27. 2. 2019

Zápis [1/ZM/20.2.2019]

Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 1. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují,
které se konalo dne 20.2.2019
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
Přítomni:

Jan Antl, člen RM
Lubor Bořek, člen ZM
PharmDr. Ingrid Denygrová, člen ZM
MUDr. Adéla Hažmuková, člen ZM
Mgr. Eva Kašparová, člen RM
Michal Mucha, člen ZM
Ing. Jan Pohl, člen ZM
Petr Rutar, člen ZM
Radek Starý, člen ZM
Mgr. Martina Váňová, člen ZM
Ing. Ph.D. Pavel Žák, člen ZM

Omluveni:

Ivan Konečný, člen ZM

Ing. Jiří Beran, starosta
Ing. Matěj Brát, člen ZM
Ing. Josef Havlíček, člen ZM
Tomáš Horák, člen ZM
Mgr. Olga Landová, člen RM
Marek Plný, člen ZM
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Mgr. Jaroslav Souček, člen RM
Mgr. Jiří Škop, místostarosta
Ing. Jiří Vlček, člen RM

Nepřítomni:
Hosté:

Dana Baláková; Mgr. Karel Nývlt

Předsedající:

Ing. Jiří Beran, starosta

Ověřovatelé:

PharmDr. Ingrid Denygrová, člen ZM; Petr Rutar, člen ZM

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu č. 1 Zastupitelstva města
Zahájení jednání starostou města:
Zahajuji 1. 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 stanovuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji paní PharmDr.Ingrid Denygrovou a pana Petra
Rutara. V době zahájení zasedání ZM je přítomno 20 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 program dnešního jednání :
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu 1. zasedání ZM v roce 2019
Kontrola plnění usnesení
Návrh rozpočtu města na rok 2019
Dotace města Police nad Metují z Grantového programu Akce, dílčí aktivity - 1. pololetí roku
2019
5. Dotace města Police nad Metují z Grantového programu Provoz a práce s mládeží - rok
2019
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Muzeu Náchodska

http://vera:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk

1/6

27. 2. 2019

Zápis [1/ZM/20.2.2019]

7. OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členkou zastupitelstva
9. Příspěvek uvolněným členům ZM na úpravu zevnějšku při veřejných občanských obřadech
10. Přijetí daru pozemků v k.ú. Velké Petrovice z majetku Královéhradeckého kraje
11. Účast města na dražbě 1/2 domů č.p. 287 a č.p. 290 v ulici Na Babí
12. Diskuze
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.

Kontrola plnění usnesení
Nesplněná usnesení:
11/08/03 zodp. IMŽP - převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR – restituce?
13/04/09 zodp. IMŽP - sml. o smlouvě budoucí kupní na pozemky pod plánovanou cyklostezkou
09/05/15 zodp. IMŽP - přijetí pozemku p.č. 1100/4 v k.ú. V. L. darem od manželů Pastorkových
07/03/16 zodp. IMŽP - prodej vodovodu v ulici U Lesovny společnosti VaK Náchod
06/06/16 zodp. IMŽP - odstranění stavby čp. 200 na pozemku st. p. č. 279 v k.ú. Police nad
Metují.
16/6ZM/2018 zodp. IMŽP a FSO - podání žádosti o dotaci na obnovu MK a sportoviště

3.

