ZÁPIS Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2010
konaného dne 1. 12. 2010 v 17,00 hod. v sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni : dle presenční listiny
Pozdní příchod : Z. Dostál - 17.30 hod.
Předčasný odchod :
Nepřítomni : J. Antl - omluven
Hosté: ředitel TS s.r.o. Ing. V. Bučok,
Ověřovatelé zápisu : Ing. Jan Pohl, Ing. Matěj Brát
Zapisovatelka: Dagmar Hauschková
a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 9. veřejné zasedání ZM v roce 2010, které jsem svolala v souladu se zákonem o obcích.
Vítám všechny přítomné členy ZM, vedoucí odborů MěÚ a zaměstnance města, dále vítám ředitele a
vedoucí organizací zřizovaných městem a všechny přítomné občany.
Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji Ing. Jana Pohla a Ing. Matěje Bráta.
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) Zahájení
2) Schválení programu 9. zasedání ZM v roce 2010
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Změna Jednacího řádu ZM
5) Jmenování zástupce města na jednání sdružení Euroregionu Glacensis
6) Upravený návrh zadání změny č. 3 Územního plánu města Police nad Metují
7) Odměny za výkon funkce neuvolněných členů ZM
8) Pravidla pro rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2011
9) Rozpočtová opatření č. 58 až 78
10) Rozpočtový výhled na období 2011 - 2015
11) Prodeje a převody nemovitého majetku
12) Prodej hasičské cisterny Tatra 815 CAS 32
13) Diskuse
Kontrola plnění usnesení ZM :
04/03/02 zodp. IMŽP - odkup pozemků na trase „obchvatu"
04/01/03 zodp. IMŽP - směna ulic Tomkova - Na Babí s KHK
11/08/03 zodp. IMŽP - převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR
09/06/07 zodp. IMŽP - odkup kotelny zahradnictví
13/04/09 zodp. IMŽP - uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plánovanou cyklostezkou
16/05/09 zodp. IMŽP - prodej pozemků p.č. 330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují panu Bitvarovi
10/06/09 zodp. IMŽP - prodej stavebních parcel pod Klůčkem
11/03/10 zodp. IMŽP - prodej domu č.p. 69 současným nájemcům - zbývá uzavřít smlouvu s 1
nájemníkem

USNESENÍ
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2010
ze dne 1. prosince 2010
01/09/2010
ZM schvaluje předložený návrh programu 9. veřejného zasedání ZM v roce 2010.
1) Zahájení
2) Schválení programu 9. zasedání ZM v roce 2010

3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Změna Jednacího řádu ZM
5) Jmenování zástupce města na jednání sdružení Euroregionu Glacensis
6) Upravený návrh zadání změny č. 3 Územního plánu města Police nad Metují
7) Odměny za výkon funkce neuvolněných členů ZM
8) Pravidla pro rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2011
9) Rozpočtová opatření č. 58 až 78
10) Rozpočtový výhled na období 2011 - 2015
11) Prodeje a převody nemovitého majetku
12) Prodej hasičské cisterny Tatra 815 CAS 32
13) Diskuse
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
02/09/2010
ZM schvaluje Jednací řád ZM platný od 1.1.2011.
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
03/09/2010
ZM jmenuje po dobu celého volebního období zástupcem města na jednání sdružení Euroregionu
Glacensis paní starostku Idu Seidlmanovou.
Zodpovídá: starostka
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1
04/09/2010
ZM schvaluje upravený návrh zadání změny č. 3 Územního plánu města Police nad Metují
Zodpovídá: OV
Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 0
05/09/2010
ZM schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, s platností od 1.12.2010 odměnu:
a) za výkon funkce neuvolněného člena RM ve výši 1640 Kč měsíčně
b) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 500,- Kč měsíčně.
c) za výkon funkce předsedy výboru ZM a komise RM (mimo předsedy komise pro přestupky) ve výši
1000 měsíčně.
