ZÁPIS Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2011
konaného dne 22. 6. 2011 v 17,00 hod. v sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni : dle presenční listiny
Pozdní příchod : Bc. Jiří Škop - 17.15 hod., Zdeněk Dostál - 17.30 hod.
Předčasný odchod:
Nepřítomni: Věra Kašíková, Věra Klusáčková, Zdeněk Kadidlo
Hosté: ředitelka MŠ D. Baláková, ředitel TS s.r.o. Ing. V. Bučok
Ověřovatelé zápisu : Marek Plný, Ing. Pavel Scholz
Zapisovatelka : Dagmar Hauschková
a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 3. veřejné zasedání ZM v roce 2011, 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 pana Marka Plného a Ing. Pavla Scholze.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 16 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!
b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1) Zahájení
2) Schválení programu 3. zasedání ZM v roce 2011
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Závěr zkontroly pronájmu hrobových míst provedené kontrolním výborem
5) Závěrečný účet města za rok 2010 a opatření kodstranění nedostatků
6) Rozpočtové opatření č. 3 - změny rozpočtu 11 - 16
7) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
8) Smlouvy a dohody sKSH Královéhradeckého kraje vztahující se knabytí hasičské cisterny
9) Změna č. 3 Územního plánu města Police nad Metují
10) Pořízení nového Územního plánu města Police nad Metují
11) Prodej plynárenského zařízení ve Wihanově ulici
12) Diskuse
Kontrola plnění usnesení ZM :
11/08/03 zodp. IMŽP - převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR
09/06/07 zodp. IMŽP - odkup kotelny zahradnictví
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 ve Wihanově ulici
11/03/10 zodp. IMŽP - prodej domu č.p. 69 současným nájemcům - zbývá uzavřít smlouvu s 1
nájemníkem
09/09/10 zodp. IMŽP - darování částí staveb poz. kom.v k.ú. Police z majetku KHK do majetku města
12/09/10 zodp. IMŽP - prodej domu čp.342 s pozemkem - bývalé „Rodinky" panu L. V.
10/02/11 zodp. IMŽP - směna pozemků v k.ú. Police nad Metují s manžely P. a E. Ž.

USNESENÍ
z 3. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2011
ze dne 22. června 2011
01/03/2011
ZM schvaluje předložený návrh programu 3. veřejného zasedání ZM v roce 2011.
1) Zahájení
2) Schválení programu 3. zasedání ZM v roce 2011
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Závěr zkontroly pronájmu hrobových míst provedené kontrolním výborem
5) Závěrečný účet města za rok 2010 a opatření kodstranění nedostatků
6) Rozpočtové opatření č. 3 - změny rozpočtu 11 - 16

7) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
8) Smlouvy a dohody sKSH Královéhradeckého kraje vztahující se knabytí hasičské cisterny
9) Změna č. 3 Územního plánu města Police nad Metují
10) Pořízení nového Územního plánu města Police nad Metují
11) Prodej plynárenského zařízení ve Wihanově ulici
12) Diskuse
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0
02/03/2011
ZM bere na vědomí závěr z kontroly pronájmu hrobových míst v roce 2010, které provedl KV ZM a
ukládá RM předložit ZM rozbor nákladů spojených s provozem hřbitova za rok 2011.
Termín: duben 2012
Zodpovídá: RM
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
03/03/2011
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě. a přijímá Opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření města Police nad Metují za rok 2010.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
04/03/2011
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 - změny rozpočtu 11 - 16, snížení rozpočtových příjmů o částku 4 446 479,- Kč, snížení rozpočtových výdajů o částku - 4 573 979,- Kč a snížení financování o - 127
500,- Kč. Zároveň schvaluje poskytnutí příspěvků fyzickým a právnickým osobám, dle rozpisu v příloze.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
05/03/2011
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011, číslo smlouvy RR/2011/032-SDH/MV/1-2.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
06/03/2011
ZM schvaluje uzavření následujících smluv a dohody se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje:
a) Smlouvy o výpůjčce cisternové automobilové stříkačky CAS 20 - T 815 4x4,2, kategorie podvozku 2,
vhmotnostní třídě S, registrační značka 4H8 9073, inventární číslo 102011, VIN TNU 231R55 BK 045833.
b) Dohody o kolektivním členství uzavřené dle čl. 25, Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
c) Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 - T 815 4x4,2,
kategorie podvozku 2, vhmotnostní třídě S, registrační značka 4H8 9073, inventární číslo 102011, VIN
TNU 231R55 BK 045833.
d) Dodatku č.1 ke Smlouvě o součinnosti při realizaci projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích
Zodpovídá: starostka
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
07/03/2011
ZM schvaluje změnu č. 3 Územního plánu města Police nad Metují, vydanou formou opatření obecné
povahy č. 3/2011.
Zodpovídá: OV
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
08/03/2011
ZM schvaluje pořízení nového Územního plánu města Police nad Metují.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0
09/03/2011
ZM schvaluje prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci stavby „Plynofikace 20 RD - Police
nad Metují - lokalita Pod Klůčkem", včetně všech součástí a příslušenství, kupujícímu VČP Net, s.r.o., za
kupní cenu 516.600,- Kč včetně DPH. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

