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Rada města Police nad Metují

Z Á P I S
z 13. schůze Rady města Police nad Metují v roce 2022,
která se konala dne 23.5.2022
od 16:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují
Přítomni:

Jan Antl, člen RM

In g . J i ř í B e ra n , s t a ro s t a

In g . J o s e f H av l í č e k , č l e n R M

In g . Pave l Po h n e r, t a j e m n í k

M g r. J a ro s l av S o u č e k , č l e n R M

M g r. J i ř í Š ko p, m í s t o s t a ro s t a

In g . J i ř í V l č e k , č l e n R M
O m l u ve n i :

M g r. E va Ka š p a rov á , č l e n R M

Nepřítomni:
Hosté:

In g . M a t ě j B r á t - č l e n Z M

Předsedající:

In g . J i ř í B e ra n , s t a ro s t a

Číslo

Bod

bodu

Komentář

1.

Zahájení a schválení programu 13. Rady města Police nad Metují v roce 2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

1/13RM/2022
Provoz MŠ o prázdninách
I. Rada města bere na vědomí
informaci ředitele ZŠ a MŠ Police nad Metují o provozu jednotlivých MŠ o letních prázdninách.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

4.

2/13RM/2022
Dodatek č.4 ke smlouvě se spol. MP a.s. na zajištění odpadových služeb pro město
Police nad Metují
I. Rada města projednala a schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě na zajištění sběru, svozu, třídění, využívání a
zneškodňování komunálního a dalšího odpadu pro město Police nad Metují, uzavřené dne 25.
10. 2013 mezi městem Police nad Metují a společností Marius Pedersen a.s., spočívajícího v
úpravě článku VI. Cena plnění, odst. 1.1, 1.4 a 1.5 (tříděný a směsný komunální odpad)
zavedením „Palivového příplatku“, vztaženého ke svezenému množství papíru, plastů a
směsného komunálního odpadu
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

5.

3/13RM/2022
Nabídka automobilu Škoda Octavia k prodeji - snížení nabídkové ceny

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

1/9

27.05.22 8:53

Zápis [13/RM/23.5.2022]

I. Rada města schvaluje
nabídnout městský automobil Škoda Octavia 1.4 TSI z roku 2009, VIN TMBCJ61Z492061296
k prodeji prostřednictvím internetových inzertních serverů za cenu 129 000 Kč.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
6.

4/13RM/2022
Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava památníků
padlým v 1. a 2. světové válce - Hlavňov, Pěkov"
I. Rada města projednala
navržené parametry výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava
památníků padlým v 1. a 2. sv. válce - Hlavňov, Pěkov"
II. Rada města schvaluje
parametry výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava památníků
padlým v 1. a 2. sv. válce - Hlavňov, Pěkov".
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%.
2. obeslané firmy: MgA. Jan Čáda, MgA. Marie Špačková a MgA. Vojtěch Verner
3. výběrová komise: Ing. Pavel Scholz - vedoucí IMŽP; Mgr. Jiří Škop - místostarosta , DiS.
Tereza Kohlová - správa dotací
náhradníci: Ing. Pavel Pohner – tajemník ; Ing. Jan Troutnar - odbor IMŽP; Jana Hlaváčková vedoucí FSO
III. Rada města bere na vědomí
informace o tom, že zajištění kvality provedených prací, zajištění kvality použitých materiálů,
jakož i bližší specifikace kvalifikačních a technických předpokladů budou součástí zadávací
dokumentace a obchodních podmínek.
IV. Rada města pověřuje
výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

5/13RM/2022
Kontrola hospodaření PO ZŠ a MŠ Police nad Metují za 1. čtvrtletí roku 2022
I. Rada města projednala a bere na vědomí
hospodaření PO ZŠ a MŠ Police nad Metují za období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. Rozborem
hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