V případě souběhu výkonu funkcí náleží neuvolněnému členovi ZM měsíční odměna podle funkce, za
kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 1 Zdržel se: 1
06/09/2010
ZM schvaluje Pravidla pro rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2011.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
07/09/2010
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 58 až 78 - tedy zvýšení rozpočtu výdajů o 15 171 040,- Kč, příjmů o
16 096 130,- Kč , tř. 8 je minus 925 090,- Kč /v tom: přijetí půjčky 1 800 000,- Kč, snížení úvěrů o 2
738 700,- Kč, zvýšení zapojení přebytku 13 610,- Kč/
Zodpovídá: FSO
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
08/09/2010
ZM schvaluje Rozpočtový výhled na období 2011 - 2015.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
09/09/2010
ZM schvaluje bezúplatný převod - darování - těchto částí staveb pozemních komunikací v k.ú. Police nad
Metují z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Police nad Metují:
1) vyřazený úsek silnice II/303 od UB 0433 A 059 do UB 0433 A 004 (část ul. 17. listopadu - Masarykovo
náměstí - Kostelní ul.) v délce 0,298 km
2) úsek silnice II/303 od UB 0433 A 004 do UB 0433 A 137 (Komenského náměstí) v délce 0,045 km
3) úsek silnice II/303 od UB 0433 A 137 po napojení na přeložku silnice II/303 (u škvárovny) v délce
0,061 km
4) úsek silnice II/301 od vyústění přeložky silnice II/303 (kolem ZUŠ - část Komenského náměstí) do UB
0433 A 004 v délce 0,055 km.

Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
10/09/2010
ZM schvaluje:
1) změnu znění Smlouvy o spolupráci při zajištění a realizaci výstavby "Přeložky silnice II/303 v Polici
nad Metují" uzavřené mezi městem Police nad Metují a Královéhradeckým krajem dne 2.10.2002, a to v
článku V. smlouvy, ve kterém se po změně neuplatňuje povinnost Královéhradeckého kraje vykoupit od
města Police nad Metují pozemky pod přeložkou silnice II/303 za cenu navýšenou o inflační koeficient,
nýbrž pouze za průměrnou cenu dle znaleckých posudků ve výši 70,- Kč/m2, za kterou Město Police nad
Metují pozemky vykoupilo
2) prodej pozemků pod stavbou přeložky silnice II/303 v k.ú. Police nad Metují dle skutečného stavu
zaměřeného geom. plánem č. 375-117/2008, o celkové výměře 6592 m2 (viz příloha)
Královéhradeckému kraji za celkovou kupní cenu 461.440,- Kč (tj. 70,- Kč/m2)
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
11/09/2010
ZM schvaluje bezúplatný převod - darování pozemků sousedících se stavbou přeložky silnice II/303 v
k.ú. Police nad Metují o celkové výměře 5156 m2 (viz příloha) z majetku Královéhradeckého kraje do
majetku města Police nad Metují.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
12/09/2010
ZM schvaluje prodej domu č.p. 342 s pozemkem st.č. 386/3 o výměře 146 m2 v k.ú. Police nad Metují
panu L. V. Kupní cena dohodou je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč a bude uhrazena nejpozději do 60
dnů od podpisu kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1
13/09/2010
ZM schvaluje změnu usnesení č. 10/06/2009 a schvaluje prodej pozemku p.č. 731/38 o výměře 760m2 v
k.ú. Velká Ledhuje do společného jmění manželů M. S. a K. S. za kupní cenu 400,- Kč/m2 v celkové výši
304.000,- Kč.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
14/09/2010
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 85/2 a celého pozemku p.č. 1244 v k.ú. Police nad Metují.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
15/09/2010
ZM schvaluje prodej hasičské cisterny Tatra 815 CAS 32, SPZ NAA 20-76 firmě Lumír Zezulka - ZEKA,
Jasmínová č.876, 763 21 Slavičín, IČO: 185 56 850 za cenu 800 000,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starostka
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
16/09/2010
ZM podporuje zachování iktového centra v Náchodské nemocnici.