Průběh, komentář k usnesením:
K usnesení č. 2 - J. Seifert předseda KV informoval o průběhu kontroly pronájmu hrobových míst v
návaznosti na rozhodnutí RM o navýšení nájemného z hrobového místa. Konstatoval, že k žádnému
pochybení nedošlo. KV však navrhuje, aby rada města prověřila, zda TS s.r.o. Police n. M. jako správce
hřbitova účtuje odpovídající sazby za tyto služby. Mělo by platit - pokud správce hřbitova vykonává jiné
práce v rámci údržby města, by neměly být účtovány na hřbitov. Poděkoval vedoucí FSO Ing. H. Ištokové
a pí I. Osobové za vstřícný přístup při kontrole.
Starostka - uvedla, že problematika správy hřbitova bude řešena na zasedání RM 27. 6. za přítomnosti
ředitele TS s.r.o. Police n. M.
K usnesení č. 3 - starostka uvedla, že RM doporučuje ZM závěrečný účet města za rok 2010 ke
schválení. Materiál obdrželi zastupitelé v elektronické podobě včetně výčtu nedostatků a návrhu na jejich
odstranění. Jednalo se vesměs o formální drobné chyby. Poděkovala FSO a vedoucí Ing. H. Ištokové za
nelehkou a kvalitní práci.
K usnesení č. 4 - Ing. P. Pohner prezentoval návrh rozpočtových změn, citované položky se týkají
základních úprav rozpočtu, se kterými byli zastupitelé seznámeni. Součástí těchto změn je grantová
tabulka pro 2. pololetí 2011 s přehledem požadovaných a schválených příspěvků města.
K usnesení č. 5 - Ing. P. Pohner informoval, že smlouva o dotaci kraje je ZM předkládána v souladu s
požadavkem ve smlouvě uvedeným. Celkové znění je obdobné jako v předcházejících letech a částka 150
tis. Kč má sloužit na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů a jednotek
kategorie JPO II.
Starostka - doplnila, že mezi hasiče se zařadí i městský strážník J. Valchař. Jednala proto se zástupci
hasičů, zda by město nemohlo získat dotaci 50 tis. Kč i na jeho mzdové výdaje. Podmínkou získání
dotace však je pracovní úvazek ve funkci hasiče v rozsahu alespoň 0,1, což se ve vztahu k jeho působení
u městské policie jeví jako nevhodné a mohlo by být bráno jako účelové s rizikem budoucího odejmutí
dotace se sankcí.
K usnesení č. 6 - Ing. P. Pohner uvedl, že po komplikovaných jednáních došlo k dohodě na smluvních
podmínkách spojených se získáním nové hasičské cisterny. Dnes jsou tak zastupitelstvu předkládány
příslušné smlouvy a dohoda s KSH KHK, které právně ošetřují užívání hasičské cisterny městem Police
nad Metují.
K usnesení č. 7 - Bc. J. Škop uvedl, že návrh změny ÚP města č. 3 byl veřejnoprávně projednán s
dotčenými orgány, sousedními obcemi i s veřejností, a je tedy možno jej schválit. Změna č. 3 ÚP je
předkládána jako opatření obecné povahy. Jde o správní akt, který je na pomezí správního rozhodnutí a
právního předpisu. Dříve byl územní plán vyhlašován obecně závaznou vyhláškou, dnes se používá tento
právní institut. S obsahem a návrhy na změny bylo zastupitelstvo průběžně seznamováno.
Některé změny neprošly přes Správu CHKO Broumovsko. Jednalo se o změny místních biokoridorů, které
nelze v rámci změnového řízení měnit. K vyřazení některých dalších připomínek došlo z důvodu ochrany
zemědělského půdního fondu. Problematika územního plánování je složitá, pokud by někdo měl zájem o
podrobnější vysvětlení, má možnost se informovat na odboru výstavby.
K usnesení č. 8 .- Bc. J. Škop uvedl, že v této době platný ÚP, byl schválen za účinnosti starého
stavebního zákona. Nový stavební zákon v jednom ze svých ustanovení omezuje platnost těchto starých
ÚP do 31. 12. 2015. Po tomto datu by již město mělo mít schválený nový ÚP. Na první pohled se zdá, že
je na projednání dost času, ale je nutné vzít v úvahu, že vlastní projednání bude trvat cca 2,5 roku,
pokud nebudou problémy. Je nutné počítat s námitkami různých občanských sdružení. které mohou
proces zdržet. I při mé dnešní účasti na poradě s pracovníky z územního plánování v Náchodě zaznělo
doporučení zahájit práce na přípravě nového ÚP co nejdříve. To ovšem znamená, zařadit do rozpočtu
města potřebné finance (jen pro orientaci rozpočet na ÚP města Česká Skalice činí 2 mil. Kč). Dotační
programy na tvorbu ÚP měst nebyly bohužel pro letošní rok vyhlášeny, uvidíme příští rok. Prozatím KHK
přiděluje dotace jen obcím do 1 tis. obyvatel.
K usnesení č. 9 - Bc. J. Škop informoval, že se jedná o prodej plynovodu ve Wihanově ulici. S prodejem
je počítáno od počátku výstavby infrastruktury této ulice, neboť město nemá oprávnění k provozování
zařízení tohoto typu.
Diskuze, informace:
Starostka:
14. 6. se uskutečnilo pracovní ZM, na kterém se řešila budoucnost polického koupaliště, zpráva
kontrolního výboru a spolupráce s OV Pěkov.
- je připraven plán RM na II. pololetí , který bude na příštím zasedání RM předložen ke schválení (jedna
červencová rada bude z důvodu dovolených vypuštěna).
- zastupitelé obdrželi brožuru týkající se Dvořákova festivalu, mám zájem nastartovat tradici festivalu v
našem městě. Pevně věřím, že příští rok se sejdeme ve větším počtu.
- všem zastupitelům jsem rozeslala kopii dopisu p. Miloše Hrubého z Hlavňova, kde se na nás obrací ve
věci zvýšení daně z nemovitosti. Každý den čelíme dotazům občanů a snažíme se vše rozumně vysvětlit.
Pan tajemník na moji žádost vypracoval výklad týkající se výpočtu a složení daně pro rok 2010. Panu
Hrubému odpovím, že může osobně přijít na zasedání, diskutovat, případně iniciovat změnu.
- na programu příští rady je informovanost občanů.
- DSO Policka jede na dvoudenní poznávací výjezd na Uničovsko, kde proběhne setkání s obdobným