6/13RM/2022
Monitoring podzemních vod v lokalitě bývalé skládky odpadů u Ostašské ulice a
kontrola kvality vody a vydatnosti vrtu Jůlinka
I. Rada města bere na vědomí
informaci, že se jedná o zakázku systémově navazující na prováděný monitoring podzemních
vod v předcházejících letech a její realizace tak bude zadána stejnému dodavateli z důvodu
zachování kontinuity, a že se na zadání této zakázky, v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b)
organizační směrnice města č. 02/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
uvedená směrnice nevztahuje.
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II. Rada města schvaluje
1. jako dodavatele realizace kontinuálního monitoringu podzemních vod v lokalitě bývalé
skládky odpadů u Ostašské ulice v Polici nad Metují firmu Hydrogeologická společnost s.r.o.,
IČ: 26473330, se sídlem pracoviště v Meziměstí, Dlouhá 139, za cenu 35.190,- Kč bez DPH
(42.580,- Kč s DPH) ročně a uzavření smlouvy o dílo,
2. jako dodavatele kontinuální kontroly jakosti vody a vydatnosti vrtu Julinka na Masarykově
náměstí v Polici nad Metují firmu Hydrogeologická společnost s.r.o., IČ: 26473330, se sídlem
pracoviště v Meziměstí, Dlouhá 139, za cenu 21.100,- Kč bez DPH (25.531,- Kč s DPH) ročně
a uzavření smlouvy o dílo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
9.

7/13RM/2022
Záměr prodeje pozemku st. 340/4 v k.ú. Police nad Metují
I. Rada města projednala
žádost podanou společností Kvíčerovská pekárna spol. s r. o. dne 14. 3. 2022 ve věci odkupu
pozemku parc. č. st. 340/4 v k. ú. Police nad Metují.
II. Rada města schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. st. 340/4 v k. ú. Police nad Metují o výměře 80 m2 v k. ú.
Police nad Metují.
III. Rada města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. zveřejnit záměr prodeje dle návrhu na úřední desku MěÚ Police nad Metují.
Termín: 3.6.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

10.

8/13RM/2022
Výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
"Rozšíření urnového háje", "Oprava schodiště u železářství Soukup", Úprava vstupu na
hřbitov a "Kontejnerové stání u Penny".
I. Rada města projednala
zadání výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
"Rozšíření urnového háje", "Oprava schodiště u železářství Soukup", "Úprava vstupu na
hřbitov" a "Kontejnerové stání u Penny".
II. Rada města schvaluje
následující parametry výběrového řízení:
1. kritérium hodnocení: nabídková cena - váha 100%.
2. výzva bude realizována jako tzv. uzavřená s tím, že obeslány budou následující
uchazeči:
SMI-ČR group s.r.o. - Police nad Metují;
Strabag a.s. - Hradec Králové;
Bezedos s.r.o.- Velké Poříčí;
Silnice Svoboda a.s. - Jetřichov;
SVOBODA 24 SMF s.r.o. - Hlavňov.
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3. výběrovou komisi v tomto složení: Mgr. Jiří Škop – místostarosta, Ing. Pavel Scholz –
vedoucí odboru IMŽP, DiS.Tereza Kohlová – referent správy dotací
4. náhradníci: Jana Hlaváčková - ved. FSO, Michal Mucha – TS Police nad Metují, Ing.
Jan Troutnar – referent ŽP
III. Rada města pověřuje
Terezu Kohlovou DiS., ve spolupráci s odborem IMŽP zpracováním a zadáním výběrového
řízení na realizaci uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.
IV. Rada města ukládá
vedoucímu odboru IMŽP Ing. P. Scholzovi předložit návrh řešení rozšíření urnového háje.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
11.

9/13RM/2022
Výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: "Chodník před BD pana
Koubka na Ostašské ulici" a "Doplnění uličních vpustí v ulici Na Babí".
I. Rada města projednala
zadání výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
"Chodník před budovou č.p. 104, Ostašská, Police nad Metují" a "Doplnění uličních vpustí v
ulici Na Babí".
II. Rada města schvaluje
následující parametry výběrového řízení:
1. kritérium hodnocení: nabídková cena - váha 100%.
2. výzva bude realizována jako tzv. uzavřená s tím, že obeslány budou následující
uchazeči:
SMI-ČR group s.r.o. - Police nad Metují;
Strabag a.s. - Hradec Králové;
Bezedos s.r.o.- Velké Poříčí;
Silnice Svoboda a.s. - Jetřichov;
SVOBODA 24 SMF s.r.o. - Hlavňov.
3. výběrovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Škop – místostarosta, Ing. Pavel Scholz –
vedoucí odboru IMŽP, DiS. Tereza Kohlová – referent správy dotací;
4. náhradníky členů výběrové komise: Jana Hlaváčková - ved. odboru FSO, Michal Mucha
– TS Police nad Metují, Ing. Jan Troutnar – referent ŽP
III. Rada města pověřuje
Terezu Kohlovou DiS., ve spolupráci s IMŽP zpracováním a zadáním výběrového řízení na
realizaci uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

12.

