MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016

konaného dne 27. 6. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují
Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef Havlíček, Ing. Jiří Vlček,
Ing. Jan Pohl, Mgr. Lenka Fulková, Jan Antl - členové RM,
Ing. Pavel Pohner - tajemník MěÚ
Nepřítomni
Pozdní příchod
Dřívější odchod

:
:
:

Jan Antl
Ing. Josef Havlíček – 16.10 hod.
Mgr. Jiří Škop – 16,50 hod.

Hosté
:
Program jednání : - Kontrola usnesení
- Projednávané body:
1) Příspěvek na vydání knihy Jana Meiera - Broumovsko a Policko literární.
2) Spolupráce při vydání knihy Anthropoid - pravdivý příběh.
3) Pronájem městského bytu č. 1 v domě č. p. 115 v Polici nad Metují.
4) Pacht pozemků p. č. 962 a p. č. 963 v k. ú. Police nad Metují.
5) Sjednocení nákupu energií formou e-aukce od roku 2018
6) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na pasportizaci majetku města
7) Smlouva o spolupráci při konání VŘ na rekonstrukci komunikace Na Babí
8) Bezplatné umístění znaku města na dresech fotbalového oddílu žáků Spartak
Police nad Metují z.s.

Kontrola plnění usnesení RM:

03/14/09 zodp. IMŽP - výpůjčka pozemků pod plánovanou cyklostezkou - PF
07/15/16 zodp. IMŽP - záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1099/1 v k.ú. Velká Ledhuje
08/15/16 zodp. IMŽP - záměr výpůjčky pozemků p.č. 769/204 a 769/205 v k.ú. Velká Ledhuje
09/15/16 zodp. IMŽP - záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 749/1 a 749/2 v k.ú. Velká Ledhuje - umístění vývěsní tabule.
10/15/16 zodp. IMŽP - záměr pronájmu částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje
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USNESENÍ

z 16. zasedání Rady města Police nad Metují v roce 2016
ze dne 27. června 2016
01/16/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost Dr. E. K. (Nakladatelství Bor) o příspěvek na vydání knihy J. M. - Broumovsko
a Policko literární.
II. schvaluje poskytnutí daru Dr. E. K. (Nakladatelství Bor) na vydání knihy J. M. - Broumovsko a
Policko literární ve výši 18 000,- Kč.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem darovací smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
02/16/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost žadatele Centrum české historie, o. p. s. o spolupráci při vydání knihy
Anthropoid - pravdivý příběh.
II. schvaluje podporu vydání knihy Anthropoid formou subskripčního nákupu 5 ks této knihy za
celkovou cenu 2 000 Kč a bezplatné užití znaku města na speciální straně této knihy.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou k podpisu objednávky.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
03/16/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala pronájem městského bytu č. 1 v domě č. p. 115 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 1 v domě č. p. 115 v Polici nad Metují paní E. K., nar. dne
xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují, a to na dobu určitou 3 měsíce s možností dalšího
prodloužení, bude-li nájemce plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
III. pověřuje Technické služby Police nad Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
04/16/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost pana V. M. na pacht pozemků k zemědělským účelům v k. ú. Police nad Metují.
II. schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 962 o výměře 6072 m2 a p. č. 963 o výměře 3080 m2
v k. ú. Police nad Metují.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle návrhu na úřední desku města Police nad Metují.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
05/16/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala společný postup města a všech organizací zřízených či založených městem Police nad
Metují při získání nejvýhodnější cen energií formou účasti na elektronické aukci;
II. ukládá vedení města a všem organizacím zřízených či založených městem Police nad Metují
postupovat při uzavírání smluvních vztahů s dodavateli elektřiny a zemního plynu tak, aby závazky
plynoucí z těchto smluv trvaly nejpozději do 31. 12. 2017 a pro následující období 2018 – 2019 se
připravit na účast v elektronické aukci cen energií;
IV. pověřuje místostarostu přípravou a dohodnutím podmínek e-aukce cen energií na období 2018 2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
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06/16/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo na pasportizaci předložený Ing. V. L.;
II. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na pasportizaci komunikací, chodníků, dopravního
značení, veřejného osvětlení, vpustí dešťové kanalizace, kanalizačních šachet, vodovodních hydrantů,
vodovodních uzávěrů a městského mobiliáře s Ing. V. L., kterým se vzhledem k většímu rozsahu díla
upravuje cena na 187 550 Kč včetně DPH.
III. pověřuje starostku podpisem uvedeného dodatku č. 1.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
07/16/2016
Rada města Police nad Metují:
I. se seznámila s návrhem smlouvy o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a městem Police nad
Metují při organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikace Na Babí",
které by bylo organizováno souběžně s výběrovým řízením na zhotovitele stavby "Rekonstrukce
komunikace Na Babí".
II. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v navrhovaném znění;
III. pověřuje:
a) starostku města Mgr. Idu Jenkovou podpisem smlouvy,
b) místostarostu Mgr. Jiřího Škopa zastupováním města v komisi pro otevírání obálek a posouzení
kvalifikace a současně jako člena hodnotící komise; a starostku města Mgr. Idu Jenkovou jako
jeho náhradníka.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
08/16/2016
Rada města Police nad Metují:
RM schvaluje bezplatné umístění znaku města na nových fotbalových dresech fotbalového oddílu
žáků Spartak Police nad Metují z.s.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Jednání RM bylo ukončeno v 19.10 hodin.

Zápis vyhotoven: 29. 6. 2016
Zapsal: Ing. Pavel Pohner

Starostka:
Ida Jenková

Místostarosta:
Mgr. Jiří Škop
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