.ú. Police nad Metují
14. Prodej části pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Velká Ledhuje
15. Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. Vyhláška č. 03/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Police
nad Metují
17. Schválení podání žádosti o dotaci MMR - podpora výstavby infrastruktury RD Bělská
18. Schválení podání žádosti o dotace MMR - Komunikace, sportoviště
19. Diskuze
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/6ZM/2018
Zřízení osadního výboru Pěkov a Hony, stanovení počtu členů osadního výboru, volba
předsedy osadního výboru a volba členů osadního výboru
I. Zastupitelstvo města zřizuje
Osadní výbor Pěkov a Hony s počtem členů 6.
II. Zastupitelstvo města volí
do funkce předsedy Osadního výboru Pěkov a Hony pana Jakuba Pokorného.
III. Zastupitelstvo města volí
za další členy Osadního výboru Pěkov a Hony pana Ing. Norberta Marela, pana Zdeňka Pohla,
pana Milana Kozára, pana Ivana Konečného a pana Vladimíra Vacka.
Starosta - uvedl, že na ustavujícím zasedání byl zřízen OV Radešov a Hlavňov. Zřízení OV Pěkov a
Hony je na programu dnešního jednání. Mezi obyvatele Pěkova a Honů byli rozdány přihlášky, kdo
má zájem pracovat ve výboru. Přihlásilo se šest zájemců, tudíž nemusely probíhat volby, protože
podle jednacího řádu je ustanoven max. počet sedm členů a min.tři členové. Následně proběhla
schůzka přípravného výboru, kde si uchazeči o členství v osadním výboru zvolili za předsedu pana
Jakuba Pokorného. Přeji, aby se jim práce dařila a a měli řadu konstruktivních nápadů ve prospěch
obce.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/6ZM/2018
Návrh na odměňování neuvolněných členů ZM, předsedů výborů a komisí
I. Zastupitelstvo města schvaluje
v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s platností od 1. 1.
2019 odměnu:
a) za výkon funkce neuvolněného člena RM ve výši 4 000 Kč měsíčně s tím, že se za každou
neúčast na zasedání RM odměna za měsíc, ve kterém byla zaznamenána absence, krátí o
500 Kč;
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b) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 1 000,- Kč měsíčně s
tím, že se za každou neúčast na zasedání ZM odměna za měsíci , ve kterém byla
zaznamenána absence, krátí o 500 Kč;
c) za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru ZM ve výši 2 000,- Kč
měsíčně s tím, že se odměna za měsíce, kdy nebylo uskutečněné žádné jednání či
kontrola podložené zápisem, odměna krátí o 500 Kč.
d) za výkon funkce předsedy osadního výboru, předsedy komise pro výstavbu dopravu a
rozvoj, komise bytové, sociální a zdravotní, grantové komise, letopisecké komise a komise
životního prostředí ve výši 2 000,- Kč měsíčně s tím, že se za měsíce, kdy nebylo
uskutečněné žádné zasedání výboru či komise podložené zápisem, odměna krátí o 1 000 Kč;
f) za výkon funkce předsedy komise pro obřady a slavnosti ve výši 2 000,- Kč měsíčně s tím,
že se za měsíce, kdy nebyla uskutečněná žádná akce, odměna krátí o 1 000 Kč;
g) neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství zvýšenou o částku 400 Kč za každý obřad,
maximálně však 800 Kč denně a 2000 Kč měsíčně.
V případě souběhu výkonu funkcí náleží neuvolněnému členovi ZM měsíční odměna podle
funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
Starosta - zastupitelé obdrželi návrh odměňování elektronicky. Tabulka se skládá z maximální
výše odměny, další sloupek je navržená měsíční odměna a získání odměny za určitých podmínek,
jedná se o tzv. motivační složku, kde novinkou je krácení odměn za absenci.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
5.

3/6ZM/2018
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru na rok 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 19. 12. 2017, reg. č.
99019566015 poskytnutém Komerční bankou a.s., výše limitu 9.000.000 Kč, splatnost 1
rok.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Heleně Ištokové, Ing.
1.1. zajistit podepsání dodatku č.1 smlouvy o revolvingovém úvěru.
Termín: 28.12.2018
Ing. H. Ištoková - město má uzavřenou Smlouvu o revolvingovém úvěru. Účel úvěru je překlenutí
časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu města. Možnost čerpání tohoto úvěru je do
20.12.2018. Aktuálně není úvěr čerpán. Je ale zapojen do schváleného i upraveného rozpočtu
města - na pokrytí potřeb některých investičních akcí a předfinancování dotačních projektů. Pro rok
2019 je navrženo uzavření dodatku, který umožňuje čerpání úvěru i v následujícím roce. Podmínky
dodatku jsou totožné s původní smlouvou.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

6.

