5. 5. 2020

Zápis [2/ZM/22.4.2020]

Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 2. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2020,
které se konalo dne 22.4.2020
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
P ř ít omni:

Jan Ant l, č le n RM
Lubor B oř e k , č le n Z M
P har mD r . I ngr id D e ny gr ov á, č le n Z M
I ng. Jos e f H av líč e k , č le n RM
T omáš H or ák , č le n Z M
I v an Kone č ný , č le n Z M
Mic hal Muc ha, č le n Z M
I ng. Jan P ohl, č le n Z M
P e t r Rut ar , č le n Z M
Rade k S t ar ý , č le n Z M
I ng. Jiř í Vlč e k , č le n RM

I ng. Jiř í B e r an, s t ar os t a
I ng. Mat ě j B r át , č le n Z M
Mgr . Mar t ina F r y dr y c ho v á, č le n Z M
MUD r . Adé la H až muk ov á, č le n Z M
Mgr . E v a Kaš par o v á, č le n RM
I ng. Radk o Kř íž P h.D ., č le n Z M
Mar e k P lný , č le n Z M
I ng. P av e l P ohne r , t aje mník
Mgr . Jar os lav S ouč e k , č le n RM
Mgr . Jiř í Š k op, mís t os t ar os t a
I ng. P av e l Ž ák P h.D ., č le n Z M

Omluv e ni:
N e př ít omni:
H os t é :
P ř e ds e dajíc í:

I ng. Jiř í B e r an, s t ar os t a

Ov ě ř ov at e lé :

T omáš H or ák , č le n Z M; Mar e k P lný , č le n Z M

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 2. Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2020
Zahájení jednání starostou města:
Zahajuji 2. 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 Marka Plného a pana Tomáše Horáka
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 21 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 návrh programu dnešního jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu 2. Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2020
Kontrola plnění usnesení
Návrh na udělení četného občanství města - Hanuš Wihan
Rozšíření okruhu zakladatelů společnosti Pro rozvoj Broumovska, o.p.s. a její následná
transformace na společnost Strategická rada regionu Broumovsko, o.p.s.
5. Individuální dotace města Police nad Metují Polickému symfonickému orchestru.
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6.
7.
8.
9.
10.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města DSO Policko
Návrh změn rozpočtu č. 1, rozpočtová opatření č. 1 – 6
Plán rozvoje sportu města Police nad Metují 2020 - 2025.
Strategický plán rozvoje města 2020 – 2025
Vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
11. Diskuze
Nejsou-li připomínky předkládám tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předložený program 2. veřejného zasedání ZM Police nad
Metují v roce 2020.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/2ZM/2020
Návrh na udělení četného občanství města - Hanuš Wihan
I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh členky zastupitelstva Mgr. Martiny Frydrychové na udělení čestného občanství města
Police nad Metují in memoriam polickému rodákovi panu Hanuši Wihanovi.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
udělení čestného občanství města Police nad Metují in memoriam violončelistovi a
hudebnímu pedagogovi panu Hanuši Wihanovi, který svou uměleckou a pedagogickou
činností přispěl k šíření dobrého jména města a české hudby po celé Evropě.
Komentář:
Starosta - návrh na udělení čestného občanství předložila zastupitelka Mgr. Martina Frydrychová,
zdůvodnění návrhu je součástí podkladů dnešního jednání. Na letošní rok připadá výročí 165 let od
narození a 100 let od úmrtí Hanuše Wihana, chystali jsme několik odborných přednášek a v den
narozenin koncert Wihanova kvarteta přímo před rodným domem v Kostelní ulici. Při koncertu
mělo být předáno zástupcům Českého muzea hudby, které spravuje Wihanovu pozůstalost, čestné
občanství. S ohledem na nouzový stav a situaci kolem nákazy COVID-19 budou všechny plánované
akce k oslavám výročí přesunuty na příští rok.
J. Antl - podávám návrh na odnětí čestného občanství Klementu Gottwaldovi, masový vrah
by neměl být čestným občanem města. Žádám zařadit návrh na odnětí občanství na příští zasedání
ZM.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/2ZM/2020
Rozšíření okruhu zakladatelů společnosti Pro rozvoj Broumovska, o.p.s. a její následná
transformace na společnost Strategická rada regionu Broumovsko, o.p.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. účast města v právnické osobě Pro rozvoj Broumovska, o.p.s., včetně následné
přeměny této právnické osoby na právnickou osobu Strategická rada regionu
Broumovsko, o.p.s.,
2. uzavření smlouvy o převodu práv a povinností zakladatele v obecně prospěšné
společnosti Pro rozvoj Broumovska, o.p.s.,
3. zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Strategická rada regionu
Broumovsko, o.p.s.
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II. Zastupitelstvo města nominuje
starostu města Ing. Jiřího Berana na člena správní rady společnosti Pro rozvoj Broumovska,
o.p.s.
III. Zastupitelstvo města nominuje
místostarostu města Mgr. Jiřího Škopa na člena dozorčí rady společnosti Pro rozvoj
Broumovska, o.p.s.
Proti hlasoval Ing. Jiří Vlček.
Komentář:
Starosta - přípravy na vznik společnosti, která by měla napomáhat rozvoji regionu probíhají již od
září loňského roku, kdy záměr vzniku nové platformy regionální spolupráce přišli představit a
projednat na jednání Rady města p. Školník a p. Osoba. Od té doby probíhají pravidelná přípravná
jednání zástupců regionu se zástupci CIRI, Czechturismu, MMR, apod. o samotném fungování a
možnostech spolupráce. Podpora Police nad Metují jako druhého největšího města regionu je při
vzniku této platformy velice významná, a proto by bylo nanejvýš vhodné, aby se stala
spoluzakladatelem. Z výsledků činnosti bude mít prospěch nejen Police nad Metují, ale i celý
region. RM doporučila s drobnými úpravami přijetí příslušných smluv zastupitelstvu. Společnost Pro
rozvoj Broumovska připomínky rady města akceptuje a postoupila je svému právnímu oddělení ke
zpracování.
Místostarosta - v příštím volební období chystá kraj dotační programy, které by zohledňovaly
ekonomickou úroveň jednotlivých regionů. Za ekonomicky slabší region má být považováno i
Broumovsko, hranice má procházet Hony a Pěkovem. takže i Police by měla na podporu
dosáhnout.
Starosta - vznikající Strategická rada již pracuje na prvních společných projektech. Za Polici jsme
se připojili k projektu, o kterém jednala i RM, týkající se hospodaření s vodou a zádrže vody v
krajině. Byl také zaslán dopis Vládě ČR, ministerstvu a Svazu města a obcí, kde žádáme o
řešení dopadů současné krize na pracovní sílu v regionu. Jedná se především o "pendlery" polské
národnosti, kteří nemohou vycestovat a firmám tento zákaz přináší velké finanční problémy.
Hlasování Pro: 20 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
5.

