POLICE NAD METUJÍ

ZÁPIS Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2017
konaného dne 1. 11. 2017 v 17,00 hod. na sále Pellyho domů
v Polici nad Metují

Přítomni
Pozdní příchod
Předčasný odchod
Omluveni
Hosté

:
:
:
:
:

Ověřovatelé zápisu
Zapisovatel

:
:

dle presenční listiny

Ing. Pavel Scholz, Jan Antl
za TS s.r.o. Ing. Pavel Kalibán, ředitelka knihovny Věra Plachtová,
ředitelka MŠ – Dana Baláková, zást. ředitele ZŠaMŠ Zdeněk Teichman
Marek Plný, Zdeněk Pohl
Luboš Ježek

a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 5. veřejné zasedání ZM v roce 2017, které jsem svolala v souladu se zákonem o obcích.
Vítám všechny přítomné členy ZM, vedoucí odborů MěÚ, ředitele a vedoucí organizací zřizovaných
městem.
Zapisovatelem dnešního jednání stanovuji pana Luboše Ježka.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji pana Marka Plného a pana Zdeňka Pohla
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 19 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!

b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Schválení programu 5. zasedání ZM v roce 2017
Kontrola plnění usnesení ZM
Dodatek smlouvy o úvěru č. 0439054419/LCD
Změna rozpočtu města č. 6 - položky rozpočtového opatření č. 27 – 36
Prodeje pozemku
Diskuze
Obrazová prezentace investičních akcí - II. pololetí roku 2017

Kontrola plnění usnesení ZM :
11/08/03
13/04/09
09/05/15
07/03/16
07/05/16
06/06/16
07/02/17
12/03/17
06/04/17
07/06/17

zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP

- převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR – restituce?
- uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plánovanou cyklostezkou – zbývá AOPK
- přijetí pozemku p.č. 1100/4 v k.ú. V. L. darem od manželů Pastorkových
- prodej vodovodu v ulici U Lesovny společnosti VaK Náchod
- směna pozemků města p.č. 861/1 za pozemky p.č. 1123/2 a p.č. 1124/1 v k.ú. Police nad Metují
- odstranění stavby čp. 200 na pozemku st. p. č. 279 v k.ú. Police nad Metují.
- prodej 4 parcel v Brandejsově ulici
- Prodej parcely v Brandejsově ulici p.č. 715/117 v k.ú. Velká Ledhuje
- sml. o smlouvách budoucích na odkup částí pozemků pod plánovanou cyklostezkou
- prodej pozemků p. č. 790 a p. č. 792 v k.ú. Police nad Metují
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USNESENÍ

z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2017
ze dne 1. listopadu 2017
01/05/2017
ZM schvaluje předložený návrh programu 5. veřejného zasedání ZM v roce 2017.
1) Zahájení
2) Schválení programu 5. zasedání ZM v roce 2017
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Dodatek smlouvy o úvěru č. 0439054419/LCD
5) Změna rozpočtu města č. 6 - položky rozpočtového opatření č. 27 – 36
6) Prodeje pozemku
7) Diskuze
8) Obrazová prezentace investičních akcí - II. pololetí roku 2017
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se:
0
02/05/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje dodatek smlouvy o úvěru č. 0439054419/LCD
uzavřené mezi městem a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, který prodlužuje
období čerpání úvěru z 30. 1. 2018 na 30. 7. 2018.
Zodpovídá: FSO
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
P. Rutar, M. Plný
K. Klimeš
03/05/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje změnu rozpočtu města č. 6 - položky rozpočtového
opatření č. 27 - 36. Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů o 2.205.263 Kč, výdajů o
1.122.733 Kč a snížení financování (položka 8113) ve výši 1.082.530 Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se:
0
04/05/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Police nad
Metují o výměře 122 m2 manželům E. Ž., nar. dne xx.xx.xxxx a P. Ž. nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem
xxxx, 549 54 Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena na 50,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 6.100,- Kč. Kupující také uhradí
náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se:
0