Zodpovídá: starostka
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
Průběh, komentář k usnesením:
K usnesení č. 2 - starostka informovala o změně Jednacího řádu ZM, kde RM navrhuje, aby hlasování
bylo zaznamenáváno jmenovitě pro lepší informovanost občanů.
K usnesení č. 4 - Bc. J. Škop uvedl, že se jedná o změnu č.3, která se průběžně projednávala již
několika usneseními ZM a následně k této změně byl přiřazen bod č. 12 a bod č. 13. Na základě
nesouhlasného vyjádření Správy CHKO Broumovsko proběhla jednání k některým bodům a následně MěÚ
Náchod vypracoval „Upravený návrh zadání změny č. 3 ÚP města Police n. M." ve spolupráci s odborem
výstavby a zastupitelem p. Z. Kadidlem. Vedoucí stav. úřadu pí R. Pohlová zpracovala rekapitulaci změn
po projednání, kterou zastupitelé obdrželi.
V. Plachtová - budou žadatelé písemně vyrozuměni o změnách, které nebyly zařazeny do ÚP.
Bc. J. Škop - bude vydáno tzv. opatření obecné povahy, kde bude specifikováno, které změny se
schvalují a MěÚ Náchod by měl písemně obeznámit všechny žadatele.
Z. Kadidlo - měli bychom při jednáních se SCHKO Broumovsko trvat na svých požadavcích, jejich

nesouhlasná stanoviska jsou v některých případech neopodstatněná.
Bc. J. Škop - body, které byly nyní z návrhu vypuštěny, se budeme snažit prosadit v rámci tvorby nového
ÚP, jehož vytvoření nám ukládá novela stavebního zákona.
K usnesení č. 5 - starostka uvedla, že RM doporučuje předložený návrh na odměňování neuvolněných
členů ZM, RM a předsedů výborů ZM a komisí RM.
Ing. J. Vlček - výše částek je přibližně na úrovni minulého volebního období. Upozornil, že z návrhu na
usnesení není zcela zřejmé, že při souběhu funkcí se odměny neslučují.
I. Seidlmanová - upozorňuji, že podle § 77 odst. 3 písm.a) zákona o obcích v případě souběhu výkonu
několika funkcí náleží uvolněnému členovi ZM měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje
nejvyšší odměna. RM předpokládá ve svém návrhu analogický postup i pro neuvolněné členy ZM. Je
možné v tomto směru usnesení upřesnit.
K usnesení č. 6,7 - vedoucí FSO J. Kosinková uvedla, že rozpočtové provizorium je opatření, které
reguluje hospodaření města po dobu, kdy město nemá ještě schválený rozpočet na další rok. V souladu s
§13 zákona 205/2000 Sb. se hospodaření v době do schválení rozpočtu řídí rozpočtovými pravidly, dále
okomentovala tabulku rozpočtových změn č. 58 - 78.
Ing. J. Vlček - prosím o vysvětlení, proč se do rozpočtových změn promítla částka 200 tis. Kč na realizaci
úpravy vjezdů na ulici Na Sibiři, která měla být vyjmuta a tato investice odložena na další rok.
Ing. P. Scholz - jedná se o nedokončenou akci z roku 2009. V původním rozpočtu byly vjezdy schváleny
jako prioritní v kapitole investic podmíněných prodejem majetku („Škvárovny"). V rámci úsporných
opatření byla tato akce společně s dalšími v červnovém zastupitelstvu z rozpočtu vyjmuta. V září, po
uskutečněném prodeji „Škvárovny" jsem byl upozorněn, že do konce roku nezbývá mnoho času, abych
akci zahájil. Práce jsem objednal, aniž bych si uvědomil, že je akce z rozpočtu vyjmuta.
Ing. J. Vlček - v současné době probíhá rekonstrukce obřadní síně v budově MěÚ spolu s rekonstrukcí
soc. zařízení. Cena na tuto akci již převýšila schválenou částku 150 tis. Kč, dobře víme, že tímto
porušujeme vnitřní pravidla, upozorňuji, že ne zákon. Chci, aby tady zaznělo vysvětlení, proč k této
situaci došlo.