10/13RM/2022
Záměr výpůjčky pozemku p. č. 1085/4 a části p. č. 1085/1, vše v k.ú. Pěkov
I. Rada města projednala
žádost podanou ░░░░ ░░░░ ░░░░ týkající se možného odkupu pozemků p. č. 1085/4 a p.
č. 1085/1 v k. ú. Pěkov podanou dne 9. 11. 2021 a návrh odboru IMŽP.
II. Rada města schvaluje
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záměr výpůjčky pozemku p. č. 1085/4 a části pozemku p. č. 1085/1 o celkové přibližné
výměře 220 m2, vše v k. ú. Pěkov.
III. Rada města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. zveřejnit záměr výpůjčky dle návrhu na úřední desku MěÚ.
Termín: 3.6.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
13.

11/13RM/2022
Krátkodobá výpůjčka prostor v č.p. 345 - příměstské tábory
I. Rada města projednala
žádost o výpůjčku nebytových prostor v č. p. 345 v Polici nad Metují podanou Místní akční
skupinou Stolové hory, z. s.
II. Rada města schvaluje
krátkodobou výpůjčku nebytových prostor v 1. NP v budově č.p. 345 Tyršova ulice v Polici
nad Metují. Vypůjčitelem bude Místní akční skupina Stolové hory, z. s., IČ 22741453, se
sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, zastoupená předsedou spolku Mgr.
Jiřím Škopem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu od 18. 7. 2022 do 12. 8. 2022 za
účelem organizace příměstských táborů.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

14.

12/13RM/2022
Podání žádosti o dotaci na osvětlovací pult do Kolárova divadla
I. Rada města projednala a schvaluje
podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Stolové hory, z.s., do Výzvy č. 6 v rámci operace
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

15.

13/13RM/2022
Podání žádosti o dotaci na dovybavení dětského hřiště u MŠ Police nad Metují
I. Rada města projednala a schvaluje
podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Stolové hory, z.s., do Výzvy č. 6 v rámci operace
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

16.

14/13RM/2022
Změna č. 5 územního plánu města - individuální
I. Rada města projednala a bere na vědomí
návrh pana Vladimíra Vacka a důvody pro pořízení individuální Změny č. 5 územního plánu
města Police nad Metují.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit pořízení Změny č. 5 územního plánu města Police nad Metují za účelem realizace
přístavby rodinného domu v rozsahu návrhu pana Vladimíra Vacka.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit pořízení Změny č. 5 územního plánu města Police nad Metují zkráceným postupem
dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
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pozdějších předpisů.
IV. Rada města ukládá
1. místostarostovi
1.1. vystavit objednávku na zajištění projektových prací v souvislosti s přípravou a
projednáváním Změny č. 5 územního plánu města Police nad Metují s tím, že s
ohledem na ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. b) a c) směrnice města č. 02/2017 o
zadávání veřejných zakázek, budou práce zadány panu ing. arch Pavlu Metelkovi, IČ
04415248, Hradec Králové, Čajkovského 958, PSČ 500 09, neboť byl zpracovatelem
územního plánu města, včetně změn č. 1 - 3.
Termín: 29.7.2022
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
17.

15/13RM/2022
Budoucí prodej části pozemku p. č. 918/1 v k.ú. Police nad Metují
I. Rada města projednala
žádost o odkup části pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Police nad Metují podanou spolkem T.J.
Sokol Police nad Metují, se sídlem Police nad Metují, Tyršova 339, PSČ 549 54 dne 11. 4.
2022.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej části pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Police
nad Metují o přibližné výměře 90 m2. Smlouva o budoucí smlouvě kupní bude uzavřena se
spolkem Tělocvičná jednota Sokol Police nad Metují, IČO 48621927, se sídlem Tyršova 339,
549 54 Police nad Metují, zastoupená starostkou Radoslavou Rubáčkovou, za účelem úpravy
sportoviště, přemístěním vjezdu a přemístěním areálové komunikace. Budoucí kupní cena je
stanovena dle aktuálního ceníku, tj. 100 Kč/m2. Budoucí kupující uhradí náklady spojené s
vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s převodem vlastnického práva v
katastru nemovitostí. Součástí smlouvy bude ustanovení týkající se souhlasného stanoviska k
provedení úprav sportoviště. Uvedené stanovisko bude sloužit pro účely stavebního řízení.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

18.

