5. 9. 2019

Zápis [18/RM/2.9.2019]

Rada města Police nad Metují

Z Á P I S
z 18. schůze Rady města Police nad Metují,
která se konala dne 2.9.2019
od 16:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují
Přítomni:

Jan Antl, člen RM
Ing. Josef Havlíček, člen RM
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.

Jiří Beran, starosta
Eva Kašparová, člen RM
Jaroslav Souček, člen RM
Jiří Vlček, člen RM

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

Jan Školník; Petr Osoba

Předsedající:

Ing. Jiří Beran, starosta

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 18. Rady města Police nad Metují
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Představení záměru vzniku obecně prospěšné společnosti mající za cíl podporu rozvoje
regionu
Pan Jan Školník a pan Petr Osoba se zúčastnili úvodu zasedání RM, aby představili svůj
záměr založit resp. transformovat již existující obecně prospěšnou společnost, která by měla za cíl
strategicky podporovat veškeré iniciativy vedoucí k rozvoji regionu Broumovska, Policka a
Starkovska. Společnost by mohla nést jeden z názvů Region Broumovsko o.p.s., nebo Strategická
rada regionu Broumovsko o.p.s., nebo Pro rozvoj Broumovska o.p.s.
Pan Jan Školník ve svém vystoupení uvedl, že zakladatelé této o.p.s., by měly být: Agentura pro
rozvoj Broumovska z.s., DSO Broumovsko, Dobrovolný svazek obcí Policka, Podnikatelský klub
Broumovska z.s., Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s.
Hlavními cíli:
iniciace projektů pro rozvoj regionu;
strategické plánování a řízení včetně analýz zaměřených na rozvoj regionu,
rozvoj pracovních příležitostí, kvality života a prostředí a realizace projektů v tomto a dalších
klíčových směrem rozvoje,
komunikace a propojování aktivních subjektů s cílem rozvoje regionu;
propagace a publikační činnost se vztahem k regionu;
zapojení mladé generace, pěstování kladného vztahu k místu, kde žijeme;
vzdělávání a poradenství pro rozvoj regionu,
grantová podpora vybraných rozvojových programů
pořádání akcí benefičního charakteru
Dále uvedl, že předpokládané provozní náklady o.p.s. budou činit v prvních několika letech
přibližně 800 000 Kč ročně. V dalších letech by si společnost měla dokázat opatřit prostředky z
dotačních zdrojů.
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Finanční podpora města Polici nad Metují by činila 200 000 Kč ročně. V letošním roce by byl
vděčný alespoň za 100 000 Kč.
RM krátce diskutovala o cílech a obsahu činnosti představené o.p.s. aniž by přijala konečné závěry.
4.

1/18RM/2019
Kontrola hospodaření ZUŠ Police nad Metují za 2. čtvrtletí roku 2019
I. Rada města projednala a bere na vědomí
výsledky hospodaření ZUŠ Police nad Metují za období od 1.1. do 30.06. 2019.
II. Rada města konstatuje,
že rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

5.

2/18RM/2019
Vyřazení automobilu městské policie OCTAVIA 1H6 7563 z majetku města a jeho
likvidace
I. Rada města projednala a schvaluje
vyřazení osobního automobilu městské policie Octavia SPZ 1H6 7563, VIN
TMBDX41UX42881919, inv. č.1539 z majetku města a jeho následnou odbornou likvidaci.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu strážníkovi MP
1.1. zajistit ve spolupráci s ░░░░ ░░ likvidaci vozidla odbornou firmou a jeho odhlášení z
registru vozidel.
Termín: 30.9.2019
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

6.

3/18RM/2019
Vypracování projektové dokumentace zástavby RD ve Větrné ulici
I. Rada města projednala a schvaluje
vypracování PD zástavby rodinných domů ve Větrné ulici, projekční kanceláří PT-ATELIER
s.r.o., Na Žertvách 10, 180 00 Praha 8, IČ: 24696315, za cenu 894.000,- Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje
vedoucího odboru IMŽP Ing. Pavla Scholze zajištěním realizace akce (přípravou smlouvy o
dílo a zajištěním podpisů oběma stranami, zadáním, průběžnou kontrolou a převzetím díla po
jeho dokončení)
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

4/18RM/2019
Prodej pozemků p. č. 966/42, 966/45 a 966/46 v k. ú. Velká Ledhuje
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků p. č. 966/42 o výměře 1150 m2, 966/45 o výměře 888 m2 a 966/46 o
výměře 660 m2, vše v k.ú. Velká Ledhuje, společnosti G a G Transport s.r.o., Nad Pekárnou
383, 549 54 Police nad Metují, IČO: 64825043, zastoupeno paní Ivanou Gumulákovou,
jednatelkou společnosti. Kupní cena je stanovena 150,-Kč/m2 + DPH. Celková kupní cena činí
404.700,- Kč + DPH. Kupující také uhradí náklady spojené s převodem pozemků v katastru
nemovitostí.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

5/18RM/2019
Výmaz předkupního práva - pozemky st.p.č. 690 a p.č 1213, vše v k.ú. Police nad
Metují
I. Rada města projednala
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žádost pana Jaroslava Fulky o zrušení předkupního práva.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
výmaz předkupního práva pro město Police nad Metují k zastavěnému stavebnímu pozemku
p.č. -690 a pozemku p.č. 1213,oba v k.ú. Police nad Metují, ve vlastnictví pana Jaroslava
Fulky, nar. dne 24.5.1973, bytem Bukovice 73, Bukovice. Výmaz předkupního práva bude
proveden na základě splnění podmínek vyplývajících z kupní smlouvy ze dne 25.2.2011.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
9.