3/2ZM/2020
Individuální dotace města Police nad Metují Polickému symfonickému orchestru
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost vedoucí PSO ░░░░ ░░░░ ░ o poskytnutí individuální dotace orchestru z rozpočtu
města Police nad Metují.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální dotace na činnost Police symphony orchestra, z. s., IČO 01510207 ve
výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem.
Hlasování se zdržel pan Petr Rutar.
Komentář:
Starosta - přivítal zakladatelku a uměleckou vedoucí PSO Petru Soukupovou, která žádá město o
poskytnutí individuální dotace na činnost orchestru, který se připravuje na koncertní sezónu
v roce 2020 i když značně omezenou v souvislosti s existujícím nouzovým stavem. Orchestr je
neziskovým tělesem s charitativní činností a město žádá o dotaci z rozpočtu na překlenutí nelehké
doby. RM poskytnutí příspěvku jednohlasně podpořila, pouze doporučuje zohlednit současnou
ekonomickou situaci a příspěvek snížit na 200 tis. Kč (původní žádost byla 300 tis. Kč). Polický
symfonický orchestr šíří dobré jméno Police n. M. v celé naší republice, ale i v zahraničí.
P. Rutar - kde město sežene finanční prostředky, nebude to mít negativní dopad do hospodaření
města? V grantových programech jsme museli prostředky krátit a nyní finance najednou máme.
Jak je vlastně žádost koncipována? Původní žádost radě města byla jiného znění, prostředky měly
být použity na manažerskou činnost?
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Starosta - V grantovém programu se neškrtalo z důvodu nedostatku financí. Grantový systém má
alokovanou určitou výši finančních prostředků, které v rámci města rozděluje jednotlivým
spolkům. V žádostech byl přetlak, dokonce jsme alokaci v programu spolkové činnosti navyšovali,
ale stejně se nám nepodařilo žádané částky zcela pokrýt. Dnes se jedná o individuální dotaci, která
se schvaluje samostatně. Finančně bude zajištěna dividendami ze Společnosti Horní Labe, a.s.
které jsou předpokládány ve výši cca 820 tis. Kč a nejsou zapojeny do rozpočtu letošního roku.
Podpora činnosti orchestru zahrnuje i financování manažerské činnosti, která je neodmyslitelnou
součástí fungování orchestru.
Ing. R. Kříž Ph.D. - na co konkrétně bude dotace použita a jak bude provedeno vyúčtování?
Starosta - bude sepsána smlouva o poskytnutí individuální dotace, ta je součástí materiálu ZM, kde
je jasně vyspecifikováno, na co lze dotaci využít a jak bude vyúčtována. Je samozřejmě možné
specifikovat konkrétní náklady, na které je možné příspěvek použít, ale to je značně limitující,
proto necháváme spolku určitou manévrovací schopnost, aby sám rozhodl, na co prostředky
použije. Kontrola vyúčtování může být i námět pro finanční výbor ZM. Každoročně smlouvy
kontroluje také audit hospodaření města, vše je bez výhrad.
P. Soukupová - v loňském roce byl rozpočet orchestru cca 2 mil. Kč, z toho dotace z města činila
2,5%, ostatní veř. dotace pak 2,5%, vlastní zdroje 95 %. Získané finanční prostředky od města
budou použity na zakoupení not, uhrazení nákladů na energie a na celkovou činnost orchestru.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
6.