Ing. P. Scholz - na výstavbu sociálního zařízení radnice nebyla zpracována dokumentace ani položkový
rozpočet. Do rozpočtu roku 2010 byl dán odhad nákladů. Po uskutečnění sond a zahájení akce se ukázaly
předběžné náklady podhodnocené. Akce je bezprostředně technicky navázána na již vysoutěženou
rekonstrukci obřadní síně, proto ji provádí firma Stafido. Od Ministerstva kultury jsme obdrželi dotaci na
regeneraci kult. památek, na soc. zařízení se dotace nevztahuje.
Z. Dostál - rekonstrukce obřadní síně s rekonstrukcí soc. zařízení je propojená a technicky je nemožné,
aby ji prováděly dvě firmy současně.
K usnesení č. 8 - vedoucí FSO J. Kosinková přiblížila důvod projednávání rozpočtového výhledu města.
Jeho tvorbu nám ukládá zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů v § 3. Z rozpočtového výhledu také (v souladu s § 4) vychází obec při
zpracování rozpočtu na jednotlivé roky. Doplnila údaje o skončení splácení úvěrů a půjček /Pellyho domy
- úvěr ČS, a. s. bude splacen 2020, úvěr a půjčka na intenzifikaci ČOV 2021). Uvedla, že potřeby i vize
investic v budoucích letech nejsou v souladu s vlastními zdroji. Možná realizace jen s použitím získaných
dotací, úvěrů a půjček a kapitálových příjmů. Optimální je, aby si město stanovilo priority na další
alespoň 2 volební období. V textu rozpočtového výhledu jsou uvedeny akce, na které jsou zpracovány
projekty či podána žádost na dotace.
K usnesení č. 9 - Bc. J. Škop uvedl, že se jedná o pozemní komunikace (tělesa vozovek), které jsou
dosud majetkem KHK. V souvislosti s dokončením přeložky a na základě vzájemného ujednání budou
tyto komunikace přeřazeny ze silniční sítě KHK do sítě místních komunikací a převedeny bezúplatně do
majetku města.
K usnesení č. 10 - Bc. J. Škop seznámil zastupitele s vývojem jednání o majetkovém vypořádání
pozemků souvisejících s přeložkou silnice II/303. S investorem stavby přeložky KHK bylo nakonec
dohodnuto, že pozemky nacházející pod stavbou, které město v uplynulých letech vykoupilo od
soukromých vlastníků, kraj od města odkoupí. Naopak pozemky kolem přeložky, které byly historicky ve
vlastnictví kraje, kraj městu daruje. Jednání nebyla jednoduchá, zahájena byla již v roce 2008, kdy byla
stavba přeložky zkolaudována. V této době byla uzavřena dohoda o spolupráci při realizaci přeložky. V
letošním roce v souladu s touto dohodou město předložilo kraji žádost o odkup městských pozemků pod
silnicí s návrhem kupní ceny 77,- Kč/m2 (průměrná výkupní cena navýšená o 10%). Zároveň byl KHK
požádán o darování krajských pozemků nacházejících se mimo silnici městu. Zástupci investora KHK
nesouhlasili s odkoupením měst. pozemků a jako schůdnější řešení navrhovali směnu pozemků města,
nacházejících se pod silnicí, za pozemky kraje, které jsou umístěny pod chodníky a podél silnice. Za
rozdíl v ploše by KHK městu uhradil částku cca 100 tis. Kč. S touto variantou město nesouhlasilo a trvalo
na prodeji pozemků za cenu, za kterou je vykoupilo. Proběhla další jednání a na poslední schůzce za
účasti zástupců KHK - náměstka hejtmana ing. Dernera, ing. Buriana (majetkového odd. KHK) a p.
Kočího (SÚS KHK) bylo ujednáno, že město nebude požadovat navýšení kupní ceny o 10% a prodá kraji
pozemky za 70,- Kč/m2, tj.za cenu, za kterou je vykoupilo. Výsledek jednání považujeme za úspěch a
návrh usnesení doporučujeme schválit.
