ZÁPIS Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2010
konaného dne 28.4. 2010 v 17,00 hod. v sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni: dle presenční listiny
Pozdní příchod :
Předčasný odchod:
Nepřítomni: Petr Scholz
Hosté: ředitelka MŠ D. Baláková, ředitel ZŠaMŠ Mgr. K. Nývlt,
Ověřovatelé zápisu: Věra Kašíková, Marek Plný
Zapisovatelka: Dagmar Hauschková
a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 3. 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 paní Věru Kašíkovou a pana Marka Plného.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 20 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!
b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1) Zahájení
2) Schválení programu 3. zasedání ZM v roce 2010
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 na obnovu kovárny č.p.
518
5) Název nové ulice nad MŠ
6) Rozšíření změny č. 3 Územního plánu města Police nad Metují
7) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí zmajetku ČR do majetku města
8) Návrh na zrušení usnesení č. 14/04/2009 - zřízení zástavních práv při prodeji domu čp. 204
9) Zpráva o kontrole postupu RM při otvírání obálek snabídkami ve výběrovém řízení na prodej
„Škvárovny"
10) Prodeje nemovitostí a věcná břemena
11) Podpora petice za zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v nemocnici v Broumově
12) 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
16/07/08 zodp. IMŽP - prodej zem. pozemků v k.ú. Velká Ledhuje Družstvu vlastníků Police nad Metují.
13/04/09 zodp. IMŽP - uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plánovanou cyklostezkou
14/04/09 zodp. IMŽP - smlouva o zřízení zástavních práv k domu čp. 204 s pozemkem ve prospěch KB
09/05/09 zodp. IMŽP - prodej přístavby domu čp. 377 firmě GEUM s.r.o. - lékárna
16/05/09 zodp. IMŽP - prodej pozemků p.č. 330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují panu B.
10/06/09 zodp. IMŽP - prodej stavebních parcel pod Klůčkem
10/07/09 zodp. IMŽP - pronájem pozemků pro instalaci fotovoltaické elektrárny
11/07/09 zodp. IMŽP - odkup poz. p.č. 88/1, st.č. 432/4 a budovy na st.č. 432/4 v k.ú. Police n.M. od
MILPO, s.r.o.,
06/02/10 zodp. IMŽP - bezúplatný převod pozemků za Vebou a.s. od vlastníka České republiky do
majetku města.

USNESENÍ
z 3. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2010
ze dne 28. dubna 2010
01/03/2010
ZM schvaluje předložený návrh programu 3. veřejného zasedání ZM v roce 2010.
1) Zahájení
2) Schválení programu 3. zasedání ZM v roce 2010
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 na obnovu kovárny č.p.
518
5) Název nové ulice nad MŠ
6) Rozšíření změny č. 3 Územního plánu města Police nad Metují
7) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí zmajetku ČR do majetku města
8) Návrh na zrušení usnesení č. 14/04/2009 - zřízení zástavních práv při prodeji domu čp. 204
9) Zpráva o kontrole postupu RM při otvírání obálek snabídkami ve výběrovém řízení na prodej
„Škvárovny"
10) Prodeje nemovitostí a věcná břemena
11) Podpora petice za zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v nemocnici v Broumově
12) Diskuse
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
02/03/2010
ZM schvaluje v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 poskytnutí příspěvku města Police
nad Metují v celkové výši 5 000,- Kč panu T. D. na obnovu kulturní památky - kovárny č.p. 518,
konkrétně na opravu fasády vstupní a boční části objektu.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
03/03/2010
1. kolo hlasování:
ZM schvaluje, aby nově vznikající ulice nad MŠ:
a) byla pokračováním ulice Slunečné,
Pro: 8 Proti: 12 Zdržel se: 0
b) nesla název Wihanova,
Pro: 8 Proti: 12 Zdržel se: 0
c) nesla název Pod Cikánkou.
Pro: 4 Proti: 16 Zdržel se: 0
!! Žádný z návrhů nebyl schválen!!
2. kolo hlasování:
ZM schvaluje, aby nově vznikající ulice nad MŠ byla pokračováním ulice Slunečné.
Pro: 9 Proti: 11 Zdržel se: 0
!! Usnesení neschváleno!!
