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Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 5. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují,
které se konalo dne 18.9.2019
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
P ř ít omni:

I ng.
I ng.
Mgr .
Mgr .
I ng.
I ng.
Petr
Mgr .
I ng.

Jiř í B e r an, s t ar os t a
Mat ě j B r át , č le n Z M
Mar t ina F r y dr y c ho v á, č le n Z M
E v a Kaš par o v á, č le n RM
Radk o Kř íž P h.D ., č le n Z M
Jan P ohl, č le n Z M
Rut ar , č le n Z M
Jiř í Š k op, mís t os t ar os t a
P av e l Ž ák P h.D ., č le n Z M

Lubor B oř e k , č le n Z M
P har mD r . I ngr id D e ny gr ov á, č le n Z M
MUD r . Adé la H až muk ov á, č le n Z M
I v an Kone č ný , č le n Z M
Mic hal Muc ha, č le n Z M
I ng. P av e l P ohne r , t aje mník
Rade k S t ar ý , č le n Z M
I ng. Jiř í Vlč e k , č le n RM

Omluv e ni:

Jan Ant l, č le n RM; I ng. Jos e f H av líč e k , č le n RM; T omáš H or ák , č le n Z M;
Mar e k P lný , č le n Z M; Mgr . Jar os lav S ouč e k , č le n RM

N e př ít omni:
H os t é :

Vě r a P lac ht ov á; Mgr . Z de ně k T e ic hman

P ř e ds e dajíc í:

I ng. Jiř í B e r an, s t ar os t a

Ov ě ř ov at e lé :

I v an Kone č ný , č le n Z M; Mic hal Muc ha, č le n Z M

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 5.Zastupitelstva města Police nad Metují
Zahájení jednání starostou města:
Zahajuji 5. veřejné zasedání ZM v roce 2019, 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 Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenuji pana Ivana Konečného a pana Michala Muchu. V
době zahájení zasedání ZM je přítomno 16 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 návrh programu dnešního jednání:
1. Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují
2. Kontrola plnění usnesení
3. Návrh změn rozpočtu č. 4, rozpočtová opatření č. 23 - 29
4. Zapůjčení finančních prostředků na vybudování vodovodu "Zástavba RD Bělská"
5. Výmaz předkupního práva - pozemky st.p.č. 690 a p.č 1213, vše v k.ú. Police nad Metují
6. Přijetí daru - bezúplatný převod pozemků p.č. 1021/7 v k.ú. Velká Ledhuje
7. Prodej pozemku p.č. 126/1 v k.ú. Pěkov
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8. Prodej pozemků p. č. 966/42, 966/45 a 966/46 v k. ú. Velká Ledhuje
9. Doplňující volba člena osadního výboru Pěkov a Hony
10. Diskuze
Nejsou-li připomínky předkládám tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předložený program 5. veřejného zasedání ZM Police nad Metují v
roce 2019.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/5ZM/2019
Návrh změn rozpočtu č. 4, rozpočtová opatření č. 23 - 29
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu rozpočtu č. 4 - položky rozpočtového opatření č. 23 - 29 Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů a výdajů o částku 1 809 703 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zveřejnit schválené změny rozpočtu dle podmínek zákona 250/2000 Sb.
Termín: 8.10.2019
Komentář:
Vedoucí FSO INg. H. Ištoková seznámila ZM s návrhem rozpočtových změn.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/5ZM/2019
Zapůjčení finančních prostředků na vybudování vodovodu v ulici K Červeňáku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o zápůjčce finančních prostředku ve výši 365.093,- Kč na realizaci stavby: „
Zástavba RD Bělská, Police nad Metují – technická infrastruktura, SO 02 Vodovod", se
společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s., se sídlem Kladská 1521, 54701 Náchod, IČ:
451 72 928, DIČ: CZ 481 72 928.
II. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu Ing. Jiřího Berana podpisem smlouvy
Zdržel se: Ing. R. Kříž Ph.D.
Komentář:
Mgr. J. Škop - jedná se o standardní postup, společnost VaK nemá dostatek volných finančních
prostředků, aby byla schopna v každé obci budovat nové vodovody. VaK postaví stavbu, sežene
dodavatele a požádá danou obec o zápůjčku, kterou formou splátek uhradí. Město má s VaKem
sepsanou smlouvu o podmínkách splátek. Představenstvo VaKu nám jiný způsob neodsouhlasí a
pokud chceme dané pozemky zasíťovat, nemáme jinou možnost a musíme se podřídit.
Ing. R. Kříž Ph.D. - za jakých podmínek se schvaluje zápůjčka?
Mgr. J. Škop - úroková sazba se sjednává ve výši diskontní sazby ČNB zvýšené o 0,4 % p.a. (k
datu poskytnutí zápůjčky činí diskontní sazba ČNB 1,00 % p.a.), účtovat se bude ročně k 31. 10.
Délka splácení je sjednána do března 2024.
Ing. R. Kříž Ph.D. - úroková sazba mi připadá nestandardně nízká, TS Police n. M. s.r.o. jsme v
minulosti odsouhlasili větší sazbu.
Mgr. J. Škop - smlouva je navržena ze strany VaKu a město nemá jinou možnost, pokud chce
dané pozemky zasíťovat. Za tuto cenu si město půjčuje finance od bank a tato cena úroku je pro
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nás obvyklá. Pokud bychom chtěli sjednat nové podmínky, mohla by se stavba vodovodu zpozdit.
Starosta - mezi TS Police n. M. je to naše smlouva, ale na vodovod vypracuje smlouvu VaK, s tím
nic neuděláme, chceme zasíťovat, prodávat pozemky a následně, aby probíhala výstavba. VaK je
provozovatelem vodovodu v naší obci.
Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
5.