K usnesení č. 12 - Bc. J. Škop uvedl, že budova bývalé „Rodinky" je nabízena k prodeji od června
letošního roku, kdy byl schválen záměr prodeje nemovitosti. Nyní se přihlásil jediný zájemce p. V., který
po shlédnutí objektu a prozkoumání technického stavu nabízí kupní cenu 1600 tis. Kč. Snížení kupní ceny
zdůvodňuje špatným stavem budovy a nutnými budoucími investicemi. Cena odpovídá, objekt je již

několik let nevyužit a chátrá.
Ing. J. Vlček - k prodeji objektu se váže investice spojená se zbouráním spojovacího krčku a zrušení
centrálního vytápění z hl. budovy bývalé školy. Dohoda s p. Vackem zněla, že město provede demolici po
obdržení peněz z prodeje na účet města.
K usnesení č.13 - Bc. J. Škop uvedl, že se jedná o stav. parcelu ve Wihanově ulici. V minulosti požádal
p. Seidlman o prodej této parcely do jeho výlučného vlastnictví, ZM prodej schválilo. Nyní, po vstupu do
manželství, žádají společně s manželkou o změnu prodeje do společného jmění manželů. Kupní cena za
pozemek byla již uhrazena.
K usnesení č. 14 - Bc. J. Škop informoval o žádosti p. Zobala na koupi pozemků v areálu zahradnictví.
Stavební komise a odbor IMŽP nesouhlasí s prodejem a doporučuje dlouhodobý pronájem. Město nemá
dosud jasnou koncepci, jak v budoucnu tuto lokalitu využít, proto doporučujeme ponechat zatím
pozemky v majetku města.
J. Seifert - čím se myslí, že město p. Zobalovi vyjde vstříc.
Bc. J. Škop - abychom nebránili současnému nájemci v jeho podnikatelských záměrech, je možno jednat
o dlouhodobém pronájmu na dobu 10 - 15 let, který by panu Zobalovi zaručil určitou jistotu, ale městu
neuzavřel možnost získat v budoucnu dotaci na revitalizaci areálu.
K usnesení č. 15 - starostka informovala o vývoji situace se zakoupením nové hasičské cisterny. Dle
smlouvy bychom nejdéle do 31. 3. 2011 měli z grantu česko-polské spolupráce získat novou cisternu.
Dlouhodobě pracujeme na prodeji naší cisterny stávající. Firma ZEKA nám nabídla za starou cisternu 800
tis. Kč včetně DPH. Cena je přijatelná a ani bazary nemají zájem o koupi za vyšší cenu. KHK připravuje
vyhlášení dotačního programu na repase hasičských cisteren, tím pádem nelze očekávat velký zájem o
nákup naší vysloužilé cisterny. Firma ZEKA zastoupená p. Zezulkou nabízí bezúplatné zapůjčení naší
staré cisterny do 31. 3. 2011, než město obdrží novou na základě smlouvy o výpůjčce.
Ing. J. Vlček - vznesl dotaz, jaké je riziko, že město dotaci na nákup cisterny neobdrží.
Ing. H. Ištoková - dotace byla schválena řídícím orgánem, smlouva o poskytnutí dotace byla s hlavním
partnerem podepsána. Jediným rizikem je možnost, že nebudou žadatelem splněny požadované dotační
podmínky, což nelze předpokládat. Lze očekávat, že vedoucí partner bude tyto podmínky dodržovat.
