POLICE NAD METUJÍ

ZÁPIS Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2013
konaného dne 24. 4. 2013 v 17,00 hod. na sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni
Pozdní příchod
Předčasný odchod
Nepřítomni
Hosté

:
:
:
:
:

Ověřovatelé zápisu
Zapisovatelka

:
:

dle presenční listiny
Lubor Bořek, J. Antl, M. Plný – 17.05 hod.
V. Klusáčková
ředitel ZŠaMŠ Mgr. K. Nývlt, zást. ředitele ZŠaMŠ Z. Teichman
ředitelka MŠ D. Baláková
Ing. Matěj Brát, Ing. Jan Pohl
Dagmar Hauschková

a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 2. veřejné zasedání ZM v roce 2013, které jsem svolala v souladu se zákonem o obcích.
Vítám všechny přítomné členy ZM, vedoucí odborů MěÚ, ředitele a vedoucí organizací zřizovaných městem a
všechny přítomné občany.
Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji pana Ing. Matěje Bráta a pana Ing. Jana Pohla
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 17 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!

b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1) Zahájení
2) Schválení programu 2. zasedání ZM v roce 2013
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Návrh na odvolání předsedy OV Pěkov Ing. Norberta Marela
5) Změna stanov Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka
6) Změna stanov Dobrovolného svazku obcí Policka
7) Změna rozpočtu č. 2 - položky rozpočtového opatření č. 2 - 5
8) Příspěvek města na obnovu kulturní památky - "Kovárna"
9) Zadání Územního plánu města Police nad Metují
10) Organizační směrnice 04/2013 Pravidla při realizaci zakázek města Police nad Metují
11) Obecně závazná vyhláška č. 01/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
12) Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi – přijetí daru od KHK
13) Uplatnění - neuplatnění předkupního práva k pozemku p. č. 731/39 v k. ú. Velká Ledhuje
14) Diskuse

Kontrola plnění usnesení ZM :
11/08/03
13/04/09
16/05/09
10/06/09
10/01/12
10/03/12
11/03/12

zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP

- převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR
- uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plán. cyklostezkou
- prodej pozemků p.č. 330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují panu Bitvarovi
- prodej stavebních parcel ve Wihanově ulici
- přijetí daru pozemků pod chodníky (Police a Pěkov) z majetku Královéhradeckého kraje
- darování pozemků pod chodníky z majetku KHK do majetku města
- darování pozemku v areálu Svazu chovatelů ČR z majetku ČR (PF) městu
1

POLICE NAD METUJÍ

USNESENÍ
z 2. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2013
ze dne 24. dubna 2013
01/02/2013
ZM schvaluje předložený návrh programu 2. veřejného zasedání ZM v roce 2013.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zahájení
Schválení programu 2. zasedání ZM v roce 2013
Kontrola plnění usnesení ZM
Návrh na odvolání předsedy OV Pěkov Ing. Norberta Marela
Změna stanov Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka
Změna stanov Dobrovolného svazku obcí Policka
Změna rozpočtu č. 2 - položky rozpočtového opatření č. 2 - 5
Příspěvek města na obnovu kulturní památky - "Kovárny"
Zadání územního plánu města Police nad Metují
Organizační směrnice 04/2013 Pravidla při realizaci zakázek města Police nad Metují
Obecně závazná vyhláška č. 01/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi – přijetí daru od KHK
Uplatnění - neuplatnění předkupního práva k pozemku p. č. 731/39 v k. ú. Velká Ledhuje
Diskuse

Zodpovídá: starostka
Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se:

0

02/02/2013
ZM odvolává k 30. 6. 2013 z funkce předsedy OV Pěkov Ing. Norberta Marela a ukládá OV Pěkov
předložit ZM do 31. 5. 2013 návrh na jmenování jiné osoby z členů OV Pěkov do funkce předsedy
tohoto orgánu.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 11
Proti: Z. Dostál, M. Plný
Zdržel se: Z. Kadidlo, Ing. N. Marel,
Mgr. J. Škop