1/1ZM/2019
Návrh rozpočtu města na rok 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok 2019 jako schodkový takto:
celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 111.296.372 Kč;
celkové výdaje rozpočtu (tř. 5 a 6) ve výši 112.004.030,- Kč;
financování (tř. 8) ve výši 707.658 Kč.
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zajistit zveřejnění rozpočtu na úřední desce s poznámkou, kde je zveřejněn v
elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Termín: 20.3.2019
Ing. J. Vlček doplnil slovem obrazovou prezentaci k návrhu rozpočtu. Rozpočet je sestaven jako
schodkový. Rozpočtované příjmy nestačí na pokrytí rozpočtovaných výdajů, do rozpočtu je zapojen
přebytek loňského roku a také revolvingový úvěr. V další části prezentoval rozpočtované příjmy
včetně schválených dotací a dále navrhované výdaje včetně podrobného soupisu schválených
finančních podpor a jednotlivých plánovaných investic či oprav, které jsou v návrhu rozpočtu
zahrnuty.
K. Belanová - dotaz zda byla zařazena do letošního rozpočtu investiční akce dostavba vjezdů a
vchodů do RD v ul. Na Sibiři?
Místostarosta - v současné době zůstane tato akce pod čarou, a pokud nám zůstanou volné
finanční prostředky, zařadíme ji do pořadníku na II. pololetí 2019.
K. Belanová - jaká opatření zaujme město v rámci dopravní bezpečnosti v ul. Ostašská, kde řidiči
porušují zákonnou rychlost? V minulosti jsem navrhovala obdobné řešení, kterou má obec Tursko,
kde mají hlásič měření rychlosti. Ale jsou i jiné způsoby, jak zamezit překračování rychlosti v obci.
Starosta - možnost umístění úsekových radarů spadá do kompetencí obcí s rozšířenou působností.
Proběhlo jednání se starostou Náchoda p. Birkem, ale Náchod nemá zájem toto zařízení u nás
provozovat. Jednou z možností by byla zápůjčka mobilního radaru strážníkům MP, kteří by na
základě souhlasu státní policie měření prováděli. O této variantě budeme jednat.
.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
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4.

2/1ZM/2019
Dotace města Police nad Metují z Grantového programu Akce, dílčí aktivity - 1. pololetí
roku 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z grantového programu Akce, dílčí aktivity - 1. pololetí 2019 právnickým a
fyzickým osobám uvedeným v příloze a schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace.
Starosta - na základě doporučení grantové komise, která zasedla dne 16. 1. 2019, byly rozděleny
finanční prostředky všem žadatelům. Zamítnuta byla jedna žádost. Důvodem zamítnutí bylo
nesplnění stanovených kritérií.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

5.

3/1ZM/2019
Dotace města Police nad Metují z Grantového programu Provoz a práce s mládeží - rok
2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z grantového programu města Provoz, práce s mládeží - rok 2019
právnickým a fyzickým osobám uvedeným v příloze a schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace.
Starosta - grantová komise vyhověla všem žadatelům.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

6.

4/1ZM/2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Muzeu Náchodska
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace Muzeu Náchodska, Masarykovo
náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ: 00084930 ve výši 180.000,- Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy dotací
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 20.3.2019
Starosta - Muzeum Náchodska provozuje prostory muzea v klášteře a v bývalé škole "Dřevěnce".
Příspěvek bude především využit na pokrytí nájmu prostor v benediktinském klášteře, úhradu
energií, revizí, služeb a personálního zajištění provozu muzea tak, aby i v roce 2019 mohly být
zpřístupněny muzejní expozice a pořádány výstavy.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

5/1ZM/2019
OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místostarosta - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra zjistil, že městem
vydaná vyhláška na konci roku 2018 je nepřesná a doporučuje provést změny, které se týkají
především čl. 6 Osvobození a úlevy.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

6/1ZM/2019
Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členkou zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města souhlasí
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v souladu s § 84 odst 2 písm. p, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s uzavřením 4 pracovních
dohod pro rok 2019 s členkou zastupitelstva Mgr. Martinou Váňovou na následující práce:
1. zajišťování obsahu titulní strany PM (5 hod. měsíčně)
2. činnost koordinátora projektu Příměstské tábory Police nad Metují - projekt Příměstské
tábory v Polici nad Metují (270 hodin)
3. činnost pečovatele na příměstském táboře - projekt Příměstské tábory v Polici nad
Metují ( max 240 hodin)
4. správu profilu MPM na sociálních sítích, správu eshopu a on-line marketing MPM (15
hod. měsíčně)
Starosta - Zákon o obcích nově stanoví jako vyhrazenou pravomoc zastupitelstva vyslovovat
souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. Členka
zastupitelstva Mgr. Martina Váňová (t.č. na mateřské dovolené), zajišťuje pro město v letošním
roce na základě pracovních dohod vyjmenované činnosti.
Hlasování se zdržela členka ZM Mgr. M. Váňová.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
9.