4/2ZM/2020
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města DSO Policko
I. Zastupitelstvo města projednalo
žádost Dobrovolného svazku obcí Policka, se sídlem Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad
Metují, o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce (dále jen „NFV“)
ve výši max. 2.000.000 Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na financování projektu
„Efektivní
a
profesionální
veřejná
správa
regionu
DSO
Policko,
R.Č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007403“.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města s
Dobrovolným svazkem obcí Policka, se sídlem Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad
Metují.
Proti hlasovali Ing. Josef Havlíček a Ing. Jiří Vlček.
Komentář:
Starosta - DSO Policka jako nositel projektu „Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO
Policko se obrací na obce svazku se žádostí o návratnou finanční výpomoc na předfinancování
nákladů uvedeného projektu na dobu, než bude, po provedeném vyúčtování a kontrole řídícího
orgánu, uvolněna dotace ve výši 3,5 mil. Kč. To bude nejpozději v září 2020. Od města žádá o
návratnou finanční výpomoc ve výši 2.000.000 Kč, kterou městu vrátí do 30. 11. 2020. Půjčka
zbývajících prostředků ve výši 1.500.000 Kč byla přislíbena obcemi Machov, Suchý Důl a Žďár nad
Metují.
Hlasování Pro: 19 Proti: 2 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

5/2ZM/2020
Návrh změn rozpočtu č. 1, rozpočtová opatření č. 1 - 6
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu rozpočtu č. 1 - položky rozpočtového opatření č. 1 - 6. Celkově znamenají rozpočtová
opatření zvýšení příjmů o 4.492.590 Kč, zvýšení výdajů o 4.110.000 Kč, snížení financování
(účet 8113) o 382.590 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. vedoucí finančně správního odboru
1.1. zveřejnit schválené změny rozpočtu dle podmínek zákona 250/2000 Sb.
Termín: 30.4.2020
Komentář:
Starosta seznámil zastupitele s předloženým návrhem RO číslo 1 - 6.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
8.