J. Seifert, Ing. P. Scholz,
J. Soumar, J. Antl

03/02/2013
ZM schvaluje změnu stanov Dobrovolného svazku obcí (DSO) Lesy Policka, spočívající v rozšíření
pravomoci valné hromady DSO Lesy Policka o schvalování účetní závěrky.
Zodpovídá: Ing. J. Troutnar
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
04/02/2013
ZM schvaluje změnu stanov Dobrovolného svazku obcí Policka, která se týká rozšíření kapitoly VII.
Orgány svazku odst. 1 o písmeno o) "Schvaluje účetní závěrku".
Zodpovídá: starostka
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
05/02/2013
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 2 - položky rozpočtového opatření č. 2 - 5. Souhrnné zvýšení příjmů
a výdajů o 2.453.000 Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
06/02/2013
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v celkové výši 8.000,- Kč na obnovu kulturní
památky "Kovárna" majiteli předmětné nemovitosti zařazené do programu regenerace MPR a MPZ.
Zodpovídá: IMŽP, FSO
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
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07/02/2013
ZM schvaluje návrh Zadání Územního plánu města Police nad Metují v předloženém znění.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
08/02/2013
ZM schvaluje organizační směrnici 04/2013 Pravidla při realizaci zakázek města Police nad Metují.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
09/02/2013
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2013, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 16
Proti: Ing. J. Vlček, Ing. J Seidl
Zdržel se: 0
Ing. J. Havlíček, J. Seifert
10/02/2013
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Police nad Metují, okres Náchod:
- p. č. 1048/1 (ostatní plocha - silnice) o výměře 523 m²,
- p. č. 1048/52 (ostatní plocha -silnice) o výměře 603 m² odděleného z pozemku p. č. 1048/8 (ostatní
plocha - silnice, o původní výměře 2471 m²) dle GP č. 462-62/2013 pro rozdělení pozemku ze dne 5.
4. 2013 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) od vlastníka (dárce) - Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, do majetku (obdarovanému) - Město Police nad
Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje přijetí daru.
Zodpovídá: IMŽP
Proti: 0
Zdržel se:
0
Pro: 20
11/02/2013
ZM schvaluje nevyužít předkupního práva k pozemku p. č. 731/39 v k. ú. Velká Ledhuje a souhlasí s
prodejem pozemku přímo třetí osobě s tím, že pro zajištění přechodu podmínek smlouvy uzavřené s p.
O. S. dne 6. 9. 2010 bude město vedlejším účastníkem kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se:
I. Jenková