7/1ZM/2019
Příspěvek uvolněným členům ZM na úpravu zevnějšku při veřejných občanských
obřadech
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města uvolněnému členu zastupitelstva města na úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s přijímáním projevu vůle snoubenců,
že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na jiných veřejných
občanských obřadech ve výši 400,- Kč za každý den, ve kterém provede nejméně
jeden obřad.
Starosta - po novele zákona o obcích je možné poskytnout i uvolněným členům zastupitelstva
města příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku při svatebních a jiných
veřejných občanských obřadech.
Proti hlasoval člen ZM Marek Plný, hlasování se zdrželi člen ZM Radek Starý, místostarosta Mgr. Jiří
Škop a starosta Ing. Jiří Beran.
Hlasování Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

10.

8/1ZM/2019
Přijetí daru pozemků v k.ú. Velké Petrovice z majetku Královéhradeckého kraje
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. č. 601/8 (ostatní plocha – silnice, o výměře 456
m2) a p. č. 601/9 (ostatní plocha – silnice, o výměře 1329 m2) vše v k. ú. a obci Velké
Petrovice, okr. Náchod; z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Police nad
Metují. Pozemky se nachází pod zpevněnou plochou a zelení a bude na nich vybudována
cyklostezka v majetku města.
II. Zastupitelstvo města souhlasí
s uzavřením smlouvy s formulací zákazu zcizení:

„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se
zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a
o dar bude řádně pečovat, užívat jej jako pozemky pod komunikací a jejím příslušenství, v
souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru
zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“.

III. Zastupitelstvo města ukládá
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1. referentce správy majetku
1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy a následný převod pozemku v KN.
Termín: 31.3.2019
Místostarosta - jedná se o bezúplatný převod pozemků v obci Velké Petrovice z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Police nad Metují. Pozemky se nachází pod
zpevněnou plochou a zelení a bude na nich vybudována cyklostezka v majetku města.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
11.

9/1ZM/2019
Účast města na dražbě 1/2 domů č.p. 287 a č.p. 290 v ulici Na Babí
I. Zastupitelstvo města schvaluje
účast města v elektronické dražbě a v případě úspěchu nabytí vlastnického práva k ideální
1/2 nemovitosti č.p. 287 se st. p. 330/1 a k ideální 1/2 nemovitosti č.p. 290 se st. p. č. 330/2
obě v k.ú. Police nad Metují ve spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 549
54 Police nad Metují.
II. Zastupitelstvo města pověřuje
účastí na dražbě starostu města Ing. Jiřího Berana a opravňuje jej licitovat o ceně do výše
doporučené radou města
Místostarosta - v dražených nemovitostech se nachází 6 bytových jednotek a celkem 12 osob s
trvalým pobytem. Předpokládáme, že tyto budovy mohou do budoucna vyžadovat nutné a
nákladné opravy nařízené stavebním úřadem, které bude muset hradit město a vymáhat po
vlastníkovi část těchto nákladů. Město může budoucímu spoluvlastníkovi nabídnout odkoupení
druhé poloviny nemovitostí a ty pak zrekonstruovat, popřípadě zbourat a tento prostor využít jako
parkoviště nebo zde vybudovat za pomocí dotace sociální bydlení. Pokud se město dražby
nezúčastní, nebudeme mít možnost do budoucna ovlivnit osud těchto nemovitostí. Náklady na
zakoupení poloviny domu budou hrazeny z rezervy IMŽP. Podílové spoluvlastnictví vzniká stejným
způsobem jako vlastnické právo, tedy např. smlouvou, rozhodnutím soudu o vypořádání dědictví,
vydržením atd.
V současné době je stanovena dražební min. částka (základní vyvolávací cena) ve výši 100 tis. Kč
Rada města se shodla na max. výši částky, kterou je město ochotno v dražbě nabídnout, částka
bude zveřejněna až po konání dražby z důvodu spekulací.
P. Rutar - kdy proběhne veřejná dražba? Zastupitelé neobdrželi k tomuto usnesení včas informace.
Místostarosta - dražba proběhne 26. 2. 2019, účast města na dražbě se zvažovala a RM ji
doporučila teprve 18. 2.
Proti hlasoval člen ZM Ing. Jiří Vlček, hlasování se zdržel člen ZM Petr Rutar.
Hlasování Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

12.

