POLICE NAD METUJÍ

ZÁPIS ZE 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2014
konaného dne 25. 6. 2014 v 17,00 hod. na sále Pellyho domů
v Polici nad Metují

Přítomni
Pozdní příchod
Předčasný odchod
Nepřítomni
Hosté

:
:
:
:
:

Ověřovatelé zápisu
Zapisovatelka

:
:

dle presenční listiny

Jan Antl, Zdeněk Dostál, Mgr. Lenka Fulková, Věra Kašíková
ředitel ZŠaMŠ Mgr. K. Nývlt, zást. ředitele ZŠaMŠ Z. Teichman,
ředitel TS s.r.o. Ing. Vasil Bučok, ředitelka MŠ D. Baláková,
ředitelka DD Mgr. J. Šrámková
Věra Klusáčková, Věra Plachtová
Dagmar Hauschková

a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 3. veřejné zasedání ZM v roce 2014, které jsem svolala v souladu se zákonem o obcích.
Vítám všechny přítomné členy ZM, vedoucí odborů MěÚ, ředitele a vedoucí organizací zřizovaných městem.
Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji paní Věru Klusáčkovou a paní Věru Plachtovou.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 17 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!

b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení
Schválení programu 3. zasedání ZM v roce 2014
Kontrola plnění usnesení ZM
OZV č. 02/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
OZV č. 03/2014 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků
Celoroční hospodaření města, závěrečný účet města a účetní závěrka za rok 2013
Návrh grantové komise na rozdělení finanční podpory města na II. pololetí 2014
Změna rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového opatření č. 6 -16
Zápis č. 2 a 3 / 2014 z kontroly provedené kontrolním výborem
Počet členů ZM ve volebním období 2014 – 2018
Vyhlášení voleb do osadních výborů
Jednací řád osadních výborů účinný od 11. října 2014
Prodej autobusu SOR užívaného SDH Pěkov
Prodeje pozemků
Obrazová prezentace událostí ve městě v 1. pololetí 2014
Diskuze

Kontrola plnění usnesení ZM :
11/08/03
13/04/09
16/05/09
11/03/12
10/01/14

zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP

- převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR
- uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plánovanou cyklostezkou
- prodej pozemků p.č. 330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují panu Bitvarovi
- darování pozemku v areálu Svazu chovatelů ČR z majetku ČR (PF) městu
- prodej domu Nádražní 209 – příprava
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USNESENÍ

ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2014
ze dne 25. června 2014
01/03/2014
ZM schvaluje předložený návrh programu 3. veřejného zasedání ZM v roce 2014.
1) Zahájení
2) Schválení programu 3. zasedání ZM v roce 2014
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) OZV č. 02/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
5) OZV č. 03/2014 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků
6) Celoroční hospodaření města, závěrečný účet města a účetní závěrka za rok 2013
7) Návrh grantové komise na rozdělení finanční podpory města na II. pololetí 2014
8) Změna rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového opatření č. 6 -16
9) Zápis č. 2 a 3 / 2014 z kontroly provedené kontrolním výborem
10) Počet členů ZM ve volebním období 2014 – 2018
11) Vyhlášení voleb do osadních výborů
12) Jednací řád osadních výborů účinný od 11. října 2014
13) Prodej autobusu SOR užívaného SDH Pěkov
14) Prodeje pozemků
15) Obrazová prezentace události ve městě v 1. pololetí 2014
16) Diskuze
Zodpovídá: starostka
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
02/03/2014
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 02/2014 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
03/03/2014
ZM schvaluje vyhlášku č. 03/2014, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
04/03/2014
Zastupitelstvo města:
a) schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2013 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě.
b) přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání výsledků
hospodaření (viz příloha).
c) projednává a schvaluje účetní závěrku města za účetní období 2013, sestavenou k 31. 12. 2013
Zodpovídá: FSO
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
Z. Kadidlo
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05/03/2014
ZM schvaluje návrh grantové komise na rozdělení finanční podpory jednotlivým žadatelům dle
přílohy, v souhrnné výši 850 tis. Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
06/03/2014
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového opatření č. 6 -16. Snížení příjmů
o 111.909 Kč, snížení výdajů o 319.909 Kč a snížení financování (položka 8113) o 208.000 Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
07/03/2014
ZM bere na vědomí
a) zápis č. 2 / 2014 z kontroly rozsahu a stavu bytového fondu města, jeho využívání a
spravování, kterou provedl v dubnu letošního roku kontrolní výbor zastupitelstva města.
b) zápis č. 3 / 2014 z kontroly v oblasti odpadového hospodářství města, kterou provedl v květnu
a