Průběh, komentáře k usnesením:
Starostka poděkovala ZŠ a MŠ v Polici nad Metují za uspořádání školní besídky pro veřejnost, která se
konala dnes v Kolárově divadle.
K usnesení č. 2 – starostka seznámila zastupitele s důvodovou zprávou k odvolání předsedy OV
Pěkov. Uvedla, že předseda přes opakovaná upozornění nevykonával svou funkci v souladu s jednacím
řádem osadních výborů a to je hlavním důvodem dnešního návrhu na jeho odvolání z funkce. Jako
příklad nerespektování jednacího řádu uvedla, že osadní výbor se nescházel 1 x za měsíc, občané
nebyli včas informováni o termínech konání veřejných zasedání - 5 dní před konáním na vývěsní tabuli
obce, pro kterou byl osadní výbor zřízen ani na internetových stránkách města. Každé zasedání OV má
být rozděleno na dvě části; na část neveřejnou a na část volně přístupnou veřejnosti, ani to nebylo
pravidlem. Dále nebyly včas vyhotovovány zápisy z jednání (do 7 dnů po konání zasedání). Po
opakovaných stížnostech ze strany občanů Pěkova a Honů není možné tuto skutečnost již dále
akceptovat. Problematikou práce OV se zabývala RM v minulých letech již několikrát. Bohužel se nic
nezlepšilo, proto rada města navrhuje odvolání předsedy OV. Je nám to nepříjemné, ale není možné
opakované nedostatky přehlížet. Členové osadního výboru byli řádně zvoleni občany obce a sami měli
zájem o výkon této funkce.
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Ing. N. Marel - byly zde uvedeny důvody k mému odvolání, nemohu s nimi souhlasit za
volební období 2010 - 2013, kdy vykonávám tuto funkci, se zrealizovala řada investičních akcí
(komunikace na Honech, cesta Friml – Skala, zvonička na Honech, chodník k restauraci U Laudona,
vjezd před hasičskou zbrojnicí, úprava sportoviště, výčet všech akcí byl otištěn na stránkách PM).
Padly zde důvody, že jsme se nescházeli pravidelně 1 x za měsíc, bohužel toto z časových důvodů není
možné. Navrhoval jsem pozměnit jednací řád, že se budeme scházet 1 x za 2 měsíce nebo dle potřeby.
I. Jenková – jaké důvody vedly RM k návrhu na odvolání, bylo zde již řečeno. S panem
místostarostou jsme se dohodli, že 1 x měsíčně budeme absolvovat v Pěkově úřední hodiny pro
veřejnost. Začali jsme toto pondělí od 15.00 – 17.00 hod., tuto možnost využilo 10 občanů se svými
podněty a připomínkami.
J. Seifert – jaké je stanovisko OV Pěkov k odvolání předsedy.
Mgr. J. Škop – OV Pěkov se sešel minulý týden ve čtvrtek, na toto téma se diskutovalo a byl
vyhotoven zápis, členové navrhují dokončit volební období v tomto složení včetně předsedy.
I. Jenková – proběhla osobní schůzku s členem OV Pěkov p. D. D., který ke dni 16. 4. 2013
z důvodu nespokojnosti rezignoval na svoji funkci člena OV Pěkov. Další z členů OV Pěkov p. M. B.
mi osobně sdělil, že stojí za svým předsedou.
Ing. M. Brát – jaký bude další postup po odvolání předsedy.
Mgr. J. Škop – jsou k tomu určená pravidla, pokud ZM odvolá současného předsedu, potom
musí dojít k volbě nového s tím, že bude dodržován jednací řád OV.
J. Soumar – kdo navrhuje nového předsedu.
I. Jenková – návrh by měl vzejít z řad členů OV Pěkov, schvaluje ZM.
J. Soumar – jak bychom řešili situaci, kdy OV Pěkov navrhne předsedu stávajícího.
Mgr. J. Škop – s tímto jednací řád nepočítá, muselo by dojít ke změně.
I. Jenková – návrh k odvolání, který předložila RM je dosti výstižný, pokud nebyl výkon
funkce v souladu s jednacím řádem, nemůžeme tuto skutečnost akceptovat, předseda nebo její členové
mohou navrhnout úpravu jednacího řádu, ale k ničemu takovému nedošlo. Osadní výbor je orgán ZM,
který za něj nese zodpovědnost, členové byli zvoleni v řádných volbách a občané jim dali důvěru.
Pokud přestane fungovat kontakt mezi občany a OV musí dojít k nápravě. Pravidelně dochází ke
kontrole vývěsních tabulí v obcích, abychom se přesvědčili, že občané jsou dostatečně informováni.
Ing. J. Žák – kolik členů bude mít současný OV Pěkov.
Mgr. J. Škop – ve volbách bylo zvolena 7 členů bez náhradníků, po abdikaci p. D. D. bude mít
výbor 6 členů, minimum je 5 členů, tudíž bude usnášeníschopný.
I. Jenková – stávající členové OV Pěkov byli zváni na dnešní zasedání, bohužel nikdo není
přítomen.
Ing. J. Vlček – Ing. N. Marel je současně členem finančního výboru ZM. Za celé volební
období, až na formální vyjádření se k rozpočtu, neproběhla jediná schůzka tohoto výboru. Na minulém
ZM jsme požádali Ing. N. Marela o plán práce FV ZM, ale z tohoto podnětu vzešlo pouze jakési
neurčité vyjádření. Doposud jsme neobdrželi žádný zápis z konkrétního jednání. Obdobné OV máme
