ZÁPIS ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2012
konaného dne 5. 9. 2012 v 17,00 hod. na sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni: dle presenční listiny
Pozdní příchod:
Předčasný odchod:
Nepřítomni: Zdeněk Dostál
Hosté: ředitelka MŠ D. Baláková, ředitel TS s.r.o. Ing. V. Bučok
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Karel Nývlt, Ing. Jan Pohl
Zapisovatelka: Dagmar Hauschková
a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 4. veřejné zasedání ZM v roce 2012, které jsem svolala v souladu se zákonem o
obcích.
Vítám všechny přítomnéčleny 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 pana Mgr. Karla Nývlta a pana Ing. Jana
Pohla
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 20 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!
b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1) Zahájení
2) Schválení programu 4. zasedání ZM v roce 2012
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Projednání kontroly odpadového hospodářství provedené kontrolním výborem ZM
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SDH JPO II pro rok
2011
6) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SDH JPO II pro rok 2012
7) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZUŠ Police nad Metují
8) Poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Police nad Metují
9) Změna rozpočtu č. 7 -rozpočtová opatření č. 27 - 35
10) Prodeje nemovitostí
11) Obrazová prezentace událostí ve městě v 1. pololetí 2012
12) Diskuse
Kontrola plnění usnesení ZM :
11/08/03 zodp. IMŽP - převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR
13/04/09 zodp. IMŽP - uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plán.
cyklostezkou
16/05/09 zodp. IMŽP - prodej pozemků p.č. 330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují panu B.
10/06/09 zodp. IMŽP - prodej stavebních parcel ve Wihanově ulici
09/09/10 zodp. IMŽP - darování částí staveb komunikací z majetku KHK do majetku města

06/02/12 zodp. IMŽP -prodej poz. p.č. 995/7, 1163/7, 1163/8, 993/14, 995/6 v k.ú. Police
n.M. firmě HAUK 06/03/12 zodp. IMŽP -prodej pozemků p.č. 450/3, 470/2 v k.ú. Hlavňov
manželům R.
09,10/03/12 zodp. IMŽP -darování pozemků pod chodníky z majetku KHK do majetku města
11/03/12 zodp. IMŽP -darování pozemku v areálu Svazu chovatelů ČR z majetku ČR (PF)
městu

USNESENÍ
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2012
ze dne 5. září 2012
01/04/2012
ZM schvaluje předložený návrh programu 4. veřejného zasedání ZM v roce 2012.
1) Zahájení
2) Schválení programu 4. zasedání ZM v roce 2012
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Projednání kontroly odpadového hospodářství provedené kontrolním výborem ZM
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SDH JPO II pro rok
2011
6) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SDH JPO II pro rok 2012
7) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZUŠ Police nad Metují
8) Poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Police nad Metují
9) Změna rozpočtu č. 7 -rozpočtová opatření č. 27 - 35
10) Prodeje nemovitostí
11) Obrazová prezentace událostí ve městě v 1. pololetí 2012
12) Diskuse
Zodpovídá: starostka
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
02/04/2012
ZM projednalo zápis kontrolního výboru ZM č.1/2012 a souhlasí s navrženými závěry
kontroly výsledků dosažených na území města Police nad Metují a spádových obcí Radešov,
Hlavňov a Pěkov v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálního
odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem v období od poslední kontroly, která
proběhla v květnu 2008.
Zodpovídá: KV ZM, IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
03/04/2012
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdej jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011, číslo smlouvy
RR/2011/106-SDH/MV/3.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
04/04/2012
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdeje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012, číslo smlouvy RR/2012/019SDH/MV/1-2.
Zodpovídá: FSO

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
05/04/2012
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZUŠ Police nad Metují,
okres Náchod.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
06/04/2012
ZM schvaluje poskytnutí finanční podpory TJ Spartak Police nad Metují na práci s mládeží ve
výši 200 tis. Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
07/04/2012
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 7 - jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 27 - 35.
Souhrnné zvýšení příjmů činí 1 575 000,- Kč a výdajů činí 1 769 000,- Kč. Zapojení
financování, účet 8115, ve výši 194 000,-Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
08/04/2012
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1163/6 o výměře 257 m2v k.ú. Police nad Metují firmě
HAUK s.r.o. Kupní cena je stanovena ve výši 200,- Kč/m2 a celkovou kupní cenu 51.400,- Kč
uhradí kupující do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
09/04/2012
ZM neschvaluje:
a) prodej části pozemku p.č. 165/1 v k.ú. Velká Ledhuje paní H. R.
b) uzavření smlouvy budoucí kupní na prodej části pozemku p.č. 212/1 v k.ú. Velká Ledhuje s
paní H. R.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
Průběh, komentáře k usnesením:
Starostka v úvodu předala Pamětní list města Police nad Metují zástupcům AMK Police n. M.
k 60. výročí založení tohoto klubu a zároveň poděkovala za dobrou spolupráci s městem a
pomoc při konání a organizování sportovních akcí (Sudety, Mistrovství ČR v Cross country Radvanice, výpomoc při stavění pódia DSO Policka). Klub procházel generačními problémy,
v současné doběse vedení s podporou starších a zkušenějších ujali mladí, klub se rozšiřuje o
další sportovní odvětví. Nyní stojí na prahu rozsáhlé rekonstrukce klubovny a celého zázemí,
která je v havarijním stavu. Proběhlo jednání s městem o možné finanční výpomoci.
K usnesení č. 2 - J. Seifert poděkoval ing. J. Troutnarovi za zpracování podkladové zprávy,
ze které KV vycházel. Zastupitelé tento materiál obdrželi elektronicky. Při třídění odpadů je
důležitá stálá osvěta a přístup občanů, samozřejmě do budoucna bychom měli hledat cesty,
aby energeticky (bioodpady) využitelné odpady neskončily na skládce, podpořit domácí
kompostování a sběr elektroodpadu. Znečišťování města psími exkrementy je ožehavé téma a

