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Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 5. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2021,
které se konalo dne 8.9.2021
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
Přítomni:

Jan Antl, člen RM
Lubor Bořek, člen ZM
Mgr. Martina Frydrychová, člen ZM
MUDr. Adéla Hažmuková, člen ZM
Mgr. Eva Kašparová, člen RM
Marek Plný, člen ZM
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Mgr. Jaroslav Souček, člen RM
Ing. Jiří Vlček, člen RM

Ing. Jiří Beran, starosta
Ing. Matěj Brát, člen ZM
Dagmar Hauschková, asistentka
Tomáš Horák, člen ZM
Michal Mucha, člen ZM
Ing. Jan Pohl, člen ZM
Petr Rutar, člen ZM
Mgr. Jiří Škop, místostarosta
Ing. Pavel Žák Ph.D., člen ZM

Omluveni:

PharmDr. Ingrid Denygrová, člen ZM; Ing. Josef Havlíček, člen RM; Ivan
Konečný, člen ZM; Ing. Radko Kříž Ph.D., člen ZM; Radek Starý, člen ZM

Nepřítomni:
Hosté:

Dana Baláková; Ing. Pavel Kalibán; Mgr. Karel Nývlt; Věra Plachtová

Předsedající:

Ing. Jiří Beran, starosta

Ověřovatelé:

MUDr. Adéla Hažmuková, člen ZM; Michal Mucha, člen ZM

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 5. Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2021
Zahájení jednání starostou města:
Zahajuji 5. veřejné zasedání ZM v roce 2021, 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 paní MUDr. Adélu Hažmukovou a pana Michala
Muchu.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 16 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
Konstatuji, že ZM je usnášeníschopné!
Upozorňuji, že z dnešního zasedání ZM bude pro potřeby přípravy zápisu pořizován zvukový
záznam.
Návrh programu dnešního zasedání byl doplněn o jeden bod týkající se Aktualizace Plánu
společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hony.
Důvody doplnění programu okomentuje pan místostarosta:
Místostarosta: Pro katastrální území Hony je zpracováván návrh komplexní pozemkové úpravy,
jehož součástí je i plán společných zařízení, který by měl vyřešit zpřístupnění všech nově vzniklých
pozemkových parcel v celém obhospodařovaném území, potřebné vegetační úpravy a další
protierozní a technická opatření. Návrh je ve své finální fázi a projektant včera požádal o jeho
projednání zastupitelstvem. Důvodem tohoto zrychleného projednávání je, co nejdříve dospět k
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dokončení celé komplexní pozemkové úpravy k. ú. Hony, aby bylo možné vydat rozhodnutí o
schválení návrhu, na které již čeká řada vlastníků pozemků v tomto území.
Nejsou-li k doplnění připomínky dovolím si předložit návrh rozšířeného programu dnešního jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu 5. Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2021,
Kontrola plnění usnesení,
Návrh změn rozpočtu č. 2, rozpočtová opatření č. 16 – 20,
Dům č.p. 337, Tyršova ul. - prodej bytových jednotek,
Vzájemný převod pozemků pod komunikací v ulicích Na Babí a Tomkova mezi městem
Police nad Metují a Královéhradeckým krajem,
Bezúplatný převodu pozemku st. 657 a spoluvlastnického podílu na budově č.p. 393, vše v
k.ú. Police n. M.,
Odkup části pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Pěkov,
Budoucí prodej částí pozemku p.č. 730/58, části pozemku p.č. 100/2 a pozemku p.č. 99/1,
vše v k.ú. Hlavňov ( u č.p. 97),
Prodej částí pozemku p.č. 730/31 a části pozemku p.č. 730/58, vše v k.ú. Hlavňov,
Aktualizace Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hony doplněno,
Diskuze.