Z. Kadidlo - současná cisterna má nadstandardní vybavení, počítá se s demontáží do cisterny nové.
I. Seidlmanová - p. Zezulka je seznámen s demontáží částí vybavení.
J. Seifert - čím se zabývá fa ZEKA.
I. Seidlmanová - opravou a repasemi cisteren, opravou starých ojetých vozů.
Diskuze, informace:
Starostka:
- Podala informace o personálních změnách na MěÚ Police n. M. Od 1. 12. 2010 nastoupila na pozici
euromanažerky sl. E. Pápaiová za Ing. H. Ištokovou, která od 1. 1. 2011 nastupuje na funkci vedoucí
FSO za J. Kosinkovou, která odchází do starobního důchodu. Za sl. E. Pápaiovou na odbor výstavby
nastoupila od 18. 11. 2010. paní M. Hovorková. Za J. Škopa nastupuje od 1. 2. 2011 sl. L. Voborníková.
- Poděkování třem zastupitelům, kteří se zúčastnili semináře pro začínající zastupitele v Pellyho domech.
- Příslib návštěvy (2. 12. 2010) Muzea Merkur současným ministrem školství Josefem Dobešem za účasti
vedení města, ředitelem ZUŠ a ZŠ v Polici n. M. Návštěva má podpořit zařazení stavebnice Merkur do
osnov technické výuky ZŠ a SŠ „Program práce se stavebnicí Merkur".
- Oznámení Úřadu práce v Náchodě o výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor v bývalé zem.
škole. Výpověď byla podána k datu 1. 12. 2010, ukončení nájmu k 28. 2. 2011. Proběhla řada jednání o
zachování Kontaktního místa státní soc. podpory v Polici n. M., bohužel neúspěšně. Rozhodnutí o zrušení
bylo nařízeno MPSV.
- Schůzka ohledně reformy Policie ČR na radnici se zástupci Policie ČR za účasti brig. gen. JUDr. P.
Přibyla (ředitel Krajského řed. policie), vedoucího OO Policie ČR v Polici n. M. p. J. Štengla. Obvodní odd.
v Polici n. M. zůstává a bude spojeno s Teplice n. M., toto odd. se stává policejní stanicí.
- Pozvání na 47. ročník Zimního táboření na Hvězdě ve dnech 3. 12. - 5. 12. 2010.
- Poděkování ZUŠ za vynikající reprezentaci města odvysíláním pořadu na ČT2 „A tuhle znáte?", který
mapuje činnost dechových orchestrů v naší zemi, díl věnovaný dechovému orchestru ZUŠ - Big-Bandu.
- Informace o 1. místu v soutěži „Totalita očima dětí, kterou vypsalo Ministerstvo obrany. Grafické studio
výtvarného oboru si převezme cenu za třináctiminutový dokumentární film NAŠA TV "Otec NEZVĚSTNÝ"
o spisovateli Egonu Hostovském.
- Návrh na zrušení náchodského iktového centra zabývajícího se léčbou cévních mozkových příhod.
Centrum na neurologii v Náchodě má vynikající výsledky a úspěšnost v léčbě, je to moderní a dostatečně
vybavené centrum, jak nám sdělil primář MUDr. M. Škoda. Prosím zastupitele o podporu o zachování
tohoto pro nás všechny důležitého oddělení. RM doporučuje podpořit prostřednictvím DSO Policko,
schůzka se koná 9. 12. 2010.
- Dne 23. 11 proběhla schůzka ohledně informovanosti občanů města Police n. M. za účasti starostky,
místostarosty, p. tajemníka, ing. P. Scholze, J. Valchaře a R. Vaníčka. Máme zájem o co nejlepší
informovanost občanů. Z této schůzky vznikl zápis, kde jsou zaznamenány veškeré kroky ke zlepšení.
- RM řešila existenci dozorčí rady a usnesla se, že další existence je postradatelná a může ji nahradit RM.
Ing. V. Seidl přislíbil pomoc při sledování hospodaření. Bylo navrženo, že ředitel TS Police n. M. bude 1 x
měsíčně zván na jednání RM.

L. Bořek - ředitel ZUŠ sdělil zastupitelům radostnou zprávu o úspěších bývalé žačky Aničky Skálové,
která v prosinci úspěšně vykonala konkurs do New York String Orchestra na místo zástupce koncertního
mistra a s tímto orchestrem absolvovala mimo jiné dva vánoční koncerty ve slavné Carnegie Hall! S
orchestrem pracují světové osobnosti - na těchto koncertech to byl dirigent Jaime Laredo a klavírista
André Watts. Na programu byl mimo jiné i 4. Beethovenův klavírní koncert G dur a Nechyběla ani
Dvořákova Novosvětská symfonie.