v Radešově a Hlavňově, které jsou funkční a občané mají dostatek informací. Musíme si uvědomit, že
předseda je placená funkce. Každý měsíc je předseda vyplácen a to i v případě, že nevykonává žádnou
činnost. Pokud jsem někde zvolen, dostávám výplatu, tak bych měl také odvádět práci podle
schválených postupů. Pokud tomu tak není, přenechám prostor někomu, kdo o tuto činnost bude mít
zájem a bude ji vykonávat svědomitě.
K usnesení č. 2,3 – starostka uvedla, že dochází ke změně stanov z důvodu legislativních změn
s účinností od 1. 1. 2013, kde se mění zákon o účetnictví. Vybrané účetní jednotky veřejné správy mají
povinnost schvalovat účetní uzávěrku.
K usnesení č. 5 – Ing. P. Pohner okomentoval jednotlivé body rozpočtových změn dle tabulky.
K usnesení č. 6 – Mgr. J. Škop informoval o zařazení dvou akcí do Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2013. Dokončení opravy fasády zadního traktu a výměny oken radnice a opravy fasády kovárny
p. Drašnara. Ministerstvo kultury požaduje u akce fyzických osob a jiných právnických než je město,
adresné schválení finančního podílu města zastupitelstvem.
K usnesení č. 7 – Mgr. J. Škop uvedl, že na základě rozhodnutí ZM v roce 2011 bylo schváleno
pořízení nového ÚP města Police n. M., následně byla se zhotovitelem nového ÚP města uzavřena
smlouva o dílo. V návrhu zadání se stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP. Toto
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zadání bylo veřejně projednáno v průběhu podzimu 2012 (veřejnost + dotčené správní orgány),
z důvodu rozšíření výrobních ploch areálu fy Hauk bylo nutné požádat o doplňující stanovisko MŽP.
Samotné zadání ÚP je jakýmsi návodem pro projektanta, čím vším se má v rámci zpracovávání ÚP
zabývat.
Z. Kadidlo – jak to vypadá termínově se změnami ÚP.
Mg. J. Škop – dnes schvalujeme zadání ÚP, následně projektant vypracuje návrh ÚP a ten bude
znovu veřejně projednán, přičemž lhůty projednání vyplývají ze stav. zákona. Ohledně projednání
případných změn ÚP v budoucnu, umožňuje zákon zrychlené postupy projednání. S ohledem na
novelu zákona účinného od 1. 1. 2013 nejsem v tuto chvíli schopen k lhůtám stanoveným k projednání
změn specifikovat nic bližšího.
K usnesení č. 8 - M. J. Škop uvedl, že k návrhu novely bylo přistoupeno zejména s ohledem na
nutnost zohlednění změn vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy došlo
ke změnám limitů pro podlimitní veřejné zakázky a pro zakázky malého rozsahu. Následně byl vnitřní
předpis též terminologicky ujednocen. V návrhu jsme dále přistoupili k vymazání odkazů na zákon
tam, kde není povinnost dle zákona o veřejných zakázkách postupovat a doplnili ustanovení o způsobu
řešení zakázek v případě havárií, živelních pohrom a dalších výjimečných stavů. Jednotlivá pravidla
doznala následujících změn:
Pravidlo č. 2 - doporučuje se vyškrtnutí textu o povinnosti zveřejňovat všechny podané nabídky.
Pravidlo č. 3 - drobná úprava textu k povinnosti investičního technika kontrolovat úplnost PD
Pravidlo č. 4 - terminologická úprava textu nadpisů jednotlivých kapitol, úprava odkazů pro odlišení
podlimitních VZ a zakázek malého rozsahu, vypuštěny odkazy na jednotlivá ustanovení zákona o
veřejných zakázkách, vlastní proces zadání VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení byl nahrazen
přímo textem zákona, z hodnotících kritérií odstraněna kritéria, která by neměla být předmětem
obchodní soutěže (smluvní pokuty, či penále). Tyto zajišťovací prostředky je třeba uvádět přímo do
požadavků v zadávací dokumentaci, po jednání RM vypuštěn bod 4. 3., vše od 100 000 Kč výše bude
zadáváno dle bodu 4. 2.
Pravidlo č. 6 - nové pravidlo umožňující řešení zakázek v případu havárií ohrožujících život, či zdraví
osob, jakož i majetek třetích osob, v případu živelních pohrom a dalších výjimečných stavů.
J. Soumar – ověřuje město bezdlužnost firem, které se přihlásí do výběrového řízení a jestli se
tento požadavek vztahuje i na subdodavatele.
Mgr. J. Škop – k zadávacím řízením musí být doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti, kdy
vycházíme ze zákona (zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení), dále nově požadujeme
čestné prohlášení o bezdlužnosti i vzhledem k subdodavatelům, se kterými již firma v minulosti
realizovala zakázku pro město.
K usnesení č. 9 - Mgr. J. Škop seznámil zastupitele s návrhem o doplnění čl. 8 „Osvobození a úlevy“
o písmena g) a h)
(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
g) užívání osobami zajišťujícími realizaci stavebních prací, dodávek či služeb na základě smlouvy