Nejsou-li připomínky předkládám tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předložený program 5. veřejného zasedání ZM Police nad
Metují v roce 2021.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/5ZM/2021
Návrh změn rozpočtu č. 2, rozpočtová opatření č. 16 - 20
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu rozpočtu č. 2 - položky rozpočtového opatření č. 16 – 20. Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů o částku 1.332.815 Kč, zvýšení výdajů o částku
862.214 Kč a snížení financování (položka 8113) o částku 470.601 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zveřejnit schválené změny rozpočtu.
Termín: 17.9.2021
Komentář:
Starosta podrobně okomentoval tabulku Návrhu změn RO č. 16-20.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/5ZM/2021
Dům č.p. 337, Tyršova ul. - prodej bytových jednotek
I. Zastupitelstvo města projednalo
úplatný převod vlastnického práva ke 2 bytovým jednotkám vymezeným v budově č. p. 337,
která je součástí pozemku st. 427 v k.ú. Police nad Metují a uzavření smluv nutných pro
fungování Společenství vlastníků Tyršova 337, Police nad Metují.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupních smluv na převod vlastnického práva ke 2 bytovým jednotkám vymezeným v
budově č. p. 337, která je součástí pozemku st. 427 v k. ú. Police nad Metují následovně:
1) prodej bytové jednotky č. 337/5 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech ve
výši 905/4479 (bytová jednotka je vymezena v budově č. p. 337, která je součástí pozemku
st. 427 v k.ú. Police nad Metují). Kupujícími jsou manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
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░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Kupní
cena ve výši 570.000 Kč byla uhrazena na základě podmínek uvedených ve Smlouvě o
budoucí smlouvě kupní ze dne 7. 4. 2006. Kupující dále uhradí poplatek za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí, 1/6 nákladů spojených se zápisem prohlášení vlastníka do
katastru nemovitostí a 1/6 nákladů za zápis Společenství vlastníků Tyršova 337, Police nad
Metují do veřejného rejstříku.
2) prodej bytové jednotky č. 337/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech ve
výši 606/4479 (bytová jednotka je vymezena v budově č. p. 337, která je součástí pozemku
st. 427 v k.ú. Police nad Metují). Kupujícím je paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kupní cena ve výši 380.000 Kč byla uhrazena na základě
podmínek uvedených ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 20. 12. 1999. Kupující
dále uhradí poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 1/6 nákladů
spojených se zápisem prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí a 1/6 nákladů za zápis
Společenství vlastníků Tyršova 337, Police nad Metují do veřejného rejstříku.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. zajistit podpisy kupních smluv.
Termín: 30.11.2021
Komentář:
Místostarosta – prodej těchto bytových jednotek je plánován již od roku 1999, kdy byly postaveny.
Nájemníci se na výstavbě finančně podíleli na základě podmínek uvedených ve Smlouvě o
budoucí smlouvě kupní s tím, že po uplynutí ochranné lhůty (20 let) budou byty převedeny do
jejich vlastnictví. Aby bylo možné převod realizovat, bylo nutné dům rozdělit na samostatné
bytové jednotky a založit Společenství vlastníků Tyršova 337, což schválilo zastupitelstvo na
svém minulém zasedání. Nyní dochází k definitivnímu majetkovému vypořádání a převedení
podkrovních bytů do soukromého vlastnictví. Další 4 byty v nižších patrech zůstanou i nadále v
majetku města, které je členem SVJ s majoritním podílem. Město má záměr v budoucnu i tyto byty
prodat. Jakmile dojde k vypracování znaleckého posudku a bude stanovena cena, mohou probíhat
jednání s potenciálními zájemci.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
5.