3/5ZM/2019
Výmaz předkupního práva - pozemky st.p.č. 690 a p.č 1213, vše v k.ú. Police nad
Metují
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost pana ░░░░ ░░░░ o zrušení předkupního prráva.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
výmaz předkupního práva pro město Police nad Metují k zastavěnému stavebnímu pozemku
p.č. -690 a pozemku p.č. 1213,oba v k.ú. Police nad Metují, ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Výmaz předkupního práva bude proveden na
základě splnění podmínek vyplývajících z kupní smlouvy ze dne 25.2.2011.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. vypracovat prohlášení o zániku předkupního práva a zajištění jeho výmazu z katastru
nemovitostí.
Termín: 31.10.2019
Komentář:
Mgr. J. Škop - jedná se o pozemky, které se nacházejí vedle kruhového objezdu vedle Základní
umělecké školy a Penny marketu. Na těchto pozemcích vybudoval p. ░░░░ obchodní prostory.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

6.

4/5ZM/2019
Přijetí daru - bezúplatný převod pozemků p.č. 1021/7 v k.ú. Velká Ledhuje
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí daru - bezúplatný převod pozemku p.č. 1021/7 - ostatní plocha-ostatní komunikace v
k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře 297 m2, z majetku České republiky, zastoupené
Úřadem pro zastupovaní státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. zajistit podpisy předmětné smlouvy.
Termín: 11.10.2019
Komentář:
Mgr. J. Škop - pozemek se nachází pod účelovou komunikací, která nám vede do sběrného dvora a
za a.s. Veba směrem k cihelně. V tomto úseku se dlouhodobě připravuje nová propojovací
komunikace mezi areálem firmy HAUK a novou podnikatelskou zónou tak, aby tato zóna nebyla do
budoucna přístupná ulicí Na Babí, a nedocházelo k zatěžování památkové zóny města a okolí
základní školy kamionovou dopravou. Bylo zjištěno, že se tam nacházejí dva pozemky, které
nejsou v majetku města a aby bylo možné stavbu projekčně zajistit, je zapotřebí mít pozemky ve
svém vlastnictví. Stát, v případě, že se pozemek převádí pro budoucí veřejné užívání, volí variantu
bezúplatného převodu.
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Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
7.