Průběh, komentáře k usnesením:
K usnesení č. 2 – starostka Ida Jenková uvedla, že původní úvěrová smlouva byla
schválena zastupitelstvem na začátku letošního roku. Pomalejší postup prací při rekonstrukci ZUŠ
vyžaduje prodloužení čerpání úvěru a z tohoto důvodu je dnes zastupitelstvu předkládán dodatek této
úvěrové smlouvy.
Ing. H. Ištoková doplnila, že původní čerpání bylo stanoveno do konce ledna 2018, jelikož v této době
nebude ještě stavba dokončena a úvěr je účelově vázán, tj. prostředky jsou uvolňovány na základě
vystavených faktur, požádalo město Police nad Metují o prodloužení termínu čerpání do 30. 7. 2018
s tím, že je možné úvěr vyčerpat i dříve. V rámci prodloužení nastala také změna úroku z nevyčerpané
úvěrové částky, který bude městu účtován ve výši 0,25% ročně.
Ida Jenková – dodala, že práce v ZUŠ jsou v plném proudu a zastupitelé pravidelně dostávají zápisy
z kontrolních dnů. Mimo to je možné kdykoliv zajistit prohlídku stavby nebo se zúčastnit kontrolních
dnů.
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K usnesení č. 3 - Ing. H. Ištoková okomentovala tabulku Návrh změn rozpočtu pro ZM
2. 11. 2016 - číslo 9. Bez dotazu zastupitelů a veřejnosti.
K usnesení č. 4 - Mgr. J. Škop seznámil zastupitele se záměrem prodeje pozemku manželům
Žákovým. Uvedl, že předmětný pozemek sousedí s jejich pozemkem na Záměstí, kde mají postavený
rodinný domek. Na odkoupeném pozemku by si rádi postavili technické zázemí – kompost, dětské
hřiště, aby zvýšili tak užitnou hodnotu své zahrady. Stavební komise města Police nad Metují prodej
doporučila. Současně se připravuje drobná změna územního plánu, která umožní zde umístit stavbu.
Zastupitelé ani veřejnost k tomuto usnesení neměli komentář.
Diskuze, informace:
R. P. - položil otázku: Jestli, poté co byla dokončena výstavba nové silnice Na Babí a křižovatka na
Bělý, bude vrácena své místo také socha, která zde stála.
Mgr. J. Škop – socha navrácena bude, ale ne na původní místo, kam ji již umístit nelze z důvodu nově
vytvořených náspů. Tento pátek (3. 11.) proběhne jednání s památkáři, kteří se musí k novému
umístění vyjádřit a odsouhlasit jej. Město nemůže vybrat místo pro sochu jen podle svého uvážení.
Pokud městem navržené místo památkáři odsouhlasí, je záměrem obce sochu na nové místo postavit
ještě letos.
R. P. – se dále dotázal: Jestli město neuvažovalo o označení vodního toku štítkem s názvem tak, jak je
to obvyklé v zahraničí.
Mgr. J. Škop – Město zatím o tom neuvažovalo. Osobně se s tím setkávám u větších toků, jako je
Metuje. Je pravda, že někde to mají, a že by to nestálo moc peněz. Pokud by to někomu pomohlo
v orientaci, tak proč ne. Zapsal jsem si to a pouvažujeme nad tím. Děkuji.
Ida Jenková – poprosila pana Piši, aby sochu ohlídal, než se umístí na nové místo.
H. Voborníková – uvedla, že spousta lidí si stěžuje na pracovní morálku dělníků, kteří pracují na
opravě křižovatky před kostelem.
Ida Jenková – Město tuto zakázku zadalo, je investorem a má uvedenou akci pod smlouvou. Pokud se
nám něco nelíbí, můžeme na to poukázat a poukazujeme, ale není v pravomoci obce kontrolovat
morálku zaměstnanců jiné firmy.
Mgr. J. Škop – je-li dohodnutý termín dokončení stavby 30. listopadu a firma nám tvrdí, že to stíhá,
tak my jim sice můžeme na nízkou pracovní morálku upozornit, ale to je asi vše, co s tím můžeme
dělat. Nyní již stavbu opustili pracovníci subdodávek a nastoupili pracovníci firmy Strabag, kteří mají
jiné pracovní tempo.
Ida Jenková – zítra se začne dláždit. Chtěli bychom, aby práce skončily dříve než 30. listopadu.
Mgr. J. Škop – budeme se snažit, aby byla křižovatka zprůjezdněna co nejdříve. Dále dodal, že město
se rozhodlo v rámci stavby křižovatky instalovat i nové nasvětlení kláštera. Nutné výkopové práce
poněkud zhoršily průchod okolo kláštera.
Ida Jenková – objevil se donátor, který by měl zájem nechat vytvořit a před kostel umístit novou sochu
Panny Marie. V současné době mu město pomáhá při jednání s památkáři i s vybráním sochaře.
H. Voborníková – otázka: Řeší se problém s parkováním pana Jiřího Scholze?
Ida Jenková – parkování řešíme od doby, kdy si tam karavan postavil. Byl požádán, aby parkoval
jinde, prostor na svých pozemcích má. V této věci se musí pracovat citlivě, protože se nedopustil
ničeho protiprávního. Městská police splnila to, co musela a já na něj nyní apeluji po občanské stránce.
Problémy se zaparkovanými vozidly se objevují čím dál častěji, občas o tom mluvím, nebo píši.