3/5ZM/2021
Vzájemný převod pozemků pod komunikací v ulicích Na Babí a Tomkova mezi městem
Police nad Metují a Královéhradeckým krajem
I. Zastupitelstvo města projednalo
vzájemný bezúplatný převod částí silnice III/30319 a místní komunikace Tomkova, včetně
pozemků pod tělesy komunikací mezi městem Police nad Metují a Královéhradeckým krajem.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1) bezúplatný převod (darování) komunikace č. III/30319 v úseku ulice Na Babí od okružní
křižovatky s II/303 v Polici nad Metují km 000,000 st.st. po křižovatku s místní komunikací v
ulici Tomkova km 000,469 st.st. v délce 0,469 km, včetně všech součástí a příslušenství a
pozemkových parcel pod tělesem převáděné komunikace - p. č. 1064/14 (ostatní plocha –
silnice, o výměře 94 m2), p. č. 1064/16 (ostatní plocha – silnice, o výměře 180 m2), p. č.
1063/7 (ostatní plocha – silnice, o výměře 714 m2), p. č. 1063/11 (ostatní plocha – silnice, o
výměře 115 m2), p. č. 1063/13 (ostatní plocha – silnice, o výměře 148 m2) v k. ú. a obci
Police nad Metují a p. č. 1116/3 (ostatní plocha – silnice, o výměře 2220 m2) a p. č. 1017/49
(ostatní plocha – silnice, o výměře 50 m2) v k. ú. Velká Ledhuje a obci Police nad Metují, okr.
Náchod, z majetku města Police nad Metují do vlastnictví Královéhradeckého kraje a zároveň
souhlas s podpisem Dohody o narovnání s darovací smlouvou na převod vlastnických práv k
pozemní komunikaci.
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2) bezúplatný převod (příjem daru) místní komunikace v ulici Tomkova, v k.ú. Police nad
Metují a k.ú. Velká Ledhuje v úseku od Masarykova náměstí po křižovatku se silnicí III/30319
v délce 0,349 km, včetně všech součástí a příslušenství a pozemkové parcely pod tělesem
převáděné komunikace p. č. 1048/4 (ostatní plocha – silnice, o výměře 2126 m2) v k.ú. a
obci Police nad Metují a p.č. 1098/3 ( ostatní plocha - silnice, o výměře 44 m2) v k.ú. Velká
Ledhuje, okres Náchod, z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Police nad
Metují a zároveň souhlas s podpisem Smlouvy darovací na převod vlastnických práv k
pozemní komunikaci a s podpisem Darovací smlouvy na pozemky s doložkou o 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 výhradně jako místní komunikaci a pozemky pod místní
komunikací, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět
daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.

Komentář:
Místostarosta – uvedl, že po rekonstrukci komunikace Na Babí bylo navázáno na předchozí
uzavřenou dohodu z roku 2003, kdy pozemky pod komunikací Na Babí ve vlastnictví města Police
nad Metují mají být převedeny vlastníkovi komunikace, kterým je KHK a pozemky pod ulicí
Tomkova zase městu Police nad Metují. Část komunikace Na Babí je stále vedena také v
majetkové evidenci města Police nad Metují, k jejímu vyřazení mělo dojít v roce 2003 na základě
podepsané dohody, po schválení a podpisu Dohody o narovnání s darovací smlouvou dojde k
vyřazení této komunikace z majetku města a také k vyřazení pozemků, které budou předmětem
darování.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
6.

4/5ZM/2021
Bezúplatný převodu pozemku st. 657 a spoluvlastnického podílu na budově č.p. 393,
vše v k.ú. Police n.M.
I. Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí
existující platný závazek města vyplývající ze Smlouvy o sdružení investorů uzavřené mezi
městem Police nad Metují a Bytovým družstvem Havlatka - Police nad Metují dne 18. 8.
2000, týkající se bezúplatného převodu pozemku st. 657 a spoluvlastnického podílu na domě
č.p. 393 v k. ú. Police nad Metují z města Police nad Metují na Bytové družstvo Havlatka Police nad Metují v případě výmazu zástavního práva k pozemku z katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
darovaní pozemku st. 657 o výměře 358 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši 360/1000 na
domě č.p. 393, který stojí na pozemku st. 657, vše v k.ú. Police nad Metují. Obdarovaným
bude Bytové družstvo Havlatka - Police nad Metují, IČO 25940376, se sídlem Nádražní 393,
549 54 Police nad Metují, zastoupené předsedou░░░░ ░░░░ ░░ Darováním výše
uvedených nemovitostí dojde k naplnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o sdružení
investorů uzavřené dne 18.8.2000 mezi městem Police nad Metují a Bytovým družstvem
Havlatka - Police nad Metují.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit darovací smlouvu, zajistit její podpisy a

převod vlastnického práva v

katastru nemovitostí.
Termín: 15.10.2021
Komentář:
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Místostarosta – jedná se modrou bytovku v Nádražní ulici, na jejíž rekonstrukci byla v minulosti
získána dotace a finančně se podílelo i pro tyto účely založené BD Havlatka. Město s BD Havlatka
uzavřelo smlouvu, ve které se zavázalo po uplynutí ochranné vázací doby (20 let od kolaudace)
převést své vlastnické podíly na budově a pozemcích bezúplatně na BD Havlatka. Město při tomto
vypořádání vychází i z výzvy pana premiéra, aby obce dostály svým závazkům z legitimních smluv,
a bezúplatné převody na byt. družstva dokončily.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
7.