4/6ZM/2018
Návrh změn rozpočtu č. 7, rozpočtová opatření č. 39 - 48
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu rozpočtu č. 7 - položky rozpočtového opatření č. 39 - 48 Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů o částku 2.392.793 Kč, zvýšení výdajů o částku 545.807
Kč a snížení financování (položka 8113) o částku 1.846.986 Kč.
Starosta - tabulku s návrhem změn rozpočtu č. 7, RO č. 39 - 48 obdrželi zastupitelé elektronicky v
časovém předstihu. Pokud nejsou dotazy nebo námět k doplnění, můžeme přejít k hlasování.
Nehlasoval: Ing. Jan Pohl
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Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1 Usnesení: Přijato
7.

5/6ZM/2018
Organizační směrnice ZM č. 07/2018 - Rozpočtová pravidla
I. Zastupitelstvo města schvaluje
organizační směrnici č. 07/2018 Rozpočtová pravidla.
Ing. H. Ištoková - důvody návrhu na aktualizaci směrnice, která je z roku 2011, jsou v zásadě dva,
a to:
1) změny zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze kterého
směrnice vychází a na který odkazuje
2) obsahová doplnění vycházející ze zkušenosti z praxe minulého volebního období směřující ke
zvýšení operativnosti procesu financování
Nejdůležitější jsou:
RM je navrhováno svěřit provádění rozpočtových opatření do výše 200 tis. Kč (dosud bylo
do 100 tis. Kč) - zvýšení hranice je navrhováno především z praktických důvodů, vzhledem
k poměru četnosti zasedání RM a ZM. Rada města může rychleji reagovat na potřeby města
a operativně řešit např.přesuny mezi kapitolami týkající se financování rozběhlých
investičních akcí.
starostovi svěřuje rozhodování o čerpání případné rozpočtové rezervy v jednotlivých
kapitolách rozpočtu přesahující 50 tis. Kč (dosud schvalovala RM).
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

6/6ZM/2018
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Pravidla rozpočtového provizoria města Police nad Metují na rok 2019.
Starosta - město Police nad Metují schvaluje rozpočet až v únoru 2019, na základě této skutečnosti
jsou zapotřebí schválit pravidla rozpočtového provizoria. Tato pravidla jsou potřebná pro zajištění
plynulosti hospodaření obce, pravidla obec stanovuje sama, nejsou zákonem nijak omezena.
Ing. P. Žák - prosím o vysvětlení, co je mimořádná splátka?
Ing. H. Ištoková - máme zbytkový úvěr u Čs. spořitelny na Pellyho domy. Je tam nízký úrok, ale
jsou tam poplatky. Úvěr má být splacen v roce 2020 (splátka ve výši 3.389,24 Kč). Navrhuji celý
úvěr splatit již na začátku roku 2019 z důvodu úspory poplatků.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

9.

7/6ZM/2018
Smlouva o návratné finanční výpomoci - Spartak Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci SPARTAK Police nad Metují z.s. do výše
450.000 Kč na financování akce "XVI.ČESKÝ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ 14. - 17.2.2019 Police
nad Metují".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Heleně Ištokové, Ing.
1.1. zajistit podepsání smlouvy o finanční výpomoci.
Termín: 28.12.2018
Starosta - Klub turistiky při Spartaku Police n. M. je pořadatelem XVI. českého zimního srazu
turistů, který proběhne ve dnech 14. - 17. 2. 2019. Předpokládaná účast je cca 1000 turistů a to
nejen z Čech, ale i z Polska a Slovenska. Klub turistů má požádáno o různé dotace a granty, ale je
zapotřebí celou akci začít financovat průběžně. Město má zájem, aby akce proběhla důstojně, ku
prospěchu všech a k dobrému jménu města. Proto navrhujeme poskytnout Spartaku Police n. M.
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bezúročnou půjčku, samozřejmě za předpokladu, že bude vše vráceno a vyúčtováno. Smlouvu o
této výpomoci schvaluje ZM, má náležitosti dle zákona a musí být zveřejněna na webových
stránkách města. Výše půjčky je stanovena do limitu 450.000 Kč, bude přísně účelová a
bude poskytována postupně, dle čerpání výdajů na organizaci srazu. Návratnost je předpokládána
do 30.9.2019. Půjčka bude hrazena z příjmů akce, ze získaných grantů, dotací, sponzorských
darů.
Zdržel se: Petr Rutar
Nehlasoval: Ing. Jan Pohl
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1 Usnesení: Přijato
10.