Parkovací plochy u Adlera a u Milpa sloužili ke skladování a deponii materiálu stavebním firmám. Až
bude tento parkovací prostor uvolněn, budou lidé moci parkovat opět na těchto plochách.
L. Bořek – informoval zastupitele a veřejnost o událostech na základní umělecké škole:
1) ZUŠ získala v rámci žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve
výzvě č. 57 plný počet bodů (63). Během listopadu se bude rozhodovat, které projekty uspěly a pokud
ZUŠ uspěje, dojede ke snížení finanční zátěže pro rozpočet města.
2) ZUŠ stále hledá další zdroje financování. Mladí lidé, absolventi a i ostatní sdružení kolem
Polického symfonického orchestru, zorganizovali sbírku, Zušlechtěme ZUŠ, která byla odstartována
v pondělí 30. října. Peníze sbírky jsou určené na nákup sedadel do sálu, které nejsou v rozpočtu (jedno
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sedadlo vychází na 3 000,- Kč). Minimální částku, kterou potřebuje ZUŠ vybrat je 300 000,- Kč, čas
sbírky je stanoven na 45 dní. Pokud se nepodaří požadovanou částku v tomto termínu vybrat, peníze
budou muset být vráceny.
L. Bořek požádal zúčastněné o podporu sbírky, ve které je v současnosti vybráno již asi 30 000,- Kč.
Dodal, že pouze sedadla do nově připravovaného sálu vyjdou na 400 000,- Kč, a že sbírka nepokryje
veškeré vzniklé náklady.
Od A. S., bývalé absolventky, která v současnosti působí v australské opeře v Sydney, získala sbírka
podporu ve formě videa. ZUŠ má přislíbenou podporu také z Chicaga od bratrů Michalových.
Ida Jenková - dodala, že město Police nad Metují zažádalo o individuální dotaci z Královéhradeckého
kraje na podporu přístavby a rekonstrukce ZUŠ, v úterý 7. 11. přijede náměstek hejtmana Ing. Václav
Řehoř se svým kolegou, kteří osobně navštíví ZUŠ a posoudí, zda je žádost oprávněná.
Z. Pohl vznesl dva dotazy:
1) Jestli je 12. listopad posledním dnem, kdy bude uzavřen průjezd Pěkovem?
Mgr. J. Škop – do konce minulého týdne jsme si mysleli, že konečný termín je do 30.10. Sami jsme
byli nemile překvapeni, když tomu tak nebylo. Ze strany policie a ze strany silničního správního úřadu
je to konečný termín. Žádné další prodloužení již nepovolí, takže předpokládáme, že 13. se pojede.
2) Co se bude dít s místním hřištěm v Pěkově a s legalizací stavby? Aktivity na něm ustávají, prostor je
nevyužitý – nehraje se fotbal ani nohejbal.
Mgr. J. Škop – co se týče stavby je prioritou dotáhnout od konce stavební řízení. V současnosti se
projednává přípojka s vlastníky pozemků, kteří by měli podepsat smlouvu o věcném břemeni. Poté
bude možnost zažádat o povolení stavby.
Co se týče oživení aktivit na hřišti, tak by bylo vhodné, aby se nejprve obyvatelé Pěkova dohodli, co
vlastně chtějí. Dodal, že do Pěkova se nyní investuje poměrně hodně peněz, takže možnosti v příštím
roce se ukáží při sestavování rozpočtu. Pokud se bude jednat o uvolnění částky do 100 tis., například
na nějaké vybavení, tak by takový návrh mohlo podporu získat. Případně je možné požádat i o
dlouhodobý záměr. Podle toho s čím Pěkovští přijdou, se teprve uvidí, co se v rozpočtu podaří
prosadit.
Ida Jenková - dodala, že Pěkovští, OV a sportovní klub, by si měli pozvat Martina Baláka a
prodiskutovat s ním své záměry.
Paní Rubáčková - vznesla dotaz na budoucnost mateřské školy při základní škole.
Ida Jenková - odpověděla, že neví nic o tom, že by se MŠ měla rušit. Demografický vývoj podle ní
není tristní a žádná diskuze o zrušení se nevedla.
Paní Rubáčková - dodala, že na zahradě v areálu MŠ chybí herní prvky pro děti, které byly přislíbeny
ředitelem ZŠaMŠ již na začátku letošního roku. Může v tomto ohledu město nějak pomoci?
Ida Jenková - uvedla, že v pondělí 6. 11. bude zasedat městská rada, a že situaci společně s radními
prodiskutuje. Ředitelé příspěvkových organizací budou na této radě také hosty.
Mgr. J. Škop – doplnil, že prostředky na herní prvky má ředitel ZŠaMŠ v návrhu rozpočtu na rok 2018
I. Jenková poděkovala všem přítomným a oznámila, že příští zastupitelstvo se koná ve středu
13. prosince 2017.
V závěru programu byla spuštěna obrazová prezentace investičních akcí - II. pololetí roku 2017, kterou
připravila J. V.
Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis vyhotoven 8. 11. 2017

1. ověřovatel : ........................................

Starostka:

2. ověřovatel : .........................................
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...........................................
Ida Jenková

