MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016

konaného dne 15. 2. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují
Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef Havlíček, Ing. Jiří Vlček,
Ing. Jan Pohl, Mgr. Lenka Fulková, Jan Antl - členové RM,
Ing. Pavel Pohner - tajemník MěÚ
Nepřítomni
Pozdní příchod
Dřívější odchod

:
:
:

Hosté

:

Ing. Jan Pohl
Ing. J. Havlíček – 16,10 hod., Jan Antl – 16.30 hod.,

Program jednání : - Kontrola usnesení
- Projednávané body:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Dodatky smluv uzavřených se Sdružením hasičů ČMS KSH KHK
Ceník „Víceúčelového sportoviště“.
Aktualizace rozpočtového výhledu města Police nad Metují do roku 2019
Prominutí poloviny náhrady škody způsobené městu Police nad Metují
Pronájem výkladní skříně č. 6 v průchodu domu Masarykovo náměstí 17
Provedení prací k odstranění vlhkosti v bytě domu 17. listopadu 313 mimo plán
Uzavření nových smluv na dodávku zemního plynu pro vytápění Kolárova divadla, Muzea
papírových modelů, hasičské zbrojnice ve Velké Ledhuji a v Pěkově
Směrnice č. 01/2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Projektový záměr na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Radimovské ulici čp. 81
Projektový záměr na obnovu návesní nádrže na Honech
Projektový záměr aktualizace projektové dokumentace plánované cyklostezky u Kozínku.
Spoluúčast města na projektu Kladského pomezí "Festival zážitků"
Prodej části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Police nad Metují.
Ukončení náj. smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Police n. Met.
Užití znaku města v publikaci Klíč ke znakům měst české republiky
Návrh rozpočtu města Police nad Metují pro rok 2016
Poskytnutí dotace z programu Akce, dílčí aktivity pro 1. pololetí roku 2016.
Poskytnutí dotace z grantového programu Provoz, práce s mládeží.
Prodej části pozemku p.č. 1156 v k.ú. Pěkov
Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 167/2 a st. 78 v k.ú. Pěkov.
Smlouva o výpůjčce pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Pěkov
Příspěvek na dopravní obslužnost spoje na lince Police nad Metují - Hlavňov
Výpůjčka části pozemku p.č. 995/1 v k.ú. Police nad Metují firmě Hauk s.r.o.
Prodej části pozemku pod trafostanicí p.č. 995/2 v k.ú. Police nad Metují
Pronájem částí pozemků p.č. 215/1, 215/9 a 215/15 v k.ú. Velká Ledhuje
Sloučení změny č. 1 a 2 územního plánu města,
Příprava podkladů pro účast města na dotačním programu EFEKT – rekonstrukce VO
Inventarizační zprávu města za rok 2015
Odpisový plány školských příspěvkových organizací
Posouzení změny termínu přípravy a schvalování rozpočtu města

Kontrola plnění usnesení RM:

03/14/09 zodp. IMŽP - výpůjčka pozemků pod plánovanou cyklostezkou - PF
01/10/14 zodp. IMŽP – prodej vodovodu v ul. U Lesovny
02/10/14 zodp. IMŽP - záměr výpůjčky nebytových prostor - čp. 200 - dílna AMK – po kolaudaci
02/01/16 zodp. IMŽP - záměr pronájmu pozemků p.č. 215/9 a p.č. 215/15 v k.ú. Velká Ledhuje
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USNESENÍ

z 5. zasedání Rady města Police nad Metují v roce 2016
ze dne 15. února 2016
01/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala předložené návrhy dodatků smluv uzavřených se Sdružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje
II. doporučuje ZM ke schválení:
Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství (číslo dohody 08-ČL/KSH ze dne 23. 6. 2011)
Dodatek č. 1 k Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 23. 6. 2011
Dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce ze dne 23. 6. 2011ZM.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
02/05/2016
Rada města Police nad Metují:
1. projednala návrh na změnu ceníku Víceúčelového sportoviště.
2. schvaluje ceník Víceúčelového sportoviště pro rok 2016.
3. pověřuje sportovního referenta zveřejněním ceníku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:

0

03/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh aktualizace rozpočtového výhledu města Police nad Metují do roku 2019
II. doporučuje ZM ke schválení aktualizaci rozpočtového výhledu města Police nad Metují do roku
2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
04/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost pana D. H. o prominutí poloviny náhrady škody spáchané městu Police nad
Metují
II. doporučuje ZM ke schválení prominutí pohledávky p. D. H. ve výši 23.500 Kč, uložené k
náhradě rozsudkem Okresního soudu v Náchodě jednací číslo IT 36/2014-131.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
05/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem výkladní skříně č. 6 v průchodu domu
čp. 17 pro propagaci akcí v Muzeu papírových modelů a případně dalších kulturních akcí ve městě.
II. schvaluje uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem domu Masarykovo náměstí 17, Police nad
Metují, panem Š. H. na roční pronájem výkladní skříně č. 6 na pravé straně průchodu tímto domem, za
cenu 1 800 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
06/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh společnosti Technické služby Police nad Metují s. r. o. na provedení prací k
odstranění vlhkosti v bytě domu čp. 313 v ulici 17. listopadu mimo schválený plán oprav a údržby
nemovitostí na rok 2016.
II. schvaluje provedení výše uvedené opravy bytu v domě 17. listopadu 313 z rezervy plánu oprav a
údržby nemovitostí pro rok 2016.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
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07/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala časově omezený návrh na uzavření nových smluv na dodávku zemního plynu pro
vytápění Kolárova divadla, Muzea papírových modelů, hasičské zbrojnice ve Velké Ledhuji a v
Pěkově, s firmou RWE Energie, s.r.o., IČ 49903209
II. schvaluje:
a) uzavření nové smlouvy na dodávku zemního plynu s firmou RWE Energie, s.r.o. pro odběrná
místa:
- Jiráskova 151, 549 54 Police nad Metují EIC 27ZG500Z0064703W
- Radimovská 81, 549 54 Police nad Metují EIC 27ZG500Z0070104V
- Pěkov 56, 549 54 Police nad Metují
EIC 27ZG500Z0064735J
b) ukončení výpovědí smlouvy na dodávku zemního plynu uzavřené s firmou MND a.s. a uzavření
smlouvy s firmou RWE Energie, s.r.o. pro odběrné místo Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují, EIC
27ZG500Z0330408E
za cenu 514 Kč MWh s fixací na 2 roky.
III. pověřuje starostku vystavením příslušné plné moci pro převod odběru a podpisem smluv na
dodávku zemního plynu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
08/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh novelizované organizační směrnice o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
II. schvaluje organizační směrnici č. 01/2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
09/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala projektový záměr na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Radimovské ulici čp. 81
II. schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti "Dotace pro jednotky SDH obcí" na projekt s názvem
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
III. pověřuje Xenii Ulrichovou s přípravou projektové žádosti.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
10/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala projektový záměr na obnovu návesní nádrže na Honech
II. schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti "Životního prostředí a zemědělství 2016" na projekt s
názvem - Návesní nádrž Hony.
III. pověřuje Xenii Ulrichovou s přípravou projektové žádosti.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
11/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala projektový záměr aktualizace projektové dokumentace plánované cyklostezky u
Kozínku.
II. schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti "Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras v Královéhradeckém kraji" na projekt s názvem - Rozvoj cyklodopravy na Policku"
III. pověřuje Xenii Ulrichovou s přípravou projektové žádosti.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
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12/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a schvaluje spoluúčast města na projektu Kladského pomezí "Festival zážitků"
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
13/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost paní Vlasty Novákové na odkup části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Police nad
Metují.
II. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Police nad Metují o výměře 20 m2.
III. doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Police nad Metují o výměře 20
m2 paní V. N., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxxx, Police nad Metují. Důvodem neschválení je, že
pozemek je platným Územním plánem města Police nad Metují určen jako plocha dopravní
infrastruktury a mohl by být v budoucnu využit pro rozšíření stávající komunikace či pro stavební
součásti komunikace nebo pro výstavbu chodníku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
14/05/2016
I. pověřuje odbor IMŽP jednáním s paní N. ve věci ukončení smlouvy na pronájem části pozemku
p.č. 995/2 v k.ú. Police nad Metují.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
15/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. bere na vědomí žádost pana P. H., bytem Brno, xxxx, o bezúplatné užití znaku města pro
publikační účely - uvedení znaku v obrazové příloze publikace Klíč ke znakům měst české republiky,
jejíž vydání je plánováno na prosinec 2016;
II. schvaluje bezúplatné užití znaku města pro uvedený účel;
III. pověřuje místostarostu města k vypracování a odeslání písemného souhlasného stanoviska.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
16/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh rozpočtu města Police nad Metují pro rok 2016 včetně závazných ukazatelů
rozpočtu
II. doporučuje ZM ke schválení:
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok 2016, tento rozpočet je schodkový, výdaje celkem činí
75.462.843 Kč, příjmy celkem 70.018.440 Kč, třída 8 financování činí celkem 5.444.403 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
3) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků dle návrhu
rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, uvedeným v příloze.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:
2
17/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh grantové komise na poskytnutí dotace z programu Akce, dílčí aktivity pro 1.
pololetí roku 2016.
II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace právnickým a fyzickým osobám uvedeným v
příloze a schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
II. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou k podpisu jednotlivých smluv.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
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18/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh grantové komise na poskytnutí dotace z grantového programu Provoz, práce s
mládeží.
II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace právnickým a fyzickým osobám uvedeným v