je zapotřebí, aby občané byli více všímaví a nastala represe. Změnou zákona o místních
poplatcích bude možné zvýšit poplatek za likvidaci odpadů až na 1000,- Kč/poplatníka. Bude
záležet na zastupitelích, k jaké variantě se přikloní.
K unesení č. 3 - starostka uvedla, že město Police nad Metují má 5 sborů dobrovolných
hasičů (2 sbory v Polici nad Metují ostatní v přilehlých obcích) a jednotku JPO II. Město
věnuje z rozpočtu města nemalé prostředky na jejich činnost, proto je snahou získat potřebné
finance prostřednictvím různých dotací a fondů.
Ing. P. Pohner - již zmíněná částka nám byla poskytnuta z rozpočtu KHK jako kompenzace
výdajů za zásahy jednotky SDH obce v roce 2011, které byly uskutečněny na výzvu územně
příslušného operačního a informač. střediska HZS kraje mimo nášúzemní obvod.
K usnesení č. 4 - Ing. P. Pohner uvedl, že se jedná o smlouvu pro letošní rok. Celková částka,
o kterou město žádá je 150 tis. Kč,z toho 100 tis. Kč na výdaje se zabezpečením
akceschopnosti, na tech. prohlídky, revize a ostatní provozní výdaje a 50 tis. Kč na mzdové
výdaje a pojištění členů SDH - zaměstnanců města. Město předpokládalo, že na mzdové
výdaje pro pana Valchaře, který je od poloviny letošního roku také veden na částečný úvazek
jako strojník SDH, získá dalších 50 tis. Kč. Ale jelikož o prostředky uvolňované z rozpočtu
kraje je nutné žádat o rok dopředu, nebylo možné již pro letošní rok požadavek uplatnit.
Následující rok bychom již měli obdržet na mzdové výdaje částku 100 tis. Kč.
Starostka informovala, že je již předběžně o dotaci ve výši 50 tis. Kč na příští rok zažádáno a
vše předjednáno na HZS ve Velkém Poříčí i u samotného krajskéhoředitele HZS KHK Ing. F.
Mencla.
K usnesení č. 5 - starostka informovala o projektu ZUŠs názvem „Výuka uměleckých
předmětů laboratorní metodou". Pro plynulé financování toho projektu požádala škola RM a
dnes i ZM o poskytnutí přechodné návratné finanční výpomoci.
L. Bořek, ředitel ZUŠ - vzhledem ke způsobu financování tohoto projektu, kdy jsou
poskytovatelem dotace (Krajským úřadem KHK) propláceny až skutečně vynaložené náklady
musí škola zajistit překlenutí období mezi termínem splatnosti faktur a termínem uvolnění
dotace. Proto ZUŠ žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci, aby mohl být uvedený
projekt tímto způsobem předfinancován. ZM je tak předkládána smlouva o návratné finanční
výpomoci s termínem navrácení částky nejpozději k 31. 3. 2013. Samotné financování pak
řeší následně předkládané rozpočtové opatření.
Z. Kadidlo - navrhoval bych, aby se na financování podílely alikvotní částkou podle počtu
žáků také okolní obce, jejichž děti navštěvují polickou ZUŠ.
L. Bořek - návratnost tohoto projektu ze státního rozpočtu činí 100% a nyní jednáme pouze o
překlenovací období, projekt se nejprve zrealizuje a zpětně bude proplacen. Nevím, jak by
bylo takovéto přechodné spolufinancování obcemi administrativně realizovatelné. Obce by
musely částku uhradit městu, protože je zřizovatelem naší příspěvkové organizace. Město
částku 800 tis. Kč poskytne škole ze svého rozpočtu a příští rok dle smlouvy zase obdrží zpět.
Starostka- chtěla bych upřesnit, že se nejedná jen o žáky DSO Policka, ale školu navštěvují i
děti z Broumovska, Hronovska, ale i z Hradce Králové. Samozřejmě všechno je možné, ale
došlo by k neúnosnému navýšení administrativy. Vzhledem k tomu, že se nejedná o právnické