uzavřené s městem Police nad Metují či na základě objednávky vystavené městem Police nad
Metují;
h) pro užívání veřejného prostranství podle čl. 2 v případě, je-li toto veřejné prostranství užíváno
na základě platné nájemní smlouvy.
Důvodem navržených změn je zejména problematika výběru poplatku za zábor v případě realizace
investic města, kdy zhotovitelé staveb poplatek za zábor na jedné straně započítávají do ceny díla, na
straně druhé si je město vybere v poplatku. Věc je řešitelná v rámci vztahů vyplývajících ze smlouvy o
dílo (délka záboru je limitovaná délkou realizace stavby, dtto rozsah záboru, který vyplývá z PD
potažmo z dohod se zhotoviteli). Opatření by nemělo mít negativní dopad do rozpočtu, přičemž
uznávám, že prokázat, že došlo k úsporám na straně cen prováděných prací a děl bude obtížné.
Nicméně obecně již nebudou zhotovitelé tuto položku v rozpočtu zakázek uvádět. Další doplněné
písmeno pak pamatuje na případy, kdy někdo užívá pozemek města (veřejného prostranství) na
základě nájemní smlouvy, a kdy není na místě, aby toto užívání bylo zpoplatněno duplicitně. Obdobné
řešení má ve své vyhlášce např. město Náchod.
Ing. J. Vlček – nesouhlasím s bodem h) v radě města jsem hlasoval proti. Nevěřím zdůvodnění,
že tento postup bude rozpočtově neutrální. Z mého pohledu se zakázky o tento typ nákladů nezlevní.
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Částka, kterou za velikost záboru zaplatí je regulačního charakteru, pokud firmy platí za metry, snaží
se staveniště mít v co nejmenším rozsahu. Pokud poplatek hradit nebudou, bude dle mého mínění
zábor daleko větší a staveniště se rozšíří. Nevím, jak je toto administrativně náročné, ale budu hlasovat
proti.
Mgr. J. Škop – firmy, které pro nás vykonávají určité zakázky, postupují dle dokumentace,
ve které je zakresleno zařízení staveniště, tuto skutečnost může město na základě smluvní dohody
ovlivnit a specifikovat.
J. Soumar – neznám přesné znění vyhlášky, ale doporučuji vyhlášku doplnit, že za zábor
prostranství se také považuje jakékoliv odstavené osobní vozidlo bez SPZ. Ve městě se nachází
spousta autovraků.
Mgr. J. Škop – vyhláška neřeší parkování automobilů, to je ošetřeno zákonem o provozu na pozemních
komunikacích a dopravními značkami.
J. Soumar – upozorňuji na os. vozidla bez SPZ.
Mr. J. Škop – pokud nemá vozidlo SPZ, řešíme tuto situaci ve spolupráci s MP a majiteli.
Zkušenost je i taková, že někteří majitelé mají SPZ přes zimu v depozitu a na jaře opět dávají na
značky. Jedná se o zajímavý podnět, konkrétní případy necháme prošetřit a o výsledku budeme
zastupitele informovat.
Ing. M. Brát – kolik má město za rok investičních akcí se záborem.
Ing. P. Scholz – tak 5 - 6 akcí/ročně
K usnesení č. 10 – Mgr. J. Škop uvedl, že se jedná o poslední úsek – tah přes náměstí, který je třeba
pozemkově vypořádat v souvislosti s přeložkou silnice II/303. Odbor dopravy a sil. hospodářství KÚ
KHK vydal rozhodnutí o vyřazení komunikace přes Masarykovo náměstí ze sítě silnic II. třídy, a ta
byla zařazena do pasportu MK. Ve středu města zbývá v budoucnu vyměnit pozemky v Tomkově ulici
za ulici Na Babí – je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě, která bude realizována po rekonstrukci
ulice Na Babí a zaměření skutečného stavu.
K usnesení č. 11 – Mgr. J. Škop informoval zastupitele o návrhu RM nevyužít předkupního práva na
stav. parcelu ve Wihanově ulici. Dle ústní informace má vlastník pozemku O. S. zájem prodat
pozemek třetí osobě. Na základě podmínek kupní smlouvy z roku 2010 je vlastník povinen nabídnout
pozemek městu ke zpětnému odkupu za stejnou kupní cenu, za kterou pozemek koupil. Další
podmínkou je na pozemku do pěti let postavit rodinný dům včetně kolaudace (sankce 50 tis. Kč za
bytovou jednotku), tato podmínka navazuje na smlouvu o dotaci uzavřenou s MMR, kde je podmínkou
vybudování 25 bytových jednotek do roku 2021.
I. Jenková – vzhledem k tomu, že má prodávající kupce, který má zájem okamžitě zahájit
stavební práce, bylo navrženo toto usnesení.
J. Žák – v případě nedodržení smluvních podmínek bude sankce 50 tis. Kč uhrazena
jednorázově?
Mgr. J. Škop – ano, jedná se o kompenzaci dotace 50 tis. Kč na každou bytovou jednotku.
V případě nedodržení podmínek budou tyto prostředky použity na vrácení dotace MMR.
Z. Kadidlo – nebylo při prodeji této parcely poskytnuto městem kupci cenové zvýhodnění?
Místostarosta – nebylo, O. S. parcelu kupoval již po termínu, do kterého bylo zvýhodnění
poskytováno