sdružením a výměna zkušeností.
- poděkovala za celoroční úsilí pedagogům a popřála prožití klidných prázdnin a dovolených.
Bc. J. Škop - ještě se vrátím k ÚP. Do zářijového zasedání bychom si měli promyslet, jak zadat jeho
zpracování. Máme dvě možnosti, a to klasické výběrové řízení na zhotovitele s danými kritérii a nebo
vyhlášení architektonické soutěže, samozřejmě vše je podmíněno částkou, kterou do toho chce město
investovat.
Dále prosím zastupitele, mají-li zájem, tak mohou svým podpisem projevit souhlas s Peticí na podporu
lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně. Tyto lidé jsou ve své zemi perzekuováni a mučeni.
Minulé zasedání jsem měli na programu problematiku pořizování zvukového a obrazového záznamu z
veřejných jednání ZM. Byli zde předneseny dotazy, na které jsem vypracoval odpovědi na základě
informací z Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra - odboru pro státní správu. Na tom
co zaznělo na předchozím zasedání se nic nemění, pouze doplním, že pokud chceme pořizovat záznam
musíme změnit jednací řád ZM. Dnes tento bod na programu není museli bychom jej připravit na další
zasedání. Co se týká občanů, ti si mohou pořizovat záznam bez omezení, za předpokladu, že nebudou
rušit zasedání. Ministerstvo vnitra v pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstev
obcí spatřuje projev otevřenosti veřejné správy, a takovýto krok vítá. Názor ministerstva je takový, že
zastupitel je osobou veřejnou, a musí tak již při kandidatuře počítat s jistým budoucím umenšením svých
osobnostních (i osobních) práv, respektive musí snést větší míru zásahu do těchto práv, než řadový
občan. Proto v případě, kdy je legálně a legitimně přijata změna jednacího řádu zastupitelstva ve výše
uvedeném smyslu, musí tuto změnu snést, a není nadán žalobní legitimací k ochraně svých osobnostních
práv před soudem.
Pokud se záznam z jednání pořizuje, tak je nutné na vstupní dveře do sálu o této skutečnosti informovat.
Pokud občan nebude chtít sám přednést svůj dotaz, může požádat předsedajícího o jeho zveřejnění.
Další otázkou pořizování záznamu je ekonomický aspekt. Stojíme před zásadní otázkou, zda (s ohledem
na přijetí změny jednacího řádu) jsme připraveni nést i náklady s tím spojené, respektive, zda tyto
náklady nést nechceme, a považujeme je nyní za zbytné.
Společnost AV Media nabízí pořízení vzorového záznamu z jednání ZM v ceně 15. - 20.000 Kč.
Kdybychom se pro pořízení obrazových záznamů rozhodli je důležité kvalitní zachycení zvuku. Musíme
počítat s pořízením cca 3 - 4 mikrofonů. Musíme si stanovit pravidla jak postupovat dál a co je pro nás
prioritou.
Ing. J. Vlček - celý problém se nám redukuje na technické a finanční řešení, proto navrhuji dnes tuto
otázku odložit a na zasedání RM připravit návrh již z konkrétními čísly a konečnou cenou. Vzhledem k
finančním možnostem měst musíme postupovat rozumně.
Ing. J. Pohl - v jakém stadiu je umístění retardérů zpět do Kostelní ulice.
I. Seidlmanová - retardéry budou umístěny zpět po konečném vyjádření p. Kulta z DI Polici ČR, jeden je
plánován u radnice a druhý u Pellyho domů.
Ing. N. Marel - poděkoval městu za pomoc při konání oslav 755 let obce Pěkov a 130 let SDH Pěkov.
Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin. Zápis vyhotoven 30. 6. 2011
1.

ověřovatel : ........................................

Starostka: ...........................................
Ida Seidlmanová

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