ZM schvaluje, aby nově vznikající ulice nad MŠ nesla název Wihanova.
Zodpovídá: FSO
Pro: 11 Proti: 9 Zdržel se: 0
!! Usnesení schváleno!!
04/03/2010
ZM schvaluje rozšíření změny č. 3 Územního plánu města Police nad Metují o bod č. 12.
Zodpovídá: OV
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
05/03/2010
ZM schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a přijetí pozemků p.č. 167/3 o výměře
116 m2, p.č. 1021/3 o výměře 313 m2, p.č. 1021/5 o výměře 903 m2, p.č. 1021/8 o výměře 1006 m2 a
p.č. 1021/9 o výměře 128 m2 v k.ú. Velká Ledhuje od vlastníka České republiky do majetku města.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
06/03/2010
ZM ruší usnesení č. 14/04/2009, neboť nedošlo k realizaci prodeje domu č.p. 204 s pozemkem st.č.
272/2 v k.ú. Police nad Metují manželům P. a P. S.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

07/03/2010
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM o kontrole postupu Rady města Police nad Metují při
otvírání obálek s nabídkami ve výběrovém řízení na prodej „Škvárovny" uskutečněné na základě námitky
a stížnosti pana J. K. ZM souhlasí se závěry kontrolního výboru ZM a konstatuje, že výběrové řízení
proběhlo v souladu s platnými právními předpisy a nebyly na něm shledány závady, které by měly vliv na
jeho výsledek.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1
08/03/2010
ZM schvaluje na základě výsledku výběrového řízení prodej objektu bývalé „škvárovny" s pozemky st.č.
47/2 a p.č. 85/9 v k.ú. Police nad Metují panu Ing. Petru Soukupovi, Jiráskova 66, 549 31 Hronov, IČO
42903262 za nabídnutou kupní cena 4 113 000,- Kč.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
09/03/2010
ZM schvaluje prodej pozemku st.č. 667 výměře 28 m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům J. a L. J. Kupní
cena je stanovena ve výši 70,-Kč/m2 a celková cena ve výši 1960,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní
smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
10/03/2010
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 85/8 o ploše 214 m2 a pozemku p.č. 1245 o ploše 41 m2 v k.ú. Police
nad Metují panu L. Fridrichovi. Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2 a celková cena ve výši
17.850,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
11/03/2010
ZM schvaluje prodej domu č.p. 69 se čtyřmi bytovými jednotkami a pozemkem st.č. 206/1 v k.ú. Police
nad Metují. Byty s příslušným podílem na společných částech budovy budou nabídnuty přednostně
nájemcům se slevou 30% ze znalecké ceny, uhradí-li kupní cenu v letošním roce nebo za znaleckou cenu
při úhradě podle rovnoměrného splátkového kalendáře nejdéle na období 4 let od podpisu kupní
smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
12/03/2010
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou společnost Teléfonica O2 Czech Republic, a.s.
Věcné břemeno bude spočívat v právu oprávněného:
a) zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení na pozemcích p.č. 1049/1 a
1210 vk.ú. Police nad Metují. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a finanční náhrada bude činit částku
706,- Kč
b) zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení na pozemku p.č. 731/55 v
k.ú. Velká Ledhuje. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a finanční náhrada bude činit částku 4.186,Kč
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
13/03/2010
ZM schvaluje zřízení věcných břemen pro oprávněnou společnost VČP Net, s.r.o., která budou spočívat v
právu oprávněného:
1) zřídit a provozovat na pozemcích p.č.769/191, 769/196, 769/204, 1133/1, 1133/2, 1133/6, 1133/7,
1133/10 vk.ú. Velká Ledhuje a p.č. 395/4 a 395/7 vk.ú. Bukovice plynárenská zařízení, a vstupovat a
vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a finanční náhrada
bude činit částku 2.000,- Kč.
2) zřídit a provozovat na pozemcích p.č. 990/10, 993/6 a 995/1 v k.ú. Police nad Metují plynárenská
zařízení, a vstupovat a vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.Věcné břemeno bude zřízeno za
úplatu a finanční náhrada bude činit částku 2.000,- Kč.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

14/03/2010
ZM podporuje petici za zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v nemocnici v Broumově.
