22. 12. 2020

Zápis [5/ZM/16.12.2020]

Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 5. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2020,
které se konalo dne 16.12.2020
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
Přítomni:

Jan Antl, člen RM
Lubor Bořek, člen ZM
PharmDr. Ingrid Denygrová, člen ZM
Dagmar Hauschková, asistentka
MUDr. Adéla Hažmuková, člen ZM
Mgr. Eva Kašparová, člen RM
Ing. Radko Kříž Ph.D., člen ZM
Marek Plný, člen ZM
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Radek Starý, člen ZM
Ing. Jiří Vlček, člen RM

Omluveni:

Mgr. Jaroslav Souček, člen RM

Ing. Jiří Beran, starosta
Ing. Matěj Brát, člen ZM
Mgr. Martina Frydrychová, člen ZM
Ing. Josef Havlíček, člen RM
Tomáš Horák, člen ZM
Ivan Konečný, 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

Nepřítomni:
Hosté:
Předsedající:

Ing. Jiří Beran, starosta

Ověřovatelé:

Ivan Konečný, člen ZM; Michal Mucha, člen ZM

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 2020, 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 18 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.
Dovoluji si Vám předložit návrh programu dnešního jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu 5. Zastupitelstva města Police nad Metují
Kontrola plnění usnesení
Dodatek č. 4 ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021
Návrh změn rozpočtu č. 4, rozpočtová opatření č. 20 - 30
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6. Vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Delegování zástupce města na jednání VH společnosti VaK Náchod, a.s.
8. Specifikace opatření k podpoře snižování SKO a zlepšení funkčnosti odpadového systému
města Police nad Metují
9. Prodej částí pozemků p.č. 450/1 a 470/3 v k.ú. Hlavňov
10. Směna pozemku p.č. 275 v k.ú. Hony
11. Diskuze
Nejsou-li připomínky předkládám tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předložený program 5. veřejného zasedání ZM Police nad
Metují v roce 2020.
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.

Kontrola plnění usnesení
Ke kontrole plnění usnesení nebyly připomínky.

3.

1/5ZM/2020
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru - dodatek č. 4
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o revolvingovém úvěru číslo 99019566015 uzavřené s Komerční
bankou, a.s.
Pozdní příchod: 17.12 hod. Ing. J. Havlíček
Komentář:
Starosta citoval dodatek a uvedl, že dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru zůstává pro rok
2021 beze změn.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/5ZM/2020
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Pravidla rozpočtového provizoria města Police nad Metují na rok 2021
Komentář:
Starosta uvedl, že v případě neschválení rozpočtu před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se
hospodaření ÚSC v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Tato pravidla
jsou potřebná pro zajištění plynulosti hospodaření obce. Pravidla rozpočtového provizoria si
stanovuje obec sama, nejsou zákonem nijak omezena.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

5.

3/5ZM/2020
Návrh změn rozpočtu č. 4, rozpočtová opatření č. 20 - 30
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu rozpočtu č. 4 - položky rozpočtového opatření č. 20 - 30. Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů o částku 4.504.619 Kč, zvýšení výdajů o částku 1.453.354
Kč a snížení financování (položka 8113) o 3.051.265 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. Zveřejnit schválené změny rozpočtu
Termín: 8.1.2021
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Pozdní příchod: 17. 17 hod. Ing. M. Brát
Komentář:
Starosta seznámil zastupitele s Návrhem změn rozpočtu č. 4.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
6.

4/5ZM/2020
Vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Komentář:
Starosta uvedl, že Vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je téměř beze změn oproti
vyhlášce č.1/2019 pouze došlo ke změně vstupního údaje se zachováním konečné výše poplatku.
Od roku 2021 začne platit nová odpadová legislativa, ale nový odpadový poplatek podle této
legislativy bude město schvalovat až od roku 2022.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

5/5ZM/2020
Delegování zástupce města na jednání VH společnosti VaK Náchod, a.s.
I. Zastupitelstvo města deleguje
starostu Ing. Jiřího Berana pro období 2020 - 2022 na valné hromady společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s.
Komentář:
Starosta informoval, že pro zastupování města na valných hromadách společnosti je třeba
usnesení zastupitelstva obce. Město Police nad Metují je minoritním akcionářem VaK Náchod, ale
je dobré mít přehled a spoluúčast v hlasování.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