8/6ZM/2018
Smlouva ZŠ a MŠ Police nad Metují - příspěvek na projekt - dodatek č. 1
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Police nad Metují a ZŠ a MŠ
Police nad Metují, okres Náchod, na projekt "Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění
bezbariérovosti ZŠ Police nad Metují". Dodatek č. 1 smlouvy spočívá v navýšení příspěvku na
pokrytí nákladů spojených s projektem v roce 2018 o částku 365 365,44 Kč a prodloužení
termínu proplacení příspěvku do 20.12.2018.
Starosta - v budově ZŠ a MŠ Police n. M. probíhá projekt, Rekonstrukce odborných učeben vč.
zajištění bezbariérovosti ZŠ Police nad Metují, který bude realizován z programu EU - IROP. Tato
smlouva byla na částku 5 525 724 Kč a protože se jednalo o dotaci, musela být žádost
zpracována v časovém předstihu. Vysoutěžené ceny ve výběrovém řízení na stavební úpravy a na
vybavení učeben byly však vyšší, než se v původním rozpočtu (rozpočet pro žádost o dotaci byl
zpracován již v roce 2016) počítalo. Z tohoto důvodu žádáme o zvýšení původního příspěvku o
částku 365 365,44 Kč k plnému pokrytí nákladů spojených s první etapou tohoto projektu.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
11.

9/6ZM/2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Centru sociálních služeb Naděje Broumov
I. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Centru sociálních služeb Naděje Broumov,
Jiráskova 139, 55001 Broumov, IČ: 48623865 ve výši 40.000,-Kč/ročně za
každého občana města Police nad Metují pobývajícího v Domově pro seniory v Broumově.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Iloně Kejdanové
1.1. zajistit podpisy veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31.12.2018
Starosta - město Police n. M. obdrželo nabídku z Centra soc. služeb Naděje Broumov o možnosti
zajištění pobytové sociální služby občanovi města Police n. M. a spádových částí v případě, že
Domov důchodců v Polici nad Metují jej odmítne přijmout. Smlouva je uzavírána především
z preventivních důvodů. V současné době žádný občan Police nad Metují v broumovském domově
seniorů nepobývá.
Na základě této smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Příjemci za pobyt osob, které jsou
občany města Police nad Metují, v Domově pro seniory V Broumově, dotaci ve výši 40.000,Kč ročně za každou osobu. Dotace bude příjemci poskytnuta v poměrné výši, podle konkrétního
počtu dní, které každá z uvedených osob v Domě pro seniory v příslušném kalendářním roce
stráví.
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Mgr. E. Kašparová - před hlasováním upozornila na střet zájmů, v současné době vykonává funkci
ředitelky Domova pro seniory v Broumově.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
12.

10/6ZM/2018
Poskytnutí finanční náhrady bývalé starostce Idě Jenkové za nevyčerpanou dovolenou
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finanční náhrady bývalé starostce paní Idě Jenkové za nevyčerpanou dovolenou v
roce 2018 v rozsahu 13,5 dne.
Starosta - na základě žádosti bývalé starostky Idy Jenkové je možno dle zákona o obcích proplatit
nevyčerpanou dovolenou uvolněnému členu zastupitelstva obce, který je ke dni ukončení výkonu
funkce v pracovním nebo jiném obdobném poměru poměrnou část dovolené za kalendářní rok, ve
kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce. Uvolňující zaměstnavatel poskytne zbývající
část dovolené za příslušný kalendářní rok, která nebyla vyčerpána nebo nahrazena. Nevyčerpaná
dovolená z předchozího kalendářního roku se nepřevádí ani ji nelze nahradit.
Celková náhrada za 13,5 dne nevyčerpané dovolené ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

13.

11/6ZM/2018
Přijetí daru pozemku p.č. 969/31 v k.ú. Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí daru pozemku p.č. 969/31 trvalý travní porost v k.ú. Police nad Metují o celkové
výměře 24 m2, od pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ , 549 54 Police nad
Metují.
Převod pozemku zajistí a kolkovné ve výši 1.000,-Kč uhradí obdarovaný.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. vypracovat Darovací smlouvu a zajistit převod pozemku v KN.
Termín: 28.1.2019
Místostarosta - pozemek p.č. 969/31 v k.ú. Police nad Metují, městu nabídl pan ░░░░ ░░░░ ,
který ho získal v dědickém řízení po panu ░░░░ ░░ a nemá zájem ho využívat. Předmětný
pozemek navazuje na pozemky města. Pozemek se nachází mezi Policí nad Metují a Bezděkovem
nad Metují.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

14.