Diskuze
K. Belanová - z jakého důvodu dochází k dalšímu uzavření pobočky peněžního ústavu (Komerční
banka) v naší obci?
Starosta - tuto skutečnost nemůže město ovlivnit, byli jsme osloveni a obdrželi výpověď z nájmu
nebytových prostor, které Komerční banka využívá. Vedení města se zástupci KB jednalo, bohužel
bezvýsledně. Pobočka není vytížena a je nerentabilní. Převážná většina občanů využívá internetové
bankovnictví. Současný bankomat zůstává, je zde možnost vkladů a výběrů. Pokud by město našlo
vhodné prostory, je možné bankomat přemístit.
K Belanová - prostory pobočky banky jsou v majetku města?
Starosta - ano, až dojde k vypořádání s KB, nabídneme prostory ke komerčnímu pronájmu.
Jednáme s KB o možnosti odkoupení vybavení kanceláří, prostory jsou moderní a zrekonstruované.
K. Belanová - v jaké fázi je akce "Třídění dům od domu"? Kontrolovala jsem obsah popelnic u RD v
ul. Na Sibiři a ty obsahovaly bioodpad, který tam nepatří (větve, jehličnany atd.) pro mě je to z
hlediska ekologie závažný problém.
Místostarosta - proběhlo jednání se zástupci svozové fy Marius Pedersen. Situace není zatím
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dořešena na sídlišti. Záměrem města je sjednotit systém jak pro obyvatele rodinných, tak bytových
domů. Vznikla pracovní skupina, která se této problematice věnuje. V první polovině letošního roku
chceme získat potřebná povolení, následně projednat v RM a ZM. Potom proběhne info kampaň
pro veřejnost. Celý projekt bychom chtěli zahájit v roce 2020.
Místostarosta - k bezpečnosti v ul. Ostašská. Město před dvěma lety jednalo s městem Náchod o
možnosti umístění úsekových radarů v obci Pěkov a Police n. M. Byl zde umístěn zkušební radar a
zjištěno, že v Pěkově řidiči nedodržují stanovenou rychlost v 80% a na Ostašské pouze v 54%. Z
důvodu velkých nákladů bylo umístění zamítnuto. Řešení, které jste navrhovala, umístění radaru,
který zastaví řidiče při překročení povolené rychlosti, nám bylo v minulosti zamítnuto dopravním
inspektorátem Náchod, protože se jedná o komunikaci II. třídy. Můžeme se pokusit nadále jednat.
Zúčastnil jsem se konference Svazu měst a obcí, kde nám byl prezentován moderní kamerový
systém, který sleduje vjezd a výjezd z obce a slouží i k odhalení kriminality. Veřejnost v současné
době takové zařízení kvituje, budeme zvažovat pořízení.
K. Belanová - jednala jsem se starostou obce Tursko a nabyla dojmu, že zařízení, které oni
provozují, je právě pro menší obce a komunikace II. třídy a není nákladné.
Místostarosta - můžeme uvést Tursko jako příklad při dalším jednání s DI Náchod.
P. Rutar - byl jsme pověřen jménem vedení Spartaku poděkovat za schválené finanční prostředky
a slibujeme, že budou smysluplně využity jak na práci s mládeží tak pro dospělé členy.
Starosta poděkováním všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na akci
"Mezinárodní turistický sraz" v Polici nad Metují. Akce to byla úspěšná a Police n. M tím získala
dobrou reklamu.
K. Belanová - jsem neorganizovaná turistka a procházela jsem blízké okolí v době srazu a
potkávala jen spokojené turisty, kterým se náš kraj líbil.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

PharmDr. Ingrid Denygrová
člen ZM

http://vera:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk

Petr Rutar
člen ZM
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