Zodpovídá: starostka
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
Průběh, komentář k usnesením:
V úvodu zasedání byla promítnuta prezentace Mgr. Zdeňka Zajíčka autora a hlavního protagonisty
strategie rozvoje eGovernmentu v ČR - eGon. Využití moderních informačních a komunikačních
technologií ve veřejné správě, především používání datových schránek. DVD je možné si zapůjčit.
Následovala prezentace Ing. Dalibora Zobala, ve které představil své podnikatelské plány s areálem
zahradnictví. Na úvod byla prezentována proměna zahradnictví za dobu pronájmu Ing. Zobalovi.
Vzhledem k finanční náročnosti a podnikatelské jistotě požaduje Ing. D. Zobal pro zrealizování svého
záměru odkup části areálu od města. Plánuje výstavbu prodejního skleníku pro celoroční provoz a
vybudování klidové zóny pro volno časové aktivity a rekreaci občanů. Měl by zde být zřízen park s
dětským dotykovým minizoo, rybníčkem, pískovištěm a herními prvky, včetně občerstvení.
I. Seidlmanová - žádost p.Zobala bude mít standardní postup, odbor IMŽP, stavební komise, RM a
následně ZM.
R. Pohlová - pozemek, o který má p. Zobal zájem, je územním plánem z roku 1997 - 99 určen pro sídelní
zeleň s možností využít jej pro parkovací plochy, parkové úpravy a pěšiny. Není veden pro výstavbu,
vzhledem k tomu, v jakém stavu v minulosti zahradnictví bylo, se při tvorbě ÚP s žádnou rekonstrukcí
nepočítalo. Navrhuji, aby si p. Zobal do 10. 5. 2010 podal žádost, která projde stavební komisí, následně
schválením ZM, aby jeho požadavek mohl být zařazen do změny ÚP č. 3.
Ing. P. Scholz - informoval o podmínkách využití daných pozemků z pohledu ochrany památek. Podmínky
byly konzultovány s Odborem výstavby MěÚ v Náchodě s p. Husákem. Vzhledem k tomu, že opěrná zeď
je vedena jako kulturní památka, stavba skleníku by měla být umístěna dále a neměla by přesahovat
přes zeď.
R. Pohlová - své připomínky zahrnou památkáři do ÚP jako regulativní limity.
K usnesení č. 2 - Ing. P. Scholz zdůvodnil návrh na usnesení, které je předkládáno na základě
požadavku Ministerstva kultury, aby přidělování příspěvku bylo vymezeno jmenovitě. ZM již poskytnutí
příspěvku schvalovalo, nyní je do usnesení doplněno konkrétní jméno p. Drašnara.
K usnesení č. 3 - starostka seznámila zastupitele s třemi návrhy pro pojmenování nové ulice v lokalitě
nad mateřskou školou, které doporučila RM. I s dalšími návrhy, které se objevily - Ostrostřelců, Míry
Šmída, Větrná apod. Uvedla, že pokračování Slunečné ulice se nezdá co do orientace nejvhodnější,
vznikla by dlouhá, nepřehledná ulice. Co se týká polického rodáka Hanuše Wihana byl to profesor
pražské konzervatoře, vynikající pedagog komorní hudby, slavný virtuos na violoncello a zakládající
členem Českého kvarteta.
V diskuzi o návrhu pojmenovat ulici po Miroslavu Šmídovi bylo konstatováno, že ulice s jeho jménem v
této lokalitě by neodpovídala jeho založení a osobnosti.
Starostka nechala jednotlivě hlasovat o daných návrzích. Wihanova ulice by navazovala na ulici dalšího
ze slavných rodáků Josefa Brandejse.
K usnesení č. 4 - Z. Kadidlo informoval o žádosti p. M. V. začlenit do změn č. 3 ÚP města Police n. M.
prostor pro stavbu RD venkovského typu na části p.č. 314/1 v k.ú. Hlavňov, stávající využití louka.
Stavební komise a RM tuto navrženou změnu doporučuje.