6/2ZM/2020
Plán rozvoje sportu města Police nad Metují 2020 - 2025
I. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Plán rozvoje sportu města Police nad Metují 2020 - 2025, v předloženém znění bez
připomínek.
Komentář:
Místostarosta - jedná se o dokument, který je nezbytným podkladem pro dotační žádosti
(především v oblasti dotací do sportu a sportovních zařízení přes MŠMT). Příprava materiálu
probíhala souběžně s přípravou a projednáváním strategického plánu města. Pro vyšší
úspěšnost žádosti o dotace v oblasti sportu bude jako podklad sloužit právě tento plán. Silnou
stránkou města Police n. M. je bohatý sportovní život díky existenci řady spolků, klubů a dostatku
sportovišť. Slabší stránkou je infrastruktura a stav sportovišť, dále pokles zájmu o sport ze strany
mládeže v určitých oblastech. Koncepce sportu přináší opatření, která lze realizovat a ta
byla shrnuta v samostatné návrhové části. Koncepce byla připravována v době, kdy nebyl nouzový
stav v ČR, bohužel v návaznosti na všechna tato opatření očekáváme snížení daňového určení
obcím. Navrhuji, abychom ve lhůtě cca do 6 měsíců tento materiál znovu prostudovali
a zaktualizovali dle vývoje situace.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

9.

7/2ZM/2020
Strategický plán rozvoje města 2020 - 2025
I. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Strategický plán rozvoje města 2020 - 2025, včetně akčního plánu v předloženém znění, se
zapracováním připomínek Ing. Jana Pohla.
Komentář:
Místostarosta - projednání strategického plánu města probíhalo v 2. pololetí roku 2019. Zahrnovalo
3 veřejná setkání a sběr připomínek, jak od zastupitelů, tak občanů prostřednictvím dotazníkového
šetření. Jak z výstupů setkání s veřejností, tak ze statistických dat shromážděných prostřednictvím
dotazníků a požadavků či záměrů města, byl vytvořen vlastní strategický plám města. Ten
identifikuje oblasti a opatření, která bychom jako obec do budoucna měly postupně řešit.
Strategický plán obsahuje několik hlavních oblastí, ve kterých je plánován rozvoj města. Jsou to
témata:
- Sociokulturní život města
- Hospodářský rozvoj města
- Kvalitní život ve městě
- Správa města a bezpečnost
Konečný sběr čítal 170 opatření, po nezbytné redukci zůstalo cca 100 opatření, která chceme
postupem 5 let realizovat. Zastupitelé materiál obdrželi jako přílohu "Akční plán města Police n.
M.", ten se skládá z následujících oblastí:
Komunikace, ostatní záležitosti pozemních komunikací, odpadní vody, budovy škol, divadelní
činnost, památky, veřejné osvětlení, sportovní zařízení v majetku obce, bytové hospodářství, ÚP,
komunální služby a územní rozvoj (městské objekty), ostatní záležitosti bydlení, sběr a svoz
komunálních odpadů, protierozní, protipovodňová ochrana, veřejná zeleň a správa města.
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Ing. J. Pohl - předkládám připomínky pro doplnění usnesení, bod 9:
1) Na straně 41 v legendě obrázku 20 nahradit text "národní cyklostezka" a "regionální
cyklostezka" textem "národní cyklotrasa" a "regionální cyklotrasa"
2) Na straně 42 v seznamu silných stránek nahradit text "Dostatečná síť cyklostezek a pěších tras"
textem "Dostatečná síť cykloturistických tras a pěších tras"
3) Na straně 51 vyjmout text "lyžařský oddíl," (ten již není součástí TJ Spartak) a po ukončení věty
vložit text: "SKI Police nad Metují z. s. - klub běžeckého lyžování, založen v roce 2017, navázal na
předchozí padesátiletou činnost lyžařského oddílu, který byl součástí TJ Spartak. Klub má nyní 140
členů, zajišťuje pravidelné tréninky mládeže, organizuje každoročně cca 10 přespolních a
lyžařských běhů pro registrované sportovce i příchozí veřejnost."
4) V kapitole Plán rozvoje sportu nahradit 2x text "SKI POLICE z. s. - LYŽAŘSKÝ ODDÍL" textem
"SKI Police nad Metují z. s. - klub běžeckého lyžování".
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
10.

8/2ZM/2020
Vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, v rámci kterého bylo Vladou ČR omezeno konání
veřejných zasedání zastupitelstev obcí, se stanoví dřívější počátek účinnosti této obecně
závazné vyhlášky, a to od 1.5.2020 tak, aby termín splatnosti místního poplatku, který se
touto vyhláškou prodlužuje, neuplynul před nabytím její účinnosti.