5/5ZM/2019
Prodej pozemku p.č. 126/1 v k.ú. Pěkov
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost manželů ░░░░ ░░░░ na odkup pozemku p.č. 126/1 v k.ú. Pěkov o výměře 78 m2.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku p.č. 126/1 v k.ú. Pěkov o výměře 78 m2 panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do společného jmění manželů. Kupní cena je
stanovena na 1.560,- Kč bez DPH. Kupující také uhradí náklady spojené s převodem
pozemku v katastru nemovitostí.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit kupní smlouvu, zajistit její uzavření a následný převod pozemku v KN.
Termín: 31.10.2019
Komentář:
Mgr. J. Škop - pozemek se nachází v těsní blízkosti manželů ░░░░ ░░░░ ░ za Hasičskou
zbrojnicí. Manželé se o pozemek dlouhodobě starají a byli přesvědčeni, že je v jejich vlastnictví.
Teprve při digitalizaci mapy zastavěného území obce Pěkov, před dvěma roky, bylo zjištěno, že
pozemek je v majetku města. Manželé mají zájem o vypořádání a odkup pozemku. S vypořádáním
se muselo čekat, až katastrální mapa nabude účinnosti a budou jasné přesné výměry parcel, k
čemuž došlo v průběhu letošního roku. S ohledem, že se ░░░░ ░░░ o pozemek dlouhodobě
starají, byla navržena cena 20,- Kč/ m2.
Ing. P. Žák Ph.D - nebude do budoucna tento odkup dělat problémy v případě rekonstrukce
komunikace?
Mgr. J. Škop - zde je již komunikace po rekonstrukci, včetně zatáčky.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

