MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016

konaného dne 13. 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

:
:
:

Hosté

:

Radek Starý – nový člen ZM

Program jednání : - Kontrola usnesení
- Projednávané body:
1) Pronájem bytu v domě č.p. 227
2) Přijetí dotace z dotačního fondu KHK na projekt "69. Polické divadelní hry"
3) Přijetí sponzorského daru ZUŠ od firmy HAUK s.r.o.
4) Prostorové uspořádání Brandejsovy ulice
5) Vypracování PD na demolici budov areálu bývalé společnosti MILPO s.r.o. a
schválení parametrů výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:
"Demolice objektu MILPO"
6) Doplnění zábradlí na gabionové opěrné zdi u plovárny
7) Výpůjčka části pozemku p.č. 1099/1 v k.ú. Velká Ledhuje
8) Výpůjčka pozemků p.č. 769/204 a 769/205 v k.ú. Velká Ledhuje
9) Výpůjčka pozemku v Slunečné ulici pro umístění vývěsky
10) Pronájem částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje
11) Výpůjčka částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje
12) Zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a.s.
13) Směna pozemků na Honech a v Pěkově - komplexní pozemkové úpravy
14) Prodej vodovodu v ulici U Lesovny společností VaK Náchod a.s.
15) Prodej pozemku v k.ú. Police nad Metují společnosti REALTORIA k. s.
16) Odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 165/8 v k.ú. Velká Ledhuje
17) Odkup v k.ú. Police nad Metují pod částí komunikace k Radešovu
18) Závěrečný účet města Police nad Metují za rok 2015
19) Účetní závěrka města Police nad Metují za účetní období 2015
20) Poskytnutí dotace z programu Akce, dílčí aktivity pro 2. pololetí roku 2016
21) Změny rozpočtu č. 3 a 4 - položky rozpočtového opatření č. 10 - 13 a 14 - 16
22) Parametry VŘ na realizaci akce "Chodník u autobusového nádraží"
23) Nedoporučení prodeje části pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Police nad Metují
24) Výroční zpráva o činnosti TS Police nad Metují, s.r.o. za rok 2015

Kontrola plnění usnesení RM:

03/14/09 zodp. IMŽP - výpůjčka pozemků pod plánovanou cyklostezkou - PF
17/11/16 zodp. IMŽP - záměr pronájmu částí pozemků p.č. 963/9, 8, 962/2, 966/27, 20, 36, 1 a 1222 DV Police n. Met.
06/12/16 zodp. IMŽP - výpůjčka částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje
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USNESENÍ

z 15. zasedání Rady města Police nad Metují v roce 2016
ze dne 13. června 2016
01/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala pronájem městského bytu v domě č.p. 227 slečně K. S.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 2 v domě č.p. 227 v Polici nad Metují slečně K. S., nar. dne
xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Broumov, a to na dobu určitou 1 rok 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: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
02/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt
"69. Polické divadelní hry" ev. pod číslem 16KPG01-0100
II. schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt "69. Polické
divadelní hry" ev. pod číslem 16KPG01-0100 ve výši 25 000,- Kč.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou k podpisu smlouvy.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
03/15/2016
Rada města Police nad Metují:
schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala sponzorský dar od firmy HAUK s.r.o. ve výši 30 000,Kč na rozvoj grafického studia výtvarného oboru.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
04/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a schvaluje prostorové uspořádání Brandejsovy ulice podle projekčního návrhu firmy
Prokonsult Ing. Vratislava Nývlta s tím, že komunikace bude umístěna tak, aby zůstal v dolní části
travnatý pruh v šíři 3 m. V projektové dokumentací navrhovaná podélná parkovací stání budována
nebudou.
III. souhlasí, aby odbor IMŽP ve spolupráci s Ing. Nývltem pokračoval v realizaci projektové
dokumentace komunikace a jednotlivých inženýrských sítí a přípravě podkladů a vyjádření pro
stavební řízení.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
05/15/2016
Rada města Police nad Metují:
a)
I. projednala návrh na vypracování projektové dokumentace bouracích prací na demolici budovy
bývalé společnosti MILPO s.r.o., zajištění demoličního výměru a přípravu podkladů pro výběrové
řízení - výkaz výměr a rozpočet dle URS.
II. schvaluje vypracování projektové dokumentace bouracích prací dle vyhl. č. 499/2006 Sb. na
demolici budovy bývalé společnosti MILPO s.r.o. projekční kanceláří Ateliér EGO, náměstí Čs.
armády 979, 549 31 Hronov za cenu 31.000,- Kč bez DPH (tj. 37.510,- Kč s DPH).
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
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b)
I. projednala budoucí realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s jejím předběžným zařazením do
rozpočtu města Police n. M. pro rok 2017 v kapitole investic: "Demolice objektu MILPO" a parametry
výběrového řízení na dodavatele těchto zakázek.
II. schvaluje rozsah zadání a následující parametry výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu "Demolice objektu MILPO".
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%
2. obeslané firmy:
SVOBODA a.s. - Meziměstí; BEZEDOS s.r.o. - Velké Poříčí; Alprim CZ s.r.o. - Velké Poříčí;
ENVISTONE spol. s.r.o. - Předměřice nad Labem; Baláž František domolice - Hradec Králové;
ATM CZ a.s. - Hradec Králové Svobodné Dvory; UMBRELLA s.r.o. - Trutnov; KENVI CZ s.r.o. Kostelec nad Orlicí; Krejčí Stanislav - Rychnov nad Kněžnou;
3. komisi pro otevření obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta města; DiS. Vít Hynek – inv. technik města; Ing. Pavel Scholz – inv.
technik města; Ing. Xenie Ulrichová – admin. VŘ a správa dotací; Michal Mucha – pracovník spol.
Technické služby Police n. M. s.r.o.,
náhradníci: Ing. Pavel Pohner – tajemník MěÚ; Ing. Jan Troutnar – ved. odb. IMŽP MěÚ; Petr
Jenka – pracovník spol. Technické služby Police n. M. s.r.o.
III. pověřuje komisi pro otevření obálek a hodnocení nabídek k otevření obálek s nabídkami,
posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek podle schválených kritérií.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