6/18RM/2019
Schválení provedení studie a statického posouzení betonové zdi a svahu v Pěkově
I. Rada města projednala a schvaluje
vypracování studie a statického posouzení zemní konstrukce společností AMET GEO s.r.o.,
Pivovarská 98, 337 01 Rokycany, IČ: 26317702, za smluvenou cenu 53.000,- Kč bez DPH
II. Rada města pověřuje
starostu Ing. Jiřího Berana podepsat smlouvu o dílo.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

10.

7/18RM/2019
Schválení vybudování nových dvou parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů na
parkovišti P+R a smlouva o nájmu pozemku pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro
elektromobily
I. Rada města projednala a schvaluje
záměr vybudování nových dvou parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů na parkovišti
P+R a na základě smluvního vztahu se společností ČEZ, a.s., Praha 4, Dlouhá 2/1444, 140
53, za celkovou předběžnou maximální cenu do 200.000,- Kč.
II. Rada města schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 220/3, druh pozemku: ostatní plocha, v katastrálním
území Police nad Metují, v obci Police nad Metují, v ul. Nádražní, o výměře 1 m2 pro umístění
dobíjecí stanice pro elektromobily.
III. Rada města pověřuje
vedoucího odboru IMŽP Ing. Pavla Scholze zajištěním realizace akce (přípravou smlouvy o
dílo a zajištěním podpisů oběma stranami, zadáním, průběžnou kontrolou a převzetím díla po
jeho dokončení), včetně zveřejnění záměru pronájmu části pozemku.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

11.

8/18RM/2019
Dohoda o narovnání mezi městem, MO ČRS Police nad Metují, z.s. a p. Pavlem
Čižinským ve věci odvozu odpadních vod z jímky u objektů veřejného WC a občerstvení
Na Hrázi u Hlavňovskéhob rybníka za rok 2018
I. Rada města bere na vědomí
informace o narovnání mezi městem, MO ČRS Police nad Metují, z.s. a p. Pavlem Čižinským
ve věci odvozu odpadních vod z jímky u objektů veřejného WC a občerstvení Na Hrázi u
Hlavňovského rybníka za rok 2018
II. Rada města schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi městem, MO ČRS Police nad Metují, z.s. a p. Pavlem
Čižinským ve věci odvozu odpadních vod z jímky u objektů veřejného WC a občerstvení Na
Hrázi u Hlavňovského rybníka za rok 2018, s tím že město uhradí 1/3 nákladů na likvidaci
odpadních vod ve výši 2608 Kč
III. Rada města pověřuje
starostu Ing. Jiřího Berana uzavřením dohody o narovnání se stranami sporu.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
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12.

9/18RM/2019
Snížení platové třídy řediteli ZŠaMŠ
I. Rada města projednala a schvaluje
přeřazení ředitele ZŠaMŠ Mgr. K. Nývlta z 13. do 12. platové třídy s účinnosti od 1. 9. 2019
vzhledem k pominutí důvodu stanovení platové třídy podle §123 odst. 3 zákoníku práce.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

13.

10/18RM/2019
Výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: "Chodník Žďár n. Met –
Police n. Met."
I. Rada města projednala
zadání výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Chodník Žďár n. Met.
– Police n. Met.".
II. Rada města schvaluje
následující parametry výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Chodník Žďár n. Met. – Police n. Met.".
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%.
2. společnosti na obeslání: SMI-ČR group s.r.o. - Broumov; Strabag a.s. - Hradec Králové;
Eurovia CS a.s. - Hradec Králové
3. složení výběrové komise: Mgr. Jiří Škop – místostarosta , Ing. Pavel Scholz – vedoucí
odboru IMŽP, Jan Sýkora – investiční technik, Pavel Kalibán – ředitel TS Police nad Metují,
Dominika Čečetková – referent správy dotací
náhradníci: Ing. Jiří Beran – starosta , Ing. Pavel Pohner – tajemník , Ing. Helena Ištoková
ved. FSO, Michal Mucha – TS Police nad Metují, Ing. Jan Troutnar – referent ŽP
III. Rada města pověřuje
Dominiku Čečetkovou, ve spolupráci s IMŽP zpracováním a zadáním výběrového řízení na
realizaci uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

14.

Diskuze
RM diskutovala o uvažované změně domény meu-police.cz. Z jednání s vlastníkem domény
policenadmetuji.cz panem Štěpánem Horákem o přenechání nebo pronájmu této domény
vyplynuly některé požadavky, které RM považuje za omezující, a proto se přiklání k urychlené
registraci domény xxxxxxx a k postupnému kompletnímu přechodu včetně e-mailové pošty na tuto
doménu.
Tajemník upozornil na obtíže a úskalí, které změna domény přináší a na náklady, které bude třeba
na změnu vynaložit (nové certifikáty, reinstalace serveru, aktualizace přístupových údajů do všech
registrů veřejné správy ....). RM přesto na změně trvala.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran
starosta
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