5/5ZM/2021
Odkup části pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Pěkov
I. Zastupitelstvo města projednalo
odkup části pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Pěkov s drobnou kulturní památkou s náboženskou
tématikou.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
odkup části pozemku p.č. 154/1, v geometrickém plánu č. 306-285/2021 označenou jako p.č.
154/2, o výměře 15 m2 v k.ú. Pěkov. Prodávajícím je pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kupní cena byla sjednána dohodou v celkové výši
1.500 Kč. Město také uhradí náklady spojené s dělením pozemku a náklady spojené s
převodem vlastnického práva v katastru nemovitostí.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit kupní smlouvu, zajistit její podpisy a převod vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
Termín: 30.11.2021
Proti hlasoval Ing. Jan Pohl.
Komentář:
Místostarosta – OV Pěkov vyvolal jednání o převodu části pozemku, na kterém se nachází
neudržovaná drobná kulturní památka s náboženskou tematikou, na město. Občané Pěkova mají
zájem o křížek a jeho bezprostřední okolí pečovat. Vlastník pozemku souhlasil nejprve s tím, že
městu předmětnou část bezúplatně převede, ale banka vzhledem k tomu, že celý pozemek je
zatížen zástavním právem, trvá na prodeji. S prodávajícím byla domluvena cena v místě obvyklá.
Město také uhradí náklady spojené s dělením pozemku a převodem vlastnického práva. Město má
zájem tento křížek restaurovat, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velmi měkký materiál, jeví se
vhodnější uvažovat o replice.
Hlasování Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

6/5ZM/2021
Budoucí prodej částí pozemku p.č. 730/58, části pozemku p.č. 100/2 a pozemku p.č.
99/1, vše v k.ú. Hlavňov ( u č.p. 97)
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádosti vlastníků domu č.p. 97 v Hlavňově, pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na odkup
pozemků nebo jejich částí pro vybudování opěrné zídky a zřízení parkovacího místa.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej částí pozemků p. č. 730/58 a p. č.
100/2 o přibližné výměře 70 m2 a části pozemku p. č. 730/58 o přibližné výměře 110 m2 a
pozemku p. č. 99/1 o výměře 532 m2 , vše v k. ú. Hlavňov dle zákresu uvedeného v záměru.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní bude uzavřena s vlastníky domu č.p. 97 v Hlavňově,
panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Budoucí kupní cena
je stanovena dle aktuálního ceníku na 20 Kč/m2 u pozemku p. č. 99/1 a na 70 Kč/m2 u částí
pozemků p. č. 730/58 a p. č. 100/2. Budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
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geometrického plánu pro rozdělní předmětných pozemků, dále kupující uhradí náklady
spojené se zápisem do katastru nemovitostí.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. ve spolupráci s vedoucím IMŽP připravit smlouvu o budoucí smlouvě kupní a zajistit
její podpisy.
Termín: 29.10.2021
Komentář:
Místostarosta – důvodem žádosti o odkup pozemků je vybudování opěrné zdi v potřebné
vzdálenosti, aby bylo zabráněno sesuvu půdy na obvodové zdi domu. Předmětné části pozemku
jsou velmi svažité a nestabilní, u nemovitosti samotné je nemožné parkovat. S prodej souhlasí i
Osadní výbor Hlavňov za podmínky zachování přístupu k infrastruktuře, a průjezdnosti příjezdové
cesty k nemovitosti.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
9.