06/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala záměr doplnění bezpečnostního zábradlí na gabionové opěrné zdi akce "Stavební
úpravy MK ulice U Plovárny v Polici nad Metují".
II. schvaluje vybudování bezpečnostního zábradlí na gabionové opěrné zdi u akce "Stavební úpravy
MK ulice U Plovárny v Polici nad Metují", firmou Miloš Nosek, Ledhujská 62, Police nad Metují, za
cenu 20 554,- Kč s DPH.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
07/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost pana J. R. o výpůjčku části pozemku p. č. 1099/1 v k. ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1099/1 v k. ú. Velká Ledhuje o přibližné výměře
10 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejněním záměru výpůjčky dle návrhu na úřední desce města Police nad
Metují.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

08/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost Ing. L. R. o výpůjčku pozemků p.č. 769/204 a 769/205 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 769/204 a pozemku p.č. 769/205 o celkové přibližné
výměře 65 m2, vše v k.ú. Velká Ledhuje.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru výpůjčky dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
Pro:

7

Proti: 0
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09/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost obyvatel ulice Slunečná o výpůjčku částí pozemků p.č. 749/1 a 749/2 v k.ú.
Velká Ledhuje za účelem umístění vývěsní tabule.
II. schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 749/1 a 749/2 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové
přibližné výměře 3 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru výpůjčky podle návrhu na úřední desku města Police
nad Metují.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
Ing. J. Vlček
10/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost paní L. o pronájem částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové
přibližné výměře 104 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšení záměru pronájmu dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
11/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost Ing. J. V. o výpůjčku částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře 280
m2 Ing. J. V., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují, za údržbu, a to od 15. 6. 2016 na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou podpisem smlouvy o výpůjčce.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
Ing. J. Pohl
12/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti předložený společností ČEZ
Distribuce a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2010112/VB/1
Police n. M., p. č. 925/7, Zítka - knn s oprávněnou ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035. Rozsah
věcného břemene na dotčených pozemcích p. č. 922, 925/4 a 935/8 v k. ú. Police n. M. spočívá v
právu oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu vymezenou v GP č.
502-69/2016. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na 1000,- Kč + DPH.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene podle
návrhu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
13/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh na směnu pozemků v k.ú. Hony a k.ú. Pěkov ve vlastnictví města Police nad
Metují v rámci projednávání Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pěkov.
II. doporučuje schválit ZM směnu pozemků takto:
1) město Police nad Metují přenechá paní H. K. nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují
část pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Hony o výměře 28133 m2.
2) H. K. nar. dne xx.xx.xxxx bytem xxxx, Police nad Metují přenechá městu Police nad Metují tyto
pozemky v k.ú. Pěkov: p.č. 386/3 o výměře 10241 m2, p.č. 386/4 o výměře 5227 m2, p.č. 386/5 o
výměře 4425 m2 a p.č. 1236/4 o výměře 1164 m2 a pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. 388/2
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o výměře 279 m2, 933/6 o výměře 5489 m2 a 934/3 o výměře 1308 m2, o celkové výměře 28133
m2 .
Směna pozemků bude bezúplatná a město Police nad Metují uhradí náklady spojené s převodem a
oddělením potřebné části od pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Hony.
Důvodem směny je nedostatek výměry státní i obecní půdy v rámci tvorby Plánu společných zařízení
pro Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pěkov.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
14/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh kupní smlouvy předložený společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na
odkup vodovodu v ulici U Lesovny.
II. doporučuje ZM schválit prodej vodovodu LT DN 100 v délce 246 m, inv. č. 464 v ulici U
Lesovny v Polici nad Metují společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 48172928, se
sídlem Kladská 1521, Náchod. Kupní cena je sjednána na 190.000,- Kč a bude uhrazena v 5 ročních
splátkách v letech 2017 - 2021.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
15/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost společnosti REALTORIA k. s. o prodej pozemku p.č. 1161/9 v k.ú. Police n. M.
II. doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1161/9 v k.ú. Police nad Metují o výměře 21 m2
společnosti REALTORIA k. s., IČ: 2151944, se sídlem Křížová 1018/6, Praha 5 - Smíchov,