12/6ZM/2018
Prodej části pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Velká Ledhuje
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku p.č. st. 1/1

v k.ú. Velká Ledhuje a to podíl na tomto pozemku

3302/17539 , panu Ing. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .
Kupní cena je stanovena na 8.700,-Kč bez DPH.
Kupující také uhradí náklady spojené s převodem pozemku v KN.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Nikole Řezníčkové
1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy a převod pozemku v KN.
Termín: 31.1.2019
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Místostarosta - informoval o žádosti pana ░░░░ ░░░░ ░░ který požádal o koupi podílu
3302/17359 na části pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře cca 58 m2. Jedná
se o pozemek, na kterém stojí bytový dům č.p. 44 v ulici Radimovská. Pan ░░░░ koupil v tomto
domě byt v dražbě po panu Dostálovi, který tento byt měl v exekuci. Jako nový majitel bytové
jednotky má zájem, aby byt měl i svůj pozemek, jako ostatní majitelé bytů, kteří odkoupili podíly
pozemků cca za 5.000,-Kč v letech 2009-2013. Cena pozemku je stanovena na 150,-Kč/m2 ,
celková kupní cena je 8.700,-Kč a v této ceně je zohledněna míra inflace od roku 2009 do roku
2018.
J. Antl - upozornění na zveřejnění RČ v usnesení.
Místostarosta - musíme jednoznačně identifikovat osobu, která pozemek kupuje, v zápise již bude
anonymizováno.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
15.

13/6ZM/2018
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 02/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místostarosta - město každoročně schvaluje nové znění vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, z
důvodu snazší orientace pro poplatníky. Každoročně se mění výše poplatku, kde
jsou zohledněny náklady, které město vynakládá za provozování systému. Sazba je tvořena ze
dvou částek, kde jedna částka, která může činit až 250,- Kč na poplatníka, vychází z nákladů
města na systém separace odpadů a druhá částka, která může činit až 750,- Kč, a vychází ze
skutečných nákladů za svoz a sběr netříděného odpadu. Dohromady může tedy celková
částka činit až 1000,- Kč za rok. V zájmu města není vybírat nejvyšší možnou částku od poplatníků.
Proto je celková sazba poplatku pro příští rok stanovena opět na částku 684,- Kč, nedojde tedy k
navýšení oproti letošnímu roku. Poplatníkovi, který uhradí celkovou výši poplatku do 30. dubna
kalendářního roku, bude poskytnuta sleva ve výši 108,- Kč z celkové sazby poplatku. Celkové
náklady na odpadový systém přijdou město na 4.250.000,- Kč ročně, od toho se odečítá příjem cca
600 000 Kč z Ekokomu za třídění odpadu. Dostáváme se tak částku 3.650.000,-, kterou vydělíme
počtem poplatníků a získáme skutečnou částku na pokrytí nákladů, která činí 845,- Kč.
Ještě bych chtěl upozornit na změnu v článku 6 vyhlášky "Osvobození a úlevy", kde došlo ke
změně formulace. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která má ve vlastnictví, či
spoluvlastnictví, stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Police
nad Metují. Museli jsme zpřesnit text, aby nedocházelo ke zbytečným sporům mezi městem a
poplatníky, nebo obcházení vyhlášky.
K. Belanová - dost často se stává, že fa Marius Pedersen nevyváží pravidelně kontejnery na tříděný
odpad v ul. Na Sibiři. Kontejnery jsou přeplněné, odpad se válí po zemi, prosím o zlepšení služeb.
Místostarosta - tento problém jsme již zaznamenali, v minulosti nebylo tolik jednorázových
plastových odpadů a byl dostačující svoz 1x týdně. Již jsme s firmou jednali o možnosti
zvýšení svozu v zimním období z 1x týdně na 2x týdně. Bohužel letos již nemají kapacitu, ale od
nového roku tento svoz upraví na 2x týdně.
K. Belanová - město v minulosti uvažovalo, že se zapojí do projektu třídění odpadů, v jaké to je
fázi?
Místostarosta - projekt pokračuje, proběhlo dotazníkové šetření i setkání s veřejností. Na základě
výsledku připravujeme s Institutem cirkulární ekonomiky další postup, zároveň jednáme s firmou
Marius Pedersen, která se ke změně systému zpočátku stavěla skepticky, ale v poslední době se k
tomuto projektu staví vstřícně, pravděpodobně z důvodu další možné spolupráce s městem v
období, kdy bude skládkování omezováno. Čeká nás projednání v RM, dále předložení ZM,
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popřípadě svolání pracovní komise (komise pro životní prostředí). Potom bychom měli vyhlásit
novou soutěž na dodavatele svozových služeb. Účastnili jsme se školení kde jsem získali nové
poznatky v této oblasti. Snažíme se získat co nejvíce informací pro zdárný průběh celého
projektu.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
16.