Prodej pozemků p. č. 966/42, 966/45 a 966/46 v k. ú. Velká Ledhuje
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemků p. č. 966/42 o výměře 1150 m2, 966/45 o výměře 888 m2 a 966/46 o
výměře 660 m2, vše v k.ú. Velká Ledhuje, společnosti G a G Transport s.r.o., Nad Pekárnou
383, 549 54 Police nad Metují, IČO: 64825043, zastoupeno paní Ivanou Gumulákovou,
jednatelkou společnosti. Kupní cena je stanovena 150,-Kč/m2 + DPH. Celková kupní cena činí
404.700,- Kč + DPH. Kupující také uhradí náklady spojené s převodem pozemků v katastru
nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. vypracovat kupní smlouvu a zajistit převod vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
Termín: 31.10.2019
Pro: Mgr. J. Škop, Ing. J. Beran
Proti: L. Bořek; Ing. M. Brát; I. Denygrová PharmDr.; Mgr. E. Kašparová; I. Konečný; Ing. R. Kříž
Ph.D.; M. Mucha ; Ing. J. Pohl; P. Rutar; R. Starý; Ing. J. Vlček; Ing. P. Žák Ph.D.
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Zdržel se: MUDr. A. Hažmuková, Mgr. M. Frydrychová
Komentář:
Mgr. J. Škop - společnost G&G Transport s.r.o., zastoupená jednatelkou paní░░░░ ░░░░ ░░░░
požádala o odkup 3 městských pozemků v areálu bývalé firmy CDS na Ostašské ulici. Firma KŠK
stavebniny, od které G&G Transport areál odkoupila měla tyto pozemky v dlouhodobém
pronájmu. Firma G&G Transport s pokračováním pronájmu nesouhlasí a má zájem pozemky
odkoupit. Záměr byl projednáván RM a doporučen ZM ke schválení. V minulosti (r. 2010) již ZM
odkup těchto pozemků projednávalo, prodej nebyl odsouhlasen vzhledem k tomu, že v platném ÚP
města Police n. M byly uvedené pozemky vedeny jako plocha pro sportoviště a počítalo se s nimi
pro případný rozvoj sportoviště, které mělo vzniknout za čerpací stanici. V dnešní době tomu tak
již není a pozemky jsou v šedé zóně - určené pro výrobu. Od loňského roku má pozemky pronajaty
fa Bezedos, která je využívá k uskladnění stavebního materiálu (rekonstrukce ul. Ostašská).
Pozemky ji byly pronajaty firma KŠK stavebniny, ještě před prodejem areálu. S firmou Bezedos
město nyní jedná o finančním vyrovnání za užívání těchto pozemků. Pozemky byly RM
vyhodnoceny jako zbytné i vzhledem k tomu, že k nim je přístup pouze po účelové
komunikaci, která je vlastněna společnosti G&G Transport. Využívat komunikaci můžeme pouze se
souhlasem této společnosti. Pokud se nepodaří vyjednat věcné břemeno, není jiná zaručená
možnost přístupu na uvedené pozemky. Město by muselo vybudovat vlastní příjezdovou
komunikaci, což by bylo finančně dosti nákladné.
M. Mucha - p.č. 966/45 se nachází na zpevněném ploše v areálu nebo je to již travnatá plocha?
Mgr. J. Škop - z části je pozemek v areálu a část za plotem.
P. Rutar - pozemek není zčásti za plotem, ale je celý v areálu a ohraničuje ho stávající plot.
P. Rutar - prodej pozemku nepodpořím ze dvou důvodů - jedná se o strategický pozemek (p.č.
966/45) v centru města, historicky byl pozemek veden jako spojnice z fotbalového hřiště na
sportoviště, které zde bylo v minulosti plánováno a může kdykoliv vzniknout. Prodejem si
uzavřeme tuto variantu průchodu na potenciální sportoviště. Prodávat tak strategické pozemky v
centru města, k tomu, aby je společnost G&G Transport s.r.o. dále pronajímala, považuji za krajně
nerozumné, město tyto pozemky může pronajímat samo.
Ing. M. Brát - nesouhlasím s prodejem, cena je nízká. Vedle tohoto pozemku je ještě jeden užší k
čemu bude sloužit?
Mgr. J. Škop - primárně se vycházelo z cen při prodeji pozemků firmě Hauk. O výši ceny se dá
jednat. Nejedná se o veřejně přístupovou komunikaci a se vstupem na pozemky je to dost