osoby, musela by takovéto finanční transakce schvalovat okolní zastupitelstva a vše by bylo
značně časově náročné.
K usnesení č. 6 - starostka uvedla, že spolkům v našem městě se věnuje velká pozornost. Již
druhé volební období se snažíme maximálně podporovat rozvoj dětských a mládežnických
organizací, jak v oblasti kulturně společenské, tak sportovní. Na jaře letošního roku jsem se
zúčastnila výroční schůze TJ Spartak, kde zazněla spousta zajímavých dotazůa připomínek.
Uvědomujeme si, že za současných podmínek je tato dobrovolnickáčinnost velmi nelehká a
časově a finančně náročná. My jako představitelé města bychom si měli vážit jak dětí, které
tyto spolky navštěvují, tak osob, které se ve svém volném čase této mládeži věnují. Poskytnutí
finanční podpory (200 tis. Kč) bylo předjednáno RM dne 20. 8. 2012. Na poslední zasedání
RM byl pozván výkonný výbor TJ Spartak, hovořilo se o problematice financování sportu.
Bylo předloženo vyúčtování za 1. pololetí 2012, ze kterého je zřejmé, že finance na práci s
mládeží jsou přečerpány. Zúčastnila jsem se tréninku fotbalové přípravky, malých lyžařů i
zástupců asociace sportu pro všechny. Važme si toho,že mládež má chuť sportovat a
vytvořme jim pro to potřebné podmínky. RM požádala výkonný výbor, aby připravil podklad
pro žádost o příspěvek na mládežpro rok 2012, ze kterého bude zřejmé, jakou částku
jednotlivé oddíly ke své činnosti potřebují.
K usnesení č. 7 - Ing. P. Pohner okomentoval jednotlivé položky rozpočtových změn,
materiál obdrželi zastupitelé v elektronické podobě k připomínkování a RM s drobnými
úpravami na pondělním zasedání doporučila a navrhuje ke schválení.
K usnesení č. 8 - Mgr. J. Škop informoval, že se jedná o pozemky v lokalitě za bývalou
cihelnou, kde fa Hauk s.r.o. buduje nové haly pro rozšíření své výroby. Předmětné pozemky
dosud ve vlastnictví státu a nyní po jejich získání do majetku města je možno část těchto
pozemků této firměodprodat. Prodej doporučuje RM i stavební komise.
K usnesení č. 9 - Mgr. J. Škop uvedl, že se jedná o pozemek za a.s. Veba, na kterém se
nacházejí cihelenské rybníčky. Paní R. má zájem odkoupit zatravněnou část pozemku před
rybníčky a umístit zde dřevěný přístřešek pro koně a plechovou halu pro účely hipoterapie.
Odbor IMŽP, stavební komise i RM prodej pozemku nedoporučují. Navrhován je pouze
dlouhodobý pronájem. Důvodem je to, že prozatím není rozhodnuto o budoucím možném
využití pozemků v této lokalitě, a že jsou zde uloženy meliorační sběrače, ke kterým je třeba
zachovat volný přístup. Ani druhý pozemek, o který pí Rubáčková žádá, nebyl k prodeji
doporučen. Jedná se o pozemek, na kterém na základě nájemní smlouvy hospodaří Družstvo
vlastníků Police n. M. Tyto pozemky má zahrnuty do dotačních titulů a mimo to je dle ÚP
města Police n. M. tato oblast součástí rezervní plochy pro podnikání.
Diskuze, informace:
Starostka připomněla, že na konci loňského roku, na posledním ZM, byla jako ohlédnutí za
celoroční činností města Police n. M. promítnuta prezentace pořízena kronikářkou pí J.
Vaníčkovou. Jak jsem již upozornila, chtěla bych v tomto duchu pokračovat a zastupitele a
občany pravidelně seznamovat s děním ve městě. Dnes vás formou prezentace provedeme
částí aktivit města v I. pololetí tohoto roku, vše za hudebního doprovodu ZUŠ.
P. Rutar -tímto chci poděkovat za TJ Spartak vedení města a zastupitelům za schválení
příspěvku ve výši 200 tis. Kč, který bude zaručeně použit na práci s mládeží. Každý, kdo bude
mít zájem, může kdykoliv po předchozí domluvěnavštívit naše sportoviště, kde ho seznámíme

s tím, co jsme za poslední léta za peníze města vybudovali. Dotace bude samozřejmě tak, jako
vždy vyúčtována a zkontrolována finančním odborem městského úřadu.
Starostka -poděkovala všem za dosavadní činnost a oznámila termín konání nadcházejícího
veřejného zasedání dne 14. 11. 2012.
Jednání bylo ukončeno v 18.15 hodin. Zápis vyhotoven 12. 9. 2012
1. ověřovatel : ........................................

Starostka: ...........................................
Ida Jenková
2. ověřovatel : .........................................