6/5ZM/2020
Specifikace opatření k podpoře snižování SKO a zlepšení funkčnosti odpadového
systému města Police nad Metují
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
specifikaci konkrétních opatření v rámci odpadového systému města Police nad Metují,
vycházejících z plánu odpadového hospodářství města a doporučení Institutu cirkulární
ekonomiky z.ú. Brno, uvedených v důvodové zprávě k tomuto usnesení, s cílem podpořit
snižování množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky, zvýšení podílu
vytříděných využitelných odpadů a zlepšení funkčnosti městského odpadového systému.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
realizaci adresného nádobového svozu vytříděných využitelných odpadů tzv. dům od domu
(door to door) pro plasty s nápojovými kartony a papír a zároveň upravit četnost svozu SKO,
a to od 2. čtvrtletí roku 2021.
Komentář:
Místostarosta okomentoval důvodovou zprávu SKO, zastupitelé obdrželi podrobné informace,
občané byli informováni prostřednictvím Polického měsíčníku, kde budou otištěny postupně další
změny a novinky. Výrazná změna ve svozu pro občany se bude týkat plastů s nápojovými kartony,
papíru a směsného odpadu. Změna bude spočívat v zavedení adresného svozu tedy tzv. dům od
domu (door to door). Město bezplatně zapůjčí všem zájemcům žlutou a modrou nádobu, kterou si
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umístí u domu. V určených svozových dnech je pak budou přistavovat k vyprázdnění. PL/NK budou
sváženy 1 x za 2 týdny a PAP 1 x za měsíc. A další velkou změnou bude četnost svozu směsného
odpadu, a to celoročně 1x za 2 týdny.
M. Mucha - pro doplnění - TS s.r.o. Police n. M. svezou za měsíc 10 kubíků směsného odpadu.
Ing. R. Kříž Ph.D. - výzva pro všechny je předcházet vzniku odpadu, zamyslet se, než něco koupíš,
vyhodíš, zda to nelze využít.
Znovu navrhnul možnost zřízení re-use centra.
Starosta - touto problematikou se zabýváme a chceme, aby ve městě, např. ve sběrném dvoře,
byla zřízena tato služba, kde mohou občané odevzdávat nepotřebné, ale stále plně funkční věci,
které si někdo jiný může zase vzít a dále používat.
Ing. P. Žák Ph.D. - jakou město zvolí do budoucna formu poplatku, paušální a nebo za váhu a
objem?
Místostarosta - všechny možnosti jsou otevřeny, jedná se s firmou Marius Pedersen a záleží, jak
budou technicky vybaveni.
Ing. P. Žák Ph.D. - budeme muset rozhodnout, zda v Hlavňově, kde není plynofikace, zachováme
týdenní svoz SKO nebo zvýšíme počet nádob. Víme, kolik má Hlavňov nádob na SKO a množství
popela?
Místostarosta – v tuto chvíli nedokážu odpovědět, evidence je k dispozici u referenta IMŽP Ing. J.
Troutnara.
Starosta - likvidaci popela řešíme s firmou Marius Pedersen, popel je možné ukládat do
samostatných nádob, pak je popel brán jako tříděná složka a není započítáván do SKO.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
9.

7/5ZM/2020
Prodej částí pozemků p.č. 450/1 a 470/3 v k.ú. Hlavňov
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
žádost manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na odkup částí pozemků p.č. 450/1 a p.č.
470/3 v k.ú. Hlavňov o výměře 212 m2.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku p.č. 450/1 o výměře 167 m2 a části pozemku p.č. 470/3 o výměře 45
m2, vše v k.ú. Hlavňov. Kupujícími jsou manželé░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Celková
kupní cena činí 4.420,- Kč. Kupující uhradí také náklady spojené s vypracováním GP a
převodem předmětných nemovitostí v katastru.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit kupní smlouvu, zajistit její podpisy a převod vlasnického práva v katastru
nemovitostí.
Termín: 26.2.2021
Komentář:
Místostarosta uvedl, že o koupi části pozemku požádali manželé Riegrovi. Chtějí si ucelit díky
předmětným částem vlastní nemovitosti, vybudovat zde studánku a rozšířit plochu k sezení. OV
Hlavňov souhlasí s prodejem za předpokladu, že si kupující uhradí veškeré náklady spojené s
dělením a převodem vlastnického práva.
Ing. P. Žák Ph.D. - proč se tento prodej neprojednal v komisi?
Ing. P. Scholz - komise tento bod projednala, ale je to téměř rok stará záležitost.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

10.