14/6ZM/2018
Vyhláška č. 03/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 03 / 2018 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Police nad Metují.
Místostarosta - uvedl, že ve městě došlo ke změnám v systému ukládání odpadu, byl zahájen
provoz kompostárny, kde se ukládá biologický odpad rostlinného původu, od příštího roku
potřebujeme ve vyhlášce zohlednit, že ve sběrném dvoře bude možné odevzdávat přepálené oleje
a jedlé tuky z domácností. Zákon ukládá obcím od příštího roku vybírat tento typ odpadů. V
zimním období, kdy je přerušen provoz městské kompostárny, je možné ukládat bioodpad do
kontejneru ve sběrném dvoře.
Nehlasovala: Mgr. Olga Landová
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1 Usnesení: Přijato

17.

15/6ZM/2018
Schválení podání žádosti o dotaci MMR - podpora výstavby infrastruktury RD Bělská
I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádostí o dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora výstavby
technické infrastruktury" na projekt Zástavba RD Bělská.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Heleně Ištokové, Ing.
1.1. zajistit podání žádosti o dotaci.
Termín: 1.2.2019
Místostarosta - město cca 1 rok připravuje výstavbu infrastruktury v lokalitě ul. Bělská (za
Penzionem Adler), jedná se o umístění 3 RD v těsné blízkosti se nacházejí ještě dva pozemky v
soukromém vlastnictví. Všechny tyto pozemky bude možné zasíťovat z dotace o kterou město
požádalo, podmínkou získání dotace je, že bude stavba dokončena a zkolaudována do 10 let. V
minulosti jsme již obdobnou dotaci získali, v době finanční krize byly dotace pozastaveny a nyní
opět MMR vypsalo tento program. Podání žádosti musí schválit ZM.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

18.

16/6ZM/2018
Schválení podání žádosti o dotace MMR - Komunikace, sportoviště
I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádostí o dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj:
1. PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - na projekt "Rekonstrukce komunikace
U Damiánky" a "Rekonstrukce komunikace ke Žďeřině
2. PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY - na projekt "Oprava sportoviště
na sídlišti"
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Pavlu Scholzovi, Ing.
1.1. zajistit podklady pro podání žádosti.
Termín: 15.2.2019
2. Heleně Ištokové, Ing.
2.1. zajistit podání žádosti.
Termín: 28.2.2019
Místostarosta - MMR vyhlásilo několik podprogramů s možnosti získání dotace. Jednou z nich je
obnova místních komunikací a sportovišť. Uzávěrka žádostí je do 28. 2. 2019, z časových důvodů
jsme schopni zažádat na ty akce, pro které máme již připravené projektové dokumentace. Jedná
se o rekonstrukci komunikace U Damiánky a ke Žďěřině. Výše dotace je 60% s tím, že max. výše
je do 5 mil. Kč. Obdobný případ je se sportovištěm, stihneme postavit pouze to, na co není
potřebné stavební povolení. Nabízí se dlouhodobě připravovaná rekonstrukce sportoviště v lokalitě
na sídlišti, jedná se o úpravu antukové dráhy. Provoz sportoviště se prodražuje, dráha prorůstá
plevelem, mechem, v loni se navážela nová antuka. V roce 2013 - 2014 byla zhotovena cenová
nabídka na rekonstrukci povrchu. Jednalo by se o umělý povrch. Výše dotace je také 60%.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
19.

Diskuze
K. Belanová - během měsíce října proběhlo místní šetření v ul. Na Sibiři se zástupci města (ing. J.
Troutnar, ing. P. Scholz a M. Mucha) na základě tohoto šetření bylo zjištěno, že skutečně nebyly
dodělány vchody a vjezdy ke čtyřem rodinným domům (░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ ), bylo řečeno, že celá záležitost bude projednána v radě města, dále pí K. Belanová upozornila
na vyvýšený kanál před její nemovitostí a žádá nápravu.
Ing. P. Scholz - investiční akce snížení poklopu šachty včetně vjezdů jsou zařazeny do návrhu
rozpočtu na rok 2019.

Seznam příloh:

Plnění usnesení

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

Lubor Bořek
člen ZM
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