J. Seifert - zda se uvažuje o aktualizaci „Plánu potřebných investic do majetku města", který vypracoval
J. Hauk a byl platný do roku 2010.
Bc. J. Škop - již jsme řešili v RM a máme domluvenou schůzku s p. Haukem. Budeme tento materiál
aktualizovat, přičemž bude sloužit jako výhledový plán pro další investiční činnost města.
J. Seifert - nedostatečná informovanost občanů v lokalitě na Záměstí, kde se v současné době buduje
nová kanalizace.
Ing. P. Scholz - občané byli informováni 14 dnů předem, prostřednictvím dopisů vložených do domovních
schránek, kde byly veškeré kontakty na pověřené osoby. Během měsíce prosince budou ještě
informováni v PM č. 12/2010.
R. Pohlová - vedoucí OV informovala, že všechny akce tohoto typu, což je ÚR včetně stav. povolení, jsou
doručovány veřejnou vyhláškou, jak nařizuje zákon a řádně vyvěšovány na úřední desce normální i
elektronické, bohužel občané tyto informace nesledují.
J. Seifert - pro občany je důležitá informace o navýšení poplatku za stočné.
J. Seifert - občané pozitivně hodnotí vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad, ale
nevrhá dobré světlo na zadavatele, když se tyto plochy dodatečně upravují, zbytečné navýšení ceny.
Ing. J. Troutnar - realizace byla objednána podle projektu, kde byly dány rozměry a způsob provedení.
Při realizaci došlo k nedorozumění mezi zadavatelem a realizační firmou (MOVIS). Tato oprava se
nepromítne v konečné ceně.
Z. Kadidlo - navrhuji, zveřejnit přehled režijních nákladů našich spádových obcí (Pěkov, Hony, Hlavňov a
Radešov), jedná se o částky, které město vynakládá na celoroční provoz v jednotlivých částech obcí
např. osvětlení, pluhování, údržba zeleně atd.
I. Seidlmanová - RM již oslovila osadní výbory, aby vytvořily materiál investičních akcí s výhledem na 4
roky. Každá obec má možnost si sama navrhnout, co je pro ně prioritní. ZM dále posoudí s ohledem na
výši rozpočtu, která akce bude na daný rok proinvestována.
Ing. J. Vlček - daňové příjmy budou možná vyšší než uvažované 1 %. Lze investice krýt úvěrem, ale
výhledově nám na investice zbývá minimální částka z důvodu intenzifikace ČOV a úvěru na Pellyho
domy.
Ing. J. Vlček - doporučil jsem na jednání RM schválení změnu Jednacího řádu ZM, která by umožňovala
pořizovat a zveřejňovat videozáznam z jednání ZM. Toto usnesení nebylo přijato. Vnímám, coby letitý
radní a zastupitel, že není za co se stydět, ba naopak bylo by vhodné občany tímto záznamem
informovat a náročnosti a zodpovědnosti naší práce. Budu trvat na tom, aby byl tento návrh projednán
na dalším zasedání ZM.
Ing. V. Bučok - TS Police navrhují po dobu zimního období odpojit kotel v bývalé zem. škole z důvodu
úspory, v současné době vytápíme kontaktní místo, které ukončilo činnost a je neekonomické kvůli
Muzeu Merkur vytápět celý objekt.
I. Seidlmanová - o prostory bývalého kontaktního místa projevila zájem MaMiNa, dále je tam provozovna
kosmetiky a masáží, sídlí tam fa p. Mrštiny a p. Vacka. Než odpojíme, musíme zvážit, jak budou tyto
prostory dále využívány.
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin. Zápis vyhotoven 8. 12. 2010

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

Starostka: ...........................................
Ida Seidlmanová
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