K usnesení č. 5 - Z. Kadidlo uvedl, že se jedná o úzké pruhy pozemků, které se nacházejí mezi Vebou a
sídlem TS, vedle sběrného dvora a podnikatelské zóny. Stát získal pozemky od zaniklého národního
podniku Veba, nyní je bezplatně nabízí městu, neboť část se jich nachází pod účelovou komunikací.
Podmínkou bezplatného převodu do majetku města je zařazení této účelové komunikace do kategorie
místních komunikací. K tomuto zařazení již došlo a ZM tento převod schválilo, nyní musíme schválit
smlouvu o převodu.
K usnesení č. 6. - Z. Kadidlo uvedl, že manželé S. neobdrželi úvěr na zaplacení kupní ceny, a tudíž
odstoupili od žádosti. Jelikož nedošlo k naplnění zástavní smlouvy, je třeba zrušit usnesení o jejím
schválení.
K usnesení č. 7 - I. Seidlmanová uvedla, že zastupitelé byli průběžně informováni o výsledku
výběrového řízení na koupi Škvárovny" a seznámeni s otevřeným dopisem p. Mgr. J. K. ve věci námitek a
stížnosti proti postupu a nezveřejnění údajů RM při otevírání obálek s nabídkami tohoto výběrového
řízení Postup a závěr hodnotící komise byl prověřen JUDr. Š. Sedláčkovou, odborem IMŽP a na závěr i
Kontrolním výborem ZM Police n. M.
J. Seifert - předseda KV informoval zastupitele o výsledku kontroly. Uvedl, že považuje veřejný dopis
adresovaný MěÚ Police n. M. a zastupitelům za oprávněný nárok každého občana. Jeho stanoviska k
výběr. řízení "Škvárovna" prověřil a na základě faktického vyhodnocení považuje námitky p. J. K. za
neopodstatněné s výjimkou názoru na uvádění rodinného vztahu. KV doporučuje v dalších oznámeních o
vyhlášení výběr. řízení neuplatňovat požadavek uvádění rodinného vztahu u fyzických osob.
K usnesení č. 8 - Z. Kadidlo zastupitelé obdrželi všechny nabídky a RM doporučuje výsledná pořadí.
Výběrová komise vzhledem ke všem skutečnostem a výši nabídnuté kupní ceny se jednohlasně shodla
vyhodnotit jako nejvýhodnější nabídku Ing. P. Soukupa.
Ing. J. Vlček - nevím, jestli v podmínkách VŘ byl také uveden termín úhrady. Je pravdou, že Ing. P.

Soukup jediný mezi účastníky VŘ nabídl platbu v hotovosti. Měli bychom to mít ošetřeno v usnesení a v
kupní smlouvě. Navrhuji doplnit usnesení o podmínku uhrazení kupní ceny do 14-ti dnů po podpisu kupní
smlouvy.
I. Seidlmanová - pokud usnesení bude schváleno, obdrží p. Ing. P. Soukup následně k připomínkování
kupní smlouvu a k 31. 5. 2010 by měla být částka uhrazena a poukázána na účet města.
Ing. P. Soukup - částku uhradím po podpisu kupní smlouvy a jejím vložení do katastru nemovitostí.
Z. Kadidlo - návrh kupní smlouvy bude projednán v RM, není zapotřebí měnit stávající usnesení.
Starostka zahájila Hovory se zastupiteli v 18.00 hodin
Veřejné jednání ZM bylo přerušeno a proběhla diskuze.
V. A. Ticháčková - vznesla dotaz, zda při rekonstrukci podlahy, kterou chce v městském nájemním bytě
provést na vlastní náklady, budou jí vložené prostředky kompenzovány slevou na nájemném. Stěžovala
si na vlhkost v bytě a vysoké náklady na topení (přímotopy), dotázala se, zda město neuvažuje o
zateplení domu v rámci programu „Zelená úsporám".
Z. Kadidlo - dotační titul „Zelná úsporám" se v původní verzi na nájemní domy nevztahoval. Pokud to
bude možné, zvážíme.
Ing. V. Seidl - pokud žádáte o slevu na nájemném, musíte žádat písemně správce bytového fondu města
Technické služby Police nad Metují s.r.o.