zastoupená členem představenstva O. M. Kupní cena je stanovena 100,- Kč/m2 pozemku, celková
kupní cena činí 2.100,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
16/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh na odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 165/8 v k.ú. Velká Ledhuje
od paní Ing. M. L.
II. doporučuje ZM schválit odkup 1/2 spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 165/8 v k.ú. Velká
Ledhuje o výměře 75 m2 od paní Ing. M. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxxx, Hradec Králové do
vlastnictví města Police nad Metují. Kupní cena je stanovena na 60,- Kč/m2 pozemku, celková kupní
cena činí 4.500,- Kč. Město Police nad Metují uhradí také náklady spojené s převodem pozemku v
katastru nemovitostí.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
17/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh na odkup pozemku p.č. 1187/3 v k.ú. Police nad Metují pod částí komunikace
k Radešovu.
II. doporučuje ZM schválit odkup pozemku p.č. 1187/3 v k.ú. Police nad Metují o výměře 252 m2 od
pana Ing. J. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, pana J. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Brandýs nad Labem, paní M. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Bezděkov nad Metují a paní J. Š.,
nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Teplice nad Metují do vlastnictví města Police nad Metují. Kupní
cena je stanovena 100,- Kč/m2 pozemku. Celková kupní cena činí 25.200,- Kč. Město Police nad
Metují také uhradí náklady spojené s převodem pozemku na katastru nemovitostí.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
5
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18/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh závěrečného účtu města Police nad Metují za rok 2015
II. doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Police nad Metují v následujícím znění usnesení:
ZM uděluje souhlas s celoročním hospodařením, schvaluje závěrečný účet města včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2015 bez výhrad.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
19/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala účetní závěrku města Police nad Metují za účetní období 2015, sestavenou k 31. 12.
2015
II. doporučuje ZM schválit účetní závěrku města za účetní období 2015 v následujícím znění
usnesení: ZM projednává a schvaluje účetní závěrku města Police nad Metují za účetní období 2015,
sestavenou k 31. 12. 2015
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
20/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh grantové komise na poskytnutí dotace z grantového programu Akce, dílčí aktivity
pro 2. pololetí roku 2016.
II. schvaluje poskytnutí dotace právnickým a fyzickým osobám uvedeným v příloze a schvaluje s
nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
II. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou k podpisu jednotlivých smluv.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
21/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala změnu rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového opatření č. 10 - 13 a č. 4 - položky
rozpočtového opatření 14 - 16.
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového opatření č. 10 - 13. Zvýšení příjmů a
výdajů o částku 25.000 Kč.
III. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 4 - položky rozpočtového opatření č. 14 - 16.
Zvýšení příjmů a výdajů o 288.350 Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
22/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a schvaluje následující parametry výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu "Chodník u autobusového nádraží" v Polici nad Metují:
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%,
2. obeslané firmy: BSS s.r.o. - Broumov; Broumstav s.r.o. - Broumov; SMI - ČR Group s.r.o. Broumov; VPS s.r.o. - Náchod; SVOBODA a.s. - Meziměstí, Miroslav Pfeifer – Police n. Met.
3. výběrová komise: Bc. Xenie Ulrichová - referentka správy dotací; Vít Hynek, DiS. - investiční
technik; Ing. Pavel Scholz - investiční technik,
náhradníci: Ing. Pavel Pohner – tajemník MěÚ; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP
MěÚ; Mgr. Jiří Škop - místostarosta města
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
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23/15/2016
Rada města Police nad Metují:
I. doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Police nad Metují o výměře cca
50 m2 panu R. S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují. Důvodem neschválení prodeje
je skutečnost, že pozemek slouží jako společný dvůr pro okolní nemovitosti.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
24/15/2016
Rada města Police nad Metují (VH):
I. projednala a schvaluje výroční zprávu o činnosti Technických služeb Police nad Metují, s.r.o. za
rok 2015.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0
Závěru zasedání RM se zúčastnil nový člen zastupitelstva města pan Radek Starý, kterému bylo v souladu s
§ 56 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, předáno osvědčení o
zvolení.
Jednání RM bylo ukončeno v 19.40 hodin.

Zápis vyhotoven: 15. 6. 2016
Zapsal: Ing. Pavel Pohner

Starostka:
Ida Jenková

Místostarosta:
Mgr. Jiří Škop
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