Komentář:
Místostarosta - nouzová opatření v našem státě nás donutila prodloužit splatnost poplatku za
provoz a odstraňování komunálních odpadů. Na radě města proběhla diskuze, jak občanům pomoci
a padl návrh prodloužit splatnost poplatku z 30. 4. na 30. 6. 2020, včetně trvání nároku na
poskytnutí slevy. Dále jsme chtěli co nejvíce omezit pohyb osob na MěÚ, s tím, že platby budou
přijímány pouze bezkontaktně. Dochází k novelizaci již přijaté vyhlášky v loňském roce. Zastupitelé
obdrželi v materiálech kompletní znění úpravy vyhlášky, ale po poradě s advokátní kanceláří KVB
nám bylo doporučeno z hlediska legislativy přijmout novelizaci již stávající obecně závazné vyhlášky
č. 10/2019.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
11.

Diskuze
Starosta:
Poděkování všem, kteří se veřejně zapojili do boje proti šíření onemocnění COVID - 19, za
šití roušek skupině "Šijeme roušky Policko" pod vedením M. Frydrychové i dobrovolníkům,
kteří pomáhali se zajištěním nákupů a obědů pro seniory. V sociální oblasti bych chtěl
poděkovat především Mgr. O. Landové, která zajistila plynulý chod domu s pečovatelskou
službou Javor, pečovatelkám, lékařům, zdravotníkům, prodavačům, zaměstnancům úřadu,
bezpečnostních složkám, hasičům a záchranářům. Poděkování bude otištěno v květnovém
čísle PM.
Byly zahájeny práce na realizaci cyklostezky Žabokrky - Mýto.
Obdrželi jsme připomínky k bezdrátovému rozhlasu, které měla firma vypořádat v průběhu
dubna, vše se pozdrželo z důvodu pandemie, jakmile to podmínky nouzového stavu dovolí,
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bude dořešeno.
V ul. K Červeňáku probíhá zasíťování parcel. V částech města probíhá výměna VO.
V lokalitě na Plachtách a Klůček probíhá projekt výsadby zeleně.
V objektu DPS byly pozastaveny stav. práce na středisku osobní hygieny z důvodu
nouzového stavu a bezpečnosti obyvatel DPS.
Proběhla oprava cesty v Hlavňově k rybníku, obnova povrchu v provedení štěrk
(zaválcování). Finální dokončení bude do 30.6.
Příprava žádostí a projektů pokračuje, některé akce byly pozastaveny z důvodu finančních
opatření v souvislosti s pandemií.
V rámci česko-polské spolupráce se připravuje rekonstrukce schodiště a restaurování sochy
P. Marie v ulici Výhledy.
Probíhá výběr. řízení na rekonstrukci komunikace U Damiánky a v Pěkově.
Nouzová opatření budou mít za následek dopady na ekonomiku, proto dochází ke zmrazení
výdajů v rozpočtu města v částce cca 4 mil. Kč, pokud finanční situace bude pro město
příznivá, tak v II. pol. r. 2020 dojde k rekapitulaci a prostředky budou uvolněny.
I. Konečný - na veřejném jednání Osadního výboru v Pěkově zazněly připomínky k bezpečnému
provozu na komunikacích v Pěkově, tyto požadavky písemně předložil vedení města p. D. Denyger,
v jakém to je prosím stadiu?
1) Přechod pro chodce v Pěkově u zastávky autobusu.
2) Omezení rychlosti Hony – 30 km
- žádáme o umístění dopravní značky u vjezdu na Hony (začátek příjezdové cesty u Hany Thérové
nebo u cedule Hony) omezující rychlost na 30 km/h. V celé obci je úzká silnička místy
nepřehledná.
3) Zákazové značky
- při výjezdu z Honů směrem k lesům u Michala Kozára a pana Skaly. Hlavně v srpnu a září si
místní louky pletou houbaři s veřejným parkovištěm.
Místostarosta – zrekapituloval situaci a uvedl, že bohužel dopravní policie přechody nyní z důvodu
nebezpečnosti na tomto typu komunikací nepovoluje. Vychází ze statistik nehodovosti za kterých
plyne, že k nejvíce střetům vozidel s chodci dochází právě na přechodech pro chodce. V poslední
době tak povolují pouze místa pro předcházení, která jsou z hlediska nehodovosti naopak
prokazatelně bezpečnější (pro chodce), některá ze zmiňovaných řešení navíc odporují dnešním
závazným technickým předpisům a dopravní policie se v tomto směru odkazuje na vnitřní