Diskuze, informace:
Starostka informovala o jarním úklidu města, který provádí TS Police n. M. spolu s osobami
vykonávající veřejně prospěšné práce. V současné době máme 5 zaměstnanců.
Navázala bych na usnesení č. 8 Pravidla při realizaci zakázek města Police n. M. a s touto
problematikou související dopis od jednatele společnosti Elpol Police, s.r.o., pana J. H., který
upozorňuje na špatnou platební morálku vzhledem k subdodavatelům. Tento materiál obdrželi
zastupitelé v elektronické podobě a byl na programu RM.
Z. Kadidlo – ve zveřejněném plánu úklidu města nejsou zahrnuty obce Pěkov a Hony.
I. Jenková – bylo již konzultováno s p. M. Muchou a dojde k nápravě. Jednáme také se SÚS o
možnosti úklidu krajských komunikací.
Z. Kadidlo – upozorňuji jako na raritu na zákaz průjezdu do obce Žďár nad Metují okolo
bývalého koupaliště. Vjezd je povolen jen občanům Žďáru n. M. a Bukovice. Apeluji na nutnost
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upozornit na tuto skutečnost na DSO Policko a snažit se vyjednat zrušení zákazu, kdyby takto
postupovaly všechny okolní obce, nastane dosti neřešitelná dopravní situace.
I. Jenková – v rámci DSO Policko jsme na tuto skutečnost upozorňovali. Bylo nám sděleno, že
jde o interní záležitost obcí Bukovice a Žďáru n. M., v tomto úseku jsou policií vybírány pokuty za
nedodržení zákazu.
Z. Kadidlo – upozornil na nedostatečné finanční prostředky, které jsou plánovány na údržbu čp.
60 v Pěkově, vyjmenoval řadu drobných oprav, které by bylo vhodné na objektu provést.
I. Jenková – jedná se opět o kompetence OV Pěkov, který měl předložit požadavky na opravy
hrazené z mandátního účtu správy nemovitostí, ze kterého jsou rekonstrukce financovány. Přesto, že
tak nebylo učiněno, věřím, že nutné opravy bude možné pokrýt z rezervy tohoto účtu. Je třeba zajistit
souhlasné stanovisko stavební komise, RM a OV Pěkov, potom nevidím problém s uvolněním těchto
prostředků.
J. Soumar – chci upozornit na nefunkčnost kanalizační vpusti mezi mou nemovitostí a
Šolcovým kopečkem. Vpusť byla v minulosti zaasfaltována. Je zapotřebí asfalt vyříznout, kanál
vyčistit a opět zprovoznit.
J. Seifert – na minulém zasedání jsme diskutovali o stavbě víceúčelového hřiště, dostávám
dotazy, jak tam bude řešeno sociální zázemí. Město má nové webové stránky, kde není odkaz na
vysílání městského rozhlasu, již v minulosti jsem upozorňoval na to, že by bylo vhodné informovat
občany prostřednictvím internetu o aktuálním hlášení městského rozhlasu.
M. J. Škop – po výstavbě víceúčelového sportoviště se počítá s tím, že budou využívány
stávající toalety umístěné v tribuně. Plánují se po dohodě s TJ Spartakem jen drobné instalatérské
opravy. Pokud nebude kapacita dostačující, bude nutné řešit komplexně ve spolupráci s TJ Spartakem,
který je vlastníkem kabin.
Ing. P. Pohner – o umístění rozhlasové relace na internetových stránkách jsme již diskutovali v
minulosti, všechny potřebné informace naleznou občané v rubrice „Aktuality“, ostatní hlášení týkající
se nabídek okamžitého prodeje se neustále mění a bylo by časově náročné vysílání neustále
pozměňovat.
Jednání bylo ukončeno v 18,10 hodin.

Zápis vyhotoven 2. 5. 2013

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