7/5ZM/2021
Prodej částí pozemku p.č. 730/31 a části pozemku p.č. 730/58, vše v k.ú. Hlavňov
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost paní ░░░░ ░░░░ na odkup pozemku p.č. 730/31 a návrh odboru IMŽP na možnost
prodeje i částí pozemku p.č. 730/58, vše v k.ú. Hlavňov.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1) prodej části pozemku p.č. 730/31, v geometrickém plánu č. 230-286/2021 označenou jako
p.č. 730/31, o výměře 118 m2 a části pozemku p.č. 730/58, v GP č. 230-286/2021
vyznačenou jako p.č. 730/68, o výměře 128 m2, vše v k.ú. Hlavňov. Kupujícím je paní░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Kupní cena
je 20 Kč/m2 u části pozemku p.č. 730/31 a 70 Kč/m2 u části pozemku p.č. 730/58. Celková
kupní cena činí 11.320 Kč. Kupující také uhradí 1/2 nákladů souvisejících s vypracováním
geometrického plánu a náklady spojené s převodem vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2) prodej části pozemku p.č. 730/31, v geometrickém plánu č. 230-286/2021 označenou jako
p.č. 730/66, o výměře 87 m2 , v k.ú. Hlavňov. Kupujícím je pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Kupní cena je 20 Kč/m2 . Celková kupní cena činí
1.740 Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s převodem vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit kupní smlouvy, zajistit jejich podpisy a převod vlastnických práv v katastru
nemovitostí.
Termín: 29.10.2021
Komentář:
Místostarosta – jedná se o převod částí pozemků v k. ú. Hlavňov před domem a za domem paní
Hlaváčové, která tyto plochy dlouhodobě udržuje. Za domem se jedná o původní
přístupovou cestu, která však již neexistuje. Odbor IMŽP doporučil neprodávat paní Hlaváčové celý
pozemek, ale nabídnout jí úsek nad jejími pozemky a zbývající dva úseky nabídnout k odkupu
sousedním vlastníkům p. Vlachovi a p. Tomanovi. Paní Hlaváčová a p. Vlach s tímto řešením
souhlasí. Při projednávání prodeje doporučila Komise pro výstavbu, dopravu a rozvoj, aby byly
paní Hlaváčové a panu Vlachovi nabídnuty i pozemky před jejich domem. Paní Hlaváčová
souhlasila, pan Vlach zpočátku také, ale když bylo po zaměření zjištěno, že větší část pozemku je
součástí vodního toku, od koupě ustoupil.
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
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10.

8/5ZM/2021
Aktualizace Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú.
Hony
I. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
aktualizaci Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Hony, schváleného usnesením ZM č. 02/04/2016; důvodem aktualizace je zanesení
nových požadavků vzniklých v průběhu zpracovávání KPÚ na zpřístupnění některých
pozemků.
Komentář:
Místostarosta – uvedl, že doplněné usnesení se týká komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v k. ú.
Hony. V prvním kroku KPÚ se zmapuje síť cest, pak se poskládají územní celky tak, aby se co
nejlépe obhospodařovaly. Základní plán byl zpracován po projednání ve sboru zástupců a schválen
ZM v září 2016. Bylo v něm mimo jiné navrženo 13 cest. V průběhu zpracovávání KPÚ a
uspořádávání území bylo potřebné zpřístupnit některé další pozemky, v důsledku čehož projektant
vypracoval aktualizaci Plánu společných zařízení a doplnil do něj 7 nových cest (C 14 – 20)
kategorie doplňkové. Zařazením nových cest do plánu společných zařízení nevzniká žádnému z
vlastníků zpřístupňovaných pozemků automaticky nárok na zajištění zpevnění takové cesty,
přičemž současně městu nevzniká povinnost na takto vymezených cestách realizovat zpevnění
povrchu. Z důvodu této změny požádal projektant o schválení aktualizovaného PSZ zastupitelstvem
města. Státní pozemkový fond nám tuto skutečnost sdělil 7. 9. a byli jsme požádáni o zařazení do
programu dnešního zasedání ZM.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
11.