komplikované.
P. Rutar - tento pozemek slouží jako pěšina, která je zarostlá náletem, část těchto pozemků se
prodala p. ░░░░ ░ a majiteli ubytovny Na Zámečku. Kdybychom pozemek p.č. 966/45 prodali,
město by ztratilo možnost propojení fotbalového hřiště s uvažovaným sportovištěm v prostoru za
benzínovou pumpou. Kdybychom si pozemek ponechali a nepronajali, můžeme zde zřídit deponii
pro budoucí investiční akce. V současné době máme skládky u Adlera a v Jiráskově ulici nad
školou, což není nijak vzhledné.
Ing. P. Žák Ph.D - navrhuji projednat prostřednictvím poradních orgánů (stavební komise) a dát
tomu čas. Nesouhlasím s prodejem.
Starosta - v RM se o prodeji hodně diskutovalo, myslím si, že Spartak by těžko souhlasil s tím , aby
veřejnost přecházela přes fotbalové hřiště na potenciální sportoviště do Malé Ledhuje. Tento
průchod mi připadne hodně nešikovný, protože vede přímo z trávníku fotbalového hřiště. V RM
jsme také jednali o využití těchto pozemků, např. pro deponii stavebního materiálu města, ale není
k nim příjezdová komunikace. Pan ░░░░ ░ má za povinnost městu ze zákona umožnit přístup na
předmětné pozemky, ale to platí pouze pro město, pokud město pronajme pozemky další osobě,
již to nemusí platit. V ÚP města Police jsou tyto pozemky v šedivé zóně a mohly by být prodány k
podnikání, s tím, že by si nový majitel na vlastní náklady vybudoval vlastní příjezdovou cestu. Za
sběrným dvorem, kde se nachází průmyslová zóna, má město pozemky určené k podnikání, o
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které není v současné době zájem. RM prodej podpořila z důvodu špatného přístupu na tyto
pozemky.
P. Rutar - již v minulosti proběhlo několik akcí, kdy se využívaly kabiny, s tím, že se použil
technický pruh kolem fotbalového hřiště a tak nebylo nutné vstupovat na trávník. Nevidím v tom
problém.
Mgr. J. Škop - stavební komise byla oslovena v minulém volebním období a nedošla k žádnému
závěru smysluplného využití předmětných pozemků. Navrhuji projednat s pevným stanovením
lhůty, jak s uvedenými pozemky naložit. Upozorňuji, že se nejedná o veřejně přístupovou
komunikaci a se vstupem na pozemky je to dost komplikované.
Ing. P. Scholz - stavební komise se k žádostem o prodej vyjadřovala v roce 2010, 2011 a 2015
vždy se zamítavým stanoviskem, a to z důvodu možnosti rozšířit sportoviště např. o atletickou
dráhu nebo tenisové kurty atd.
Ing. M. Brát - má Spartak stále vizi tréninkového hřiště?
P. Rutar - rozrůstá se základna malých fotbalistů a tlak na prostory sílí, travnatá plocha je
přetížená a trpí. Neni daleko čas, kdy budeme nuceni jednat s městem o rozšíření tréninkového
hřiště (naše neskromná představa je umělá tráva). Výhodou je krátká a bezpečná trasa
pro přesun. Přistupujme k této problematice zodpovědně, zvláště do budoucna. Nepřísluší nám v
horizontu tří let rozhodovat o nevratných řešeních.
Ing. R. Kříž Ph.D - potřebuje společnost G&G Transport s.r.o. předmětné pozemky a jaké má pro
ně využití?
Mgr. J. Škop - společnost má zájem pozemky pronajímat firmě Bezedos.
Ing. J. Pohl - nesouhlasím s prodejem a navrhuji zahájit jednání o směně s p. ░░░░ ░░░ a získat
do vlastnictví města příjezdovou cestu. Vjezd je důležitý pro přístup k potenciálnímu sportovišti,
lyž. vleku atd., zřízení nového vjezdu by bylo komplikované.
░░░░ ░░░ - také nesouhlasím s prodejem, společnost nemá do budoucna zájem rozšiřovat svoje
aktivity a jedná se o strategické pozemky v majetku města.
Hlasování Pro: 2 Proti: 12 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Nevzniklo
9.