metodický materiál Policie ČR, muselo by dojít ke změně legislativy. Daná místa navíc nesplňují
minimální intenzitu chodeckého zatížení, při které se již policie přiklání k řešení formou přechodu
pro chodce, tj. intenzitu 50 chodců za hodinu.
Omezení rychlosti v Honech se již řešilo v minulosti, dopravní policie vychází z toho, že každý má
svou rychlost přizpůsobovat stavu a povaze vozovky, přičemž pro Hony určila dopravní policie za
dostačující řešení umístění značky „obec“. O nové projednání návrhu na omezení rychlosti na 30
km/h můžeme případně znovu požádat, nicméně bude to jen značka, a státní policii nikdy
nedonutíme uvnitř Honů měřit rychlost (sami měření nemáme).
Co se týče úsekového měření na průtahu II/303 Pěkovem, byla odpověď na tento požadavek
opakovaně sdělena osadnímu výboru, veřejnosti i zastupitelstvu. V minulosti připravovaný projekt
úsekového měření narazil v konečném důsledku na nesouhlas města Náchod, které se rozhodlo
tuto investici nepodpořit. Pokud osadíme radary se záznamem sami, bude to investice přes 1 mil
Kč a v případě, že nám to povolí dopravní policie a silniční správní orgán, tak můžeme ztotožňovat
přestupky řidičů. Podle studie, která byla v minulosti zadána městem Náchod, existuje odhad, že
bychom museli MP posílit o min. 1 člověka. Přesto však nebudeme moci tyto přestupky řešit, a
budeme je muset předat k řešení MěÚ Náchod, přičemž příjem z pokut bude 100% příjmem
rozpočtu města Náchoda. I zde můžeme požádat město Náchod o vyjádření, zda nedošlo k posunu
názoru v této věci.
Umístění zákazové značky se řešilo rovněž v minulosti na základě podnětu p. Skaly. V tomto
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případě dopravní policie nesouhlasila s umístěním zákazových značek na konci úseků, a doporučila
(a povolila) značení přes značku „slepá ulice“ umístěnou dole v Honech, po dohodě s OV Pěkov
jsme se nakonec dohodli, že taková značka nic neřeší, jsme připraveni požádat znovu o povolení
umístění dopravního značení.
Ing. P. Žák Ph.D. - o jaké akce, které byly pozastaveny (4 mil. Kč) se jedná a jaká byla kritéria pro
jejich výběr?
Starosta - Byly pozastaveny investiční akce v hodnotě cca 1,8 mil. A zbylých 2,2 mil. je z provozu.
Jedná se o akce, na které nebyly vystaveny objednávky či nebyla uzavřena smlouva. Starosta
citoval akce, které byly pozastaveny a uvedl, že návrh úsporných finančních opatřeních je k
nahlédnutí.
P. Soukupová - děkuji všem představitelům města za schválení dotace a podporu orchestru. PSO
je transparentní nezisková společnost a jedna z mála organizací, která tvoří rozpočet z 95% z
vlastních zdrojů. Prosím vedení města, aby rozeslalo elektronicky všem zastupitelům prezentaci,
kde je shrnuta naše činnost za období 2016 - 2019. Na červen připravujeme online benefici na
podporu tohoto regionu a také celovečerní dokument ve spolupráci s ČT s možnou distribucí do
kin.
Starosta - věříme, že budete ještě řadu let fungovat a dělat dobré jméno Polici n. M., přejeme
hodně úspěchů.
D. Hauschková - z důvodu nouzových opatření se pí K. Belanová nezúčastní dnešního jednání a
prosí, abych přednesla její požadavek k zastupitelům města ve věci napouštění soukromých
bazénů u rodinných domů. Vzhledem ke klimatickým změnám Vás žádá o šetření s pitnou vodou a
omezení napouštění bazénů na zahradách. V souvislosti s úsporou vody zvážit vydání obecně
závazné vyhlášky města, kde by byl zákaz napouštění bazénů.
Ing. R. Kříž Ph. D. - komise pro živ. prostředí se zabývala problematikou sucha a zadržováním
vody v krajině, tento dokument je také součástí Strategického plánu města Police n. M.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta

Ověřovatelé:

Tomáš Horák
člen ZM

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

Marek Plný
člen ZM

8/8