Starostka - občané se mohou dotazovat zastupitelů, kteří mají podrobné informace o chodu města a
městského úřadu, jednání jsou zaznamenávána prostřednictvím zápisů a veškeré materiály rozesílány
zastupitelům. Starostka informovala o bytové problematice. Na předchozí RM jsme ukončili nájemní
smlouvu na zahrádku p. Martinu Foglarovi za nevhodné chování uživatelů zahrádky a porušování řádu
zahrádkářů.
Nyní se přeneseme do lokality 17. listopadu, která je velmi problémová. Na loňském zasedání RM konané
17. srpna jsme přidělili byt v domě čp. 309 rodině T. V současné době řešíme stížnost spoluobčanů na
chování a rušení denního i nočního klidu rodinou T. Ve spolupráci se sociálním odborem, MP a bytovou
komisí jsme hledali vhodné ubytování pro tak početnou rodinu (manželé se šesti dětmi a invalidní otec).
Rodina platí nájem a služby spojené s užíváním bytu, ale množí se opakované stížnosti na chování této
rodiny, která nerespektuje slušné sousedské soužití. Nakonec jsme byli nuceni dát této rodině výpověď s
okamžitou platností do 30. 4. 2010 z důvodu neplnění nájemní smlouvy. O této skutečnosti jsme
informovali okresní sociální pracovnici. Písemnou stížnost p. Z. V. obdrželi zastupitelé elektronicky,
stížnost také obsahuje pořízený záznam hluku a fotografie na CD nosiči. Z nájemního vztahu vyplývají
jak práva, tak povinnosti. Matce byl nabídnut pobyt v azylovém domě v Náchodě pro matky s dětmi. O p.
J. T. se musí postarat rodina, která jej do této situace dostala.
Zdeněk Vlach - chci nejprve poděkovat městu a pí starostce za pomoc v řešení této situace, pokud město
dotáhne ukončení a vystěhování rodiny do zdárného konce, bude to odstrašující a poučný případ pro
další rodiny tohoto charakteru.
I. Seidlmanová - obdobný případ jsme řešili s rodinou G., kteří nakonec svoji stížnost postoupili
ombudsmanovi. Přesto město neustoupí, pokud se občané nebudou chovat řádně a plnit své povinnosti.
K usnesení č. 9 - Z. Kadidlo informoval o schváleném záměru prodeje uvedeného pozemku, který se
pod garáží ve vlastnictví manželů J. u domu čp. 319 v Ostasšké ulici. Řadové garáže byly vybudovány
kolem roku 1995 a některé z nich jejich majitelé nemají dosud zapsané v katastru nemovitostí. Město
informovalo vlastníky, že je třeba tento stav uvést do pořádku, aby jim mohly být prodány pozemky pod
jejich stavbami.
K usnesení č. 10 - Z. Kadidlo uvedl, že RM a stav. komise souhlasí s prodejem. Jedná se o pozemky
sousedící s nemovitostí p. Fridricha (pohřebnictví). Pan Fridrich měl dosud pronajatý pozemek u
škvárovny a nyní po vyhlášení výběr. řízení jej musel uvolnit. Jelikož u svého domu nemá prostor na
uskladnění materiálu ke své podnikatelské činnosti, žádal již v minulosti o prodej městského pozemku,
ZM tomuto požadavku vyhovělo v případě za předpokladu, že dojde k prodeji škvárovny.
K usnesení č. 11 - Z. Kadidlo - s nájemníky proběhla řada jednání a všichni projevili zájem o koupi
bytu, v případě volného bytu po paní R. má zájem dcera pí S. Vzhledem ke stavu domu, který bude
vyžadovat značné opravy, požadují zájemci slevu na ceně, doporučených 20% dle usnesení RM se jim
jeví jako nedostačující. Odbor IMŽP navrhuje prodej bytů nájemcům s jednorázovou slevou 30% ze
znalecké ceny.
K usnesení č. 14 - I. Seidlmanová - 5.3. t.r. byla dána do oběhu petice pro zachování stávajícího
rozsahu zdravotní péče v nemocnici v Broumově za podpory stávajícího ředitele oblastní nemocnice v
Náchodě. Zastupitelé obdrželi veškeré materiály. Město oslovili členové petičního výboru Ing. J. Ullwer a
A. Vodochodský s žádostí o podporu. Své stanovisko jsme přislíbili až po zjištění aktuální situace.
Proběhlo jednání s MUDr. Třešňákovou a MUDr. Šváblem. Ten nás žádá, abychom přijmuli usnesení na
podporu a zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v této nemocnici. Město má zájem o zachování
současného rozsahu péče a měli bychom tuto petici podpořit.