Diskuze
Starosta:
Zrekapituloval letní sezónu a poděkoval všem organizátorům za pořádání akcí ve formě
přednášek, výstav, soutěží, závodů, pořádání Polické pouti atd. dále apeloval na přítomné,
aby dál podporovali kulturu svojí návštěvností. Město se bude snažit nabídnout občanům
další zajímavé projekty.
Informoval o nových protipožárních úpravách, které se realizovaly na sále Pellyho
domů. Jednalo se o značnou investici, kdy byl protipožární nátěr sloupů nahrazen
obezdívkou. Na sále také proběhla renovace podlahy - přebroušení a nalakování parket. Sál
byl vymalován. Velký dík všem zaměstnancům Pellyho domů. V současné době je sál plně
vytížen.
Destinační společnost Broumovska nám zaslala zprávu o činnosti za měsíc srpen, pokračuje
dobrá spolupráce s naším IC v Pellyho domech.
Na minulém zasedání ZM byli představení zástupce SRRB. Spolupráce pokračuje. Podařilo se
rozšířit autobusové linky na Hvězdu a do Karlowa. Bylo využíváno a kvitováno. Probíhá
příprava projektu na cyklostezku Police – Broumov, ve sdružení je dopravní specialista p.
Klapkovský, který se věnuje koordinaci vedení autobus. linek, které propojují významné
turistické cíle na území Broumovska. S místními samosprávami připravuje realizaci
cyklostezek. Nově nastoupil p. Zubatý na pozici energetického specialisty. Jeho úkolem
bude věnovat se projektům komunitní energetiky, spolupráce všech obcí a příp. i firem na
celém území Broumovska v oblasti energetiky. Na posledním jednání správní rady byla
představena Studie destigmatizace regionu (Broumovska), která na prví pohled může
působit velmi ostře a odvážně, ale je zpracována odborníky mimo region, nezatíženým
pohledem a jsou v ní i velmi dobré a využitelné myšlenky. Je zveřejněna a volně přístupná
na stránkách www.broumovskacesta.cz
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Došlo k výměně správce farnosti, nyní je ve funkci Mgr. Pilka, slovenské národnosti, který
pochází od Nitry, věříme v dobrou spolupráci.
Spolek Julinka vypracoval materiál „Zádrž vody v krajině a budování tůní“, byla vydána
tištěná brožura, kterou mohu nabídnout zájemcům. Materiál bude zpřístupněn i na webu
města. Tímto zvu na veřejné projednání projektu "Adaptace na klimatickou změnu", která
se uskuteční 22. 9. v 17,00 hodin na sále Pellyho domů. Projekt byl podpořen dotací z EU a
jsou do něho zapojeny mimo města i obce Bukovice a Žďár n. M.