6/5ZM/2019
Doplňující volba člena osadního výboru Pěkov a Hony
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
přihlášku paní Evy Vackové, bytem Pěkov č.p. 135, Pěkov, na neobsazené místo člena
osadního výboru Pěkov a Hony
II. Zastupitelstvo města volí
paní Evu Vackovou za člena osadního výboru Pěkov a Hony.
Komentář:
Ing. J. Škop - ZM bylo schváleno, že OV Pěkov bude mít 7 členů. Po volbách se však nepodařilo
tento počet naplnit a OV zahájil práci jako šestičlenný s tím, že se bude průběžně hledat
zájemce na doplnění počtu. V Pěkově se přihlásila pí Eva Vacková, která má o tuto práci zájem a
chce pomoci při správě obce. OV Pěkov přihlášku projednal a postoupil RM, která ji doporučila ke
schválení zastupitelstvu.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

10.

Diskuze
░░░░ ░░░ - dotazy:
Dopravní situace v Polici nad Metují : Přetrvává neustálé nedodržování předpisů na ul.
Ostašská - znovu požaduji, aby se s tím co nejdřív něco dělalo. 75% občanů není spokojeno
s bezpečnostním opatřením na komunikacích dle ankety na webových stránkách města.
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Před kovárnou chybí několik polykarbonátových desek (stěna proti ostřiku), které jsou
v současné době na pozemku p. ░░░░ ░ a je zapotřebí je umístit zpět na původní
místo. Pan ░░░░ ░░░░ ░ pomůže s montáží.
Zastávka v ul. Ostašská ve směru Náchod, chybí zárubně.
Přechody ve městě se změnily na místa pro přecházení, konkrétně dva přechody u
autobusového nádraží, dále u kostela a u smuteční síně - nedostačující, nebezpečné
Sekání trávy a chodníků: Kvůli stávajícímu a zhoršujícímu se klimatu v České republice je
potřeba se zamyslet nad sekáním trávy, které by nemělo být tak časté. S ohledem na
vytipovaná místa, kde je vyžadován porost nižší, což je střed města.
Chodníky průběžně čistit, nenechávat trávu až po kolena.
Připomínka - osázet a upravit pozadí za nově odhalenou sochou panny Marie u kostela.
Poletující plakáty před vstupem do kláštera, umístit do vývěsky či jiného vhodného
reklamního prostředku.
V jaké fázi jsou nedodělané vjezdy a vchody před našimi nemovitostmi?
Starosta - Zrušení přechodů nepodporuji, ale bylo provedeno v součinnosti s Dopravní policií v
Náchodě (dopravní expert Bc. ░░░░ ), která zastává názor, že vyznačené přechody pro chodce
jsou nebezpečná místa, neboť chodci spoléhající na absolutní přednost vstupují do vozovky bez
rozmyslu. Bez souhlasu DI nemohou být provedena žádná dopravní opatření ve
městě. Nepřetržitě jednáme s DI v Náchodě o pravidelném měření rychlosti v ul. Ostašská.
Mgr. J. Škop - Příští rok počítáme na Ostašské ul. s umístěním radaru, který zaznamená jak
rychlost, tak SPZ, jedná se o pasivní prvek bezpečnosti.
Ing. P. Scholz - Město ještě nepřevzalo stavbu rekonstrukce ul. Ostašská od dodavatele. S p.
░░░░ ░░ jsme jednali o instalaci pevného uchycení polykarbonátových desek, jež zničili
vandalové.
Starosta - Komunikace v Ostašské ulici není ve vlastnictví města, ale máme zájem o vzhled a
pořádek, p░░░░ ░ je ochoten spolupracovat na instalaci.
Ing. P. Kalibán - Proběhla diskuze jakým způsobem budeme zelené plochy udržovat, závěr byl, že
ve středu města budeme sekat častěji, tráva bude nižší a nebude zde luční porost, jsme malé
město a je tu dost zeleně. Pravidelně kontroluji sekání trávy ve městě, obsluha sekačky má pojezd
seřízen na 5 cm, ale nerovnost povrchu nemůžeme ovlivnit. Letos proběhla celorepubliková velká
diskuze na téma sečení a údržby zelených ploch, názory se různí. Zeleň je potřeba pravidelně
sekat, tráva má svůj roční cyklus, kvalitu trávníku v různé roční době neovlivňuje sekání. Toto je
přejato z odborné literatury.
Starosta - V centru města je zátěžová tráva a ta sekání potřebuje. Nerovnost ploch je veliká a
můžeme zvednout nože na 7 cm, vše se dá řešit. Luční porost, který se nachází pouze v širším
okolí je vhodné sekat 2x - 3x do roka. Ideální by bylo kosou, ale na to nemáme kapacity.
Ing. J. Kříž Ph.D. – Komise pro živ. prostředí vytipovala místa, kde tráva bude kosena s ohledem
na klimatické podmínky pod dohledem odborné firmy.
Starosta - Na zřízení takové louky se musí vyčlenit finanční prostředky, jejichž výši je třeba
prodiskutovat při jednání o návrhu rozpočtu na příští rok.
Starosta - Socha ani budova za ní nejsou v našem vlastnictví. Město může být pouze
prostředníkem pro toto jednání.
Starosta - Muzeum Náchodska je provozovatelem expozice v Polickém klášteře, projednáme s p.
ředitelem.
Ing. P. Scholz - Plánované investiční akce pro letošní rok nejsou ještě dokončeny, až vše
vyhodnotíme a bude-li dostatek finančních prostředků a čas, bylo by možné ještě v letošním roce
vjezdy zrealizovat.
B. Stiller - Obyvatelé sídliště nejsou spokojeni s dopravní situací a parkováním vozidel, která brání
výhledu. Před 4 roky byly na sídlišti osazeny sloupky, na kterých měly být umístěny dopravní
značky, jež by vyřešily krizovou situaci a bezpečnost při vjezdu z ul. K Sídlišti do ul. Fučíkova. Bude
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se to řešit a kdo to bude mít na starosti?
Mgr. J. Škop - Zájem města je označit tuto křižovatku, aby úprava provozu byla trvalá, a to v
návaznosti na studii sídliště. Studie je zpracována ve vizi rozvoje. Nevíme zda bude v letošním roce
dostatek finančních prostředků na dokončení studie. Pokud ano, necháme zpracovat a budeme
žádat a dotaci z Programu regenerace sídlišť. Projíždím zde denně dle pravidla pravé ruky a
průjezd je bezpečný. Chceme to řešit komplexně. Křižovatka byla v minulosti označena a rezidenti
nesouhlasili s touto úpravou.
Ing. P. Scholz - Umístění značek je již schválené na DI v Náchodě, nyní čekáme na vyjádření
Odboru dopravy Náchod.
░░░░ ░ - Zde není problém jen ve značkách a přednosti, ale i v nevhodném parkování obyvatel
před nízkým panelákem, navrhuji umístit značku "Zákaz zastavení" a máme po problému.
Mgr. J. Škop - O dopravní situaci s umístěním značek se jedná.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

Ivan Konečný
člen ZM
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