Na závěr zasedání přednesl svoji prezentaci regionální zástupce firmy EKOKOM pro královéhradecký a
pardubický kraj pan Pešek. Představil přítomným společnost, kterou zastupuje a funkci systému EKOKOM. Společnost EKO-KOM a.s., provozující stejnojmenný systém, je obalová společnost, akreditovaná
MŽP ČR. Zajišťuje provoz tzv. kolektivního systému, který umožňuje producentům obalů, splnit
prostřednictvím odpadových hospodářství měst a obcí povinnost zpětného odběru a využití obalového
odpadu (danou zákonem č.477/2001 Sb., o obalech). Uvedení producenti platí spol. EKO-KOM finanční

částky podle množství obalů uvedených na trh a EKO-KOM je rozděluje městům a obcím zapojeným do
tohoto systému, podle množství jednotlivých vytříděných odpadů (plasty, nápojové kartony, papír, sklo a
kovy). Do tohoto systému přispívá cca 21000 společností a je do něho zapojeno cca 5800 měst a obcí.
Spol. EKO-KOM nejen rozděluje poplatky, ale také spolupracuje s městy a obcemi na vytváření a
rozšiřování kontejnerové odpadové sběrné sítě a na informační kampani k třídění odpadů. Město Police n.
M. je do tohoto sytému zapojeno od roku 2001, má zapůjčeno 13 kontejnerů a v loňském roce obdrželo
na poplatcích cca 502.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že město nemá zavedený oddělený sběr bílého a
barevného skla a má nedostatečnou kapacitu kontejnerů na sběr papíru, nabízí společnost EKO-KOM
výměnu stávajících kovových kontejnerů na sklo za dělené kontejnery pro bílé a barevné sklo a
dovybavení kontejnery na papír. Znamenalo by to sice zvýšení provozních nákladů, ale přineslo by to
městu vyšší příjem od EKO-KOMU. Dále jednáme o pomoci při novém řádném označení všech sběrných
nádob, realizaci informačních cedulí na sběrných místech, informování občanů a o pomoci při řešení
třídění odpadů v ZUŠ.
Diskuze, informace:
Starostka informovala:
- Podepsána smlouva na přidělení částky 500 tis. Kč, kterou město obdrželo v soutěži Obec přátelská
rodině.
- Den země poděkování ZŠ za sběr odpadků ve spolupráci s TS Police n. M. a městskou policií.
- Pozvání na dvě vzpomínkové akce.
Město ve spolupráci s Regionálním muzeem Náchod dne 4. 5. od 16-ti hod. zahájí vernisáží výstavu
Policko za II. sv. války, která bude umístěna v prostorách benediktinského kláštera v Polici n. M. V
průběhu vernisáže bude představena nová kniha Aleny Čtvrtečkové - Osudy židovských rodin z
Náchodska 1938 - 1945 a kniha Václava Sádla - Aby se nezapomnělo.
Uctění památky obětí 65. výročí konce II. sv. války na místním hřbitově proběhne v pátek 7. 5. v 17.00
hod za účasti OGP a TS 20 Pláň.
- Pozvání na převlékání vánočního stromu na „májku" jedná se o netradiční stavění máje na polickém
náměstí 30. dubna od 18 hodin.
- Společnost GAPA Group darovala městu část výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her ve
výši 250 tis. Kč.
- 12. 6. 2010 město ve spolupráci se skauty a o.s.MaMiNa připravuji recesní akci „Z Police do Police" běh s kufrem z Police n. M. na vlakové nádraží, odtud vlakem do Žďáru nad Metují a poté zpět pěšky na
„Vražedné pobřeží".
Jednání bylo ukončeno v 19,30 hodin. Zápis vyhotoven 7. 5. 2010
1.

ověřovatel : ........................................

Starostka:
...........................................
Ida Seidlmanová
2. ověřovatel : .........................................