K. Belanová – přednesla žádost o vybudování schůdnějšího přístupu do horní části hřbitova, žádá
o snížení schodů a zřízení plošiny pro invalidní občany.
Starosta – město se bude touto žádostí zabývat, prověřím a budu informovat.
P. Seifert – upozornil na rušení nočního klidu při pořádání dvoudenního festivalu BezŠanceFest a
žádá město o odejmutí výjimky ve vyhlášce o nočním klidu pro tento spolek. Tento spolek vždy
porušuje vyhlášku i zákon, na akci zasahovala městská policie, není přípustné, aby ten, kdo
porušuje vyhlášku, měl výsady. S odejmutím výjimky by mělo zároveň platit, že tento spolek již
neobdrží dotaci z grantového systému
Starosta reagoval, že spolku byla obecně závaznou vyhláškou přiznána výjimka z dodržování
nočního klidu v konání festivalu (z pátka na sobotu do 24.00 hodin a ze soboty na neděli do
01.00hod.), o porušení vyhlášky z pátka na sobotu jsme byli informováni a byla jim městskou
policií udělena bloková pokuta, ze soboty na neděli již vše proběhlo v pořádku.
Druhý dotaz se týká podpory spolků z rozpočtu města prostřednictvím grantového systému. Zde
jsou určitá pravidla, která spolek splňuje a v době, kdy jim byla přidělena dotace, nebyla vyhláška
ještě schválena. Samozřejmě se toto může zohlednit v nových pravidlech pro přidělování dotací,
které se budou tvořit a které budou vyhodnoceny a projednány v RM.
Zrušit výjimku stanovenou ve vyhlášce můžeme jen na základě nového projednání v RM a
následného schválení novelizované vyhlášky zastupitelstvem města. S pořadateli BezŠanceFest je
naplánována schůzka na měsíc říjen, kde situaci vyhodnotíme a dojde k reflexi.
P. Seifert – v Polickém měsíčníku vyšel článek pořadatele festivalu, kde mimo jiné uvádí, že
zaplatili pokutu a že ho mrzí „práskačský“ postoj některých občanů. Připadne vám normální
otisknout takovéto vyjádření na stránkách PM.
Starosta – PM je nezávislé periodikum a umožňuje se všem svobodně vyjádřit, pouze urážlivé a
dehonestující články nebudou otištěny, slovo „práskačský“ mě neuráží a město nedělá cenzuru
tisku.
P. Seifert – nic se dít nebude, příští rok zase poruší vyhlášku. Navrhuji pověřit jakéhokoliv
zastupitele, aby navrhl odebrání výjimky pro organizátora této akce.
Starosta – máte právo oslovit zastupitele, souhlasím, že vyhláška byla porušena, ale teprve na
základě osobního setkání s pořadateli budeme moudřejší.
P. Seifert – obracím se tedy na Vás pane starosto, abyste předložil návrh na změnu vyhlášky na
příští zasedání zastupitelstva, věřím, že zvítězí zdravý selský rozum.
Ing. M. Brát – mrzí mě, že vznikly tyto potíže, chceme, aby ve městě probíhaly aktivity, doufám,
že bude vše v pořádku a ke spokojenosti. Na minulém zasedání jsme schvalovali vyhlášky, které
nebyly právně v pořádku, jaké bylo vypořádání s advokátní kanceláří KVB, která nám tyto vyhlášky
posuzovala a v jakém je to stadiu?
Místostarosta – v současné době Ministerstvo vnitra vyhlášky posuzuje. Čekáme na jejich
vyjádření a pak požadavky na úpravy projednáme. Advokátní kancelář pochybila a městu se
omluvila, přislíbila bezplatnou pomoc při dalším řešení této problematiky.
P. Seifert - jak často město využívá služeb advokátní kanceláře KVB a bude i nadále využívat
jejich služeb, když chybují?
Místostarosta – město využívá jejich služeb pravidelně a bude i nadále, pracují perfektně, tato
drobná chyba neukončí dobrou spolupráci. Město jejich pomoc využilo hlavně ve věci církevní
žaloby, tuto chybu uznali bez nároku na honorář.
P. Seifert – žádám veřejnou omluvu pana místostarosty, kdy na minulém zasedání předložil ke
schválení nezákonný návrh OZV.
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Místostarosta – omlouvám se všem zastupitelům, bohužel jsem spoléhal na právní radu.
Ing. M. Brát – rád všem nespokojeným občanům vysvětlím jakékoliv dotazy ve věci změny
dopravního značení Masarykova náměstí, Kostelní ulice a Komenského náměstí. Jedná se o složité
téma. Z veřejného projednávání vznikla řada zajímavých podnětů, bohužel informovanost občanů
Police n. M. nebyla dostatečná, samozřejmě nám to také zkomplikoval lockdown a letní prázdniny.
Místostarosta - jsme informováni, že občané podepisují petici s nesouhlasným stanoviskem k
dopravnímu značení, až nám bude doručena, budeme projednávat na zasedání ZM, nevíme, co
petice obsahuje, budeme muset dodržet zákonné lhůty, tak dnes nevíme přesný termín
projednání.
Starosta – až petici obdržíme a zpracujeme potřebné náležitosti, bude svoláno pracovní ZM, než
tento materiál bude projednán na veřejném zasedání ZM, v rámci rozpočtu byla tato akce
schválena k financování.
Ing. M. Brát – pondělní veřejné projednání nebylo městem dostatečně připraveno, a to mělo za
následek nespokojenost občanů s předloženým návrhem.
Starosta – je to věc názoru, ale z mé strany bylo vše v pořádku. Dotazy byly zodpovídány
dopravním projektantem, reakce občanů byly různé.
P. Seifert – z mého pohledu by měla být lepší komunikace s občany, více otevřenosti a s větším
předstihem, tím by se předešlo řadě nedorozumění, navrhuji využívat webové stránky, aby občané
měli možnost např. připomínkovat již samotný návrh.
Místostarosta – děkuji za konstruktivní pohled, spoléhali jsme na to, že první krok jsme udělali v
rámci veřejné prezentace vize rozvoje města, která proběhla v loni, požadavky a připomínky od
občanů byly zakomponovány do dopravního značení, návrh byl zveřejněn na webových stránkách
města.
Starosta – pozvání na listopadové ZM 3. 11. 2021

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

MUDr. Adéla Hažmuková
člen ZM
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