16/13RM/2022
Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 167/1 v k.ú. Pěkov a
zřízení věcného práva
I. Rada města projednala
bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku p. č. 167/1 v k. ú.
Pěkov.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku p. č. 167/1 v k.ú.
Pěkov. Převodcem je Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha
2.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č.
UZSVM/HNA/1298/2022-HNAM. Na základě této smlouvy dojde k převodu spoluvlastnického
podílu o velikosti 1/2 k pozemku p. č. 167/1 v k.ú. Pěkov do majetku města Police nad Metují
a zřízení ve prospěch převodce jako oprávněného práva věcného, spočívající v závazku
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nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to
po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele podle této
smlouvy do katastru nemovitostí.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
19.

17/13RM/2022
Smlouva o zřízení služebnosti - přesah zateplení na pozemek města, uzavřená s ČR Krajské ředitelství policie KHK
I. Rada města projednala
žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti zaslanou dne 19. 4. 2022 Krajským
ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje.
II. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie
Královéhradeckého kraje, s.r.o., IČ 75151545, se sídlem Ulrichovo náměstí 810, Hradec
Králové. Rozsah služebnosti spočívá v právu oprávněné vstupovat a vjíždět na dotčenou
nemovitost pozemek p. č. 1048/2 v k.ú. Police nad Metují za účelem údržby, oprav a
případných rekonstrukcí budovy č.p. 87 ve vlastnictví oprávněného. Rozsah přesahu zateplení
do dotčeného pozemku je vyznačen v geometrickém plánu č. 596-014/2022 ze dne 2. 3.
2022. Služebnost se zřizuje úplatně na dobu neurčitou. Celková výše jednorázové náhrady
činí 1000 Kč. K úhradě bude připočítána platná sazba DPH. Oprávněný hradí veškeré náklady
spojené se zřízením služebnosti a jejím zápisem do katastru nemovitostí dle této smlouvy.
III. Rada města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. zajistit podpis smlouvy.
Termín: 30.6.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

20.

18/13RM/2022
Schválení dodavatele veřejné zakázky „Oprava technologie - výměna aeračních
elementů na ČOV Police nad Metují“
I. Rada města projednala a schvaluje
jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava technologie - výměna aeračních
elementů na ČOV Police nad Metují“ společnost IN-TECHSERVIS s.r.o. se sídlem Trnec 1734,
666 03 Tišnov , IČ: 14337843 za nabídkovou cenu ve výši 367.140,- Kč bez DPH tj.
444.239,40 Kč s DPH a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem. V případě, že nebude
možné použít stávající trubky mezi elementy, budou spojovací trubky dodány v počtu 172 ks
a následně vyúčtovány jako položka „vícenáklad“ 23.750,- Kč bez DPH tj. 28.737,50 Kč s
DPH.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

21.

19/13RM/2022
Oprava žlabovek a asfaltového povrchu v Radešově
I. Rada města projednala a schvaluje
1. zadání realizace opravy místní komunikace v místní části Radešov, na poz. parc. č. 993
a 989/2 v k. ú. Radešov nad Metují, společnosti STRABAG a. s., se sídlem Praha 5 –
Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČ 60838744, v rozsahu:
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„Radešov - žlabovky“ ve výši 102 215,- Kč bez DPH, tj. 123 680,15 Kč s DPH;
„Radešov oprava živice“ ve výši 48 615,- bez DPH, tj. 58 824,15,- s DPH.
K úhradě budou použity finanční prostředky plánované v rozpočtu města na opravu
komunikací.
2. Zbývající část finančních prostředků, která byla alokována v rozpočtu města na opravu
komunikace v místní části Radešov ve výši 17 496,- Kč bude použita na opravu
příjezdové cesty mezi domy č. p. 13 a 6 v k. ú. Radešov nad Metují.
II. Rada města bere na vědomí
informaci o tom, že se jedná o tzv. systémově na sebe navazující stavební práce, jejichž
realizace bude zadána stejnému dodavateli stavebních prací, za účelem zajištění kompatibility
se stávajícími stavebními pracemi, a že se na zadání této zakázky podle čl. 11 odst. 1 písm.
b) organizační směrnice města č. 02/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
daná směrnice nevztahuje.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru investic, majetku a živ. prostředí
1.1. uzavřít smlouvu o dílo a zajistit realizaci díla.
Termín: 30.6.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
22.