8/5ZM/2020
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Směna pozemku p.č. 275 v k.ú. Hony
I. Zastupitelstvo města projednalo
směnu pozemku p.č. 275 ve vlastnictví města Police nad Metují za pozemek p.č. 361/4 ve
vlastnictví pana ░░░░ ░ , vše v k.ú. Hony.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemku v k.ú. Hony takto:
1) město Police nad Metují přenechá pozemek p.č. 275 o výměře 37 m2 panu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2) pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ přenechá městu
Police nad Metují pozemek p.č. 361/4 o výměře 45 m2.
Směna pozemků bude bezúplatná a město Police nad Metují uhradí náklady spojené s
převodem vlastnických práv v katastru nemovitostí.
Důvodem směny je získání pozemku pod komunikací a narovnání uživatelského vztahu k
předmětným pozemkům.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit směnnou smlouvu, zajistit její podpisy a převod vlastnických práv v katastru
nemovitostí.
Termín: 31.12.2020
Komentář:
Místostarosta informoval, že důvodem směny je získání pozemku pod komunikací a narovnání
uživatelského vztahu k předmětným pozemkům.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
11.

Diskuze

Starosta:
- přání k narozeninám MUDr. Adéle Hažmukové
- Covid-19 mimořádná opatření, omezující a svazující, v současné době se situace v okrese
Náchod a v kraji zlepšuje
- adventní přípravy a akce, rozsvícení vánočního stromu, Česko zpívá koledy, adventní online kalendář v Pellyho domech, Poličáci předčítají úryvky z knih, betlémské světýlko na
dlouhou noc a připravuje se on-line Novoroční koncert.
Místostarosta:
- probíhají dokončovací práce na rekonstrukci komunikace "Hofman, Thér" v Pěkově,
akce bude dokončena v termínu
- byla dokončena "Oprava komunikace z Radešova na Zákopanici"
- v ul. U Damiánky proběhly dokončovací práce ke vstupům do RD
- byla zahájena investiční akce v rámci Plánu oprav bytového fondu 2020 - zateplení
bytových domů čp 115 a 116 (stodoly), město získalo na tuto akci dotaci a rekonstrukce
bude probíhat do konce roku 2021
- opravují se vjezdy k RD v ul. Na Sibiři, zvýšené obrubníky se musí odstranit
- byla zahájena investiční akce v rámci Plánu oprav bytového fondu 2020- zateplení
bytových domů čp. 115 a čp. 116 (stodoly), město získalo na tuto akci dotaci a
rekonstrukce bude probíhat do konce roku 2021
Ing. R. Kříž Ph.D. - chybí mi v programu bod, kde by na závěr roku byla rekapitulace
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všech akcí např. formou slajdů. Zhodnotit co se nám povedlo a co nikoliv.
Starosta - dobrá připomínka, doplníme. Město ustálo krizi a hospodaření města díky dobře
sestavenému rozpočtu dopadlo dobře.
Místostarosta - podařilo se dokončit změnu č.1 Územního plánu města Police nad Metují,
na příštím zasedání ZM bude předloženo ke schválení.
K. Belanová - poděkování za rekonstrukci vjezdu k mému RD, všem přeji pevné zdraví a
pozitivní myšlení.
I. Jenková - 18. 12. 2020 se objeví na prodejních pultech nová publikace o Pěkově a
Honech, všem se omlouvám, že došlo ke zpoždění téměř 3 roky. Chtěla bych poprosit
pana starostu, aby obnovil jednání v novým majitelem fy Veba p. Otakarem Moťkou o
zapůjčení, darování či prodeji soch, které by měly být umístěny na Pellyho domech, kam
historicky patří. Všem přeji pevné zdraví a klidné svátky.
Starosta - s p. Moťkou jsem již jednal v loňském roce, bohužel zatím neúspěšně, reálný je
pouze odkup, v současné době nekomunikuje, o dalším vývoji vás budu informovat.
Poděkování všem členům zastupitelstva, zaměstnancům, ředitelům příspěvkových
organizací a organizačních a složek za celoroční práci, pevné zdraví a přání požehnaných
svátků.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

Ivan Konečný
člen ZM
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