příloze a schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
II. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou k podpisu jednotlivých smluv.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
19/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala prodej části pozemku p.č. 1156 v k.ú. Pěkov panu M. R.
II. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1156 v k.ú. Pěkov o výměře 102 m2 panu M.
R., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují. Kupní cena je stanovena ve výši 40,- Kč/m2
pozemku, celková kupní cena činí 4.080,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s oddělením a
převodem pozemku.
III. ukládá odboru IMŽP předložit výše uvedený návrh na prodej do programu jednání ZM.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
20/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 167/2 a st. 78 v k.ú. Pěkov.
II. schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 167/2 a st. 78 v k.ú. Pěkov o celkové výměře
přibližně 40 m2 umístěných pod stavbou ve vlastnictví SK Pěkov.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejnění záměru výpůjčky na úřední desce města.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
21/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Pěkov, který předložil Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
II. schvaluje uzavření třístranné smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 167/1 mezi ČR, zastoupenou
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Polici nad Metují jako půjčiteli a SK
Pěkov, IČO 62731173, zastoupeným předsedou D. T. jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude
uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2021 s možností výpovědi s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce.
IV. pověřuje odbor IMŽP a místostarostu města Mgr. Jiřího Škopa vydáním souhlasu se stavbou
umístěnou na dotčených pozemcích.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
22/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. bere na vědomí informaci místostarosty o příspěvku na dopravní obslužnost, jehož prostřednictvím
jsou dotovány dva spoje na lince Police nad Metují - Hlavňov, a to jeden spoj odpolední a jeden spoj
noční;
II. schvaluje příspěvek na odpolední spoj;
III. neschvaluje příspěvek na noční spoj pro jeho neefektivitu;
III. pověřuje místostarostu města jednáním s Krajským úřadem, včetně podpisu smlouvy o příspěvku
na dopravní obslužnost.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
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23/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost firmy HAUK s.r.o. o výpůjčku části pozemku p.č. 995/1 v k.ú. Police nad
Metují.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 995/1 v k.ú. Police nad Metují o výměře přibližně
220 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejněním záměru na úřední desce města.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
Ing. J. Vlček
24/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. na odkup části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Police
nad Metují pod trafostanicí v jejich vlastnictví.
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 995/2 (po oddělení st. 698) v k.ú. Police nad Metují o
výměře 6 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru na úřední desku města.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
25/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádosti na pronájem částí pozemků p.č. 215/1, 215/9 a 215/15 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje pronájem částí předmětných pozemků v k.ú. Velká Ledhuje takto:
1) pozemek p.č. 215/15 o výměře 30 m2 a část pozemku p.č. 215/9 o výměře 230 m2 budou
pronajaty M. B., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují.
2) část pozemku p.č. 215/9 o výměře 260 m2 bude pronajata J. R., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují.
3) část pozemku p.č. 215/9 o výměře 280 m2 bude pronajata paní E. P., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, Police nad Metují.
4) část pozemku 215/9 o výměře 260 m2 bude pronajata paní R. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, Praha 6
5) část pozemku p.č. 215/9 o výměře 260 m2 bude pronajata paní Ž. J., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, Police nad Metují.
6) část pozemku p.č. 215/9 o výměře 280 m2 bude pronajata paní Z. J., nar. dne xxxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny od 1. 3. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Nájemné je stanoveno na 2,- Kč/m2/rok.
III. mění usnesení č. 05/24/2015 a schvaluje pronájem části pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Velká Ledhuje
o výměře 165 m2 panu M. K., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno na 2,Kč/m2/rok.
IV. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou podpisem nájemních smluv.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
26/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. bere na vědomí informaci místostarosty o nutnosti sloučení změny č. 1 a 2 územního plánu, o
jejich pořízení bylo rozhodnuto v roce 2015 z důvodu procesních do jedné změny, která nadále bude
označována jako změna č. 1;
II. doporučuje schválení procesní úpravy pořízení změny územního plánu sloučení změn č. 1 a 2 do
změny č. 1 zastupitelstvu města;
III. pověřuje místostarostu města, jako určeného zastupitele pro územní plánování průběžným
informováním o pořizování změny č. 1 územního plánu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
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27/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. bere na vědomí informaci místostarosty o dotačním programu EFEKT, který se mimo jiné týká i
dotací na rekonstrukce osvětlovacích soustav měst a obcí;
II. pověřuje místostarostu přípravou podkladu pro projednání podání dotační žádosti do příštího
jednání RM.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
28/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. schvaluje předloženou inventarizační zprávu za rok 2015
II. schvaluje návrh na vyřazení majetku, který je přílohou inventarizační zprávy
III. ukládá odboru IMŽP zajištění vyřazení navrženého majetku
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
29/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a schvaluje:
a) odpisový plán příspěvkové organizace ZUŠ Police nad Metují pro rok 2016.
b) odpisový plán příspěvkové organizace ZŠaMŠ Police nad Metují pro rok 2016.
c) odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Police nad Metují pro rok 2016.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
30/05/2016
Rada města Police nad Metují:
I. jednala o možnostech změny termínu přípravy a schvalování rozpočtu města
II. pověřuje vedoucí FSO, na základě zkušeností z okolních měst, zpracovat zprávu, o výhodách a
nevýhodách schvalování rozpočtu před koncem roku, proti přípravě rozpočtu až na začátku roku
nového, tak jak je tomu dnes.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
0
Jednání RM bylo ukončeno v 19.15 hodin.

Zápis vyhotoven: 16. 2. 2016
Zapsal: Ing. Pavel Pohner

Starostka:
Ida Jenková

Místostarosta:
Mgr. Jiří Škop
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