20/13RM/2022
Prodeje částí p. č. 1050/1 v k.ú. Police nad Metují
I. Rada města projednala
prodej částí pozemku p. č. 1050/1 v k.ú. Police nad Metují dle geometrického plánu č. 592706/2021.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku p. č. 1050/1, v geometrickém plánu č. 592-706/2021 označenou jako
p. .č. 1050/43, o výměře 26 m2, v k.ú. Police nad Metují. Kupujícím je paní ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Kupní cena je stanovena
dohodou ve výši 100 Kč/m2. Celková kupní cena činí 2600 Kč. Kupující také uhradí 1/6
nákladů spojených s vypracováním geometrického plánu a náklady spojené s převodem
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

23.

21/13RM/2022
Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené s DSO Policka dohodou ke dni 31. 5. 2022
I. Rada města projednala a schvaluje
ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Police nad Metují a Dobrovolným
svazkem obcí Policka dne 12. 8. 2019 dohodou ke dni 31. 5. 2022.
II. Rada města ukládá
1. referentce správy majetku
1.1. připravit dohodu dle návrhu.
Termín: 3.6.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

24.

Diskuze
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jednání RM se na svoji žádost zúčastnil člen ZM Ing. Matěj Brát, aby s členy RM
prodiskutoval otázku koncepce prodeje pozemků v podnikatelské zóně v Bělské ulici. Ing.
Brát zrekapituloval historii prodeje pozemku v podnikatelské zóně firmě Resl a následně
DSO Lesy Policka. Doporučil postupovat při prodeji městských pozemků více koncepčně a
zvážit revokaci usnesení, týkajícího se prodeje pozemku DSO Lesy Policka.
Členové RM o problematice prodeje pozemků v této lokalitě delší čas diskutovali. Shodli se,
že smlouva o smlouvě budoucí uzavřená s firmou Resl na prodej pozemku v podnikatelské
zóně je platná a je třeba posečkat, zda bude ve stanovené lhůtě naplněna, případně bude-li
uzavřen dodatek k této smlouvě. Teprve následně je možné uvažovat o případných dalších
krocích. K otázce uplatňování koncepčního přístupu při prodeji pozemků zaznělo, že
požadavek na zpracování koncepce regulující prodej pozemků v těchto místech nikdy ze
strany členů komisí rady města ani z řad členů zastupitelstva nezazněl. Pro zpracování
jakéhokoli plánu je však nezbytné definování cílového stavu či alespoň laické představy,
kterou by bylo možné následně prodiskutovat s urbanisty/architekty. Při úvaze o účelnosti
vytváření koncepce prodeje pozemků v podnikatelské zóně je třeba pamatovat na to, že
velice snadno může záměr budoucího investora, ač obecně prospěšný a městem
podporovaný, kolidovat s nastavenými kritérii.
Starosta s místostarostou informovali o postupu jednání a přípravě smlouvy na provozování
Muzea papírových modelů společností Muzeum Merkur Police o.p.s.. - společností Muzeum
Merkur Police byl předložen k připomínkování konkrétní návrh smlouvy o provozování MPM a
jedná se o formě užívání prostor a vybavení muzea.
Starosta - informoval, že Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. uspěla
s projektem "Rozvoj cykloturistiky na území Broumovska a Valbřižska a projekt bude
podpořen částkou 172 672 EUR. Realizaci projektu bude třeba v jednotlivých letech
předfinancovat. Zvažovaly se dvě možné varianty, půjčka od banky nebo půjčka města
Teplice nad Metují, které disponuje volnými prostředky na účtu. U obou variant je třeba
záruk, což je pro Společnost pro destinační management problém, neboť nedisponuje
žádným majetkem. Jako řešení bylo navrženo využít půjčky města Teplice nad Metují s tím,
že záruku za tuto půjčku ponesou města Broumov, Police nad Metují a Teplice nad Metují.
Přislíbil na příští jednání RM dodat konkrétní materiály.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran

Mgr. Jiří Škop

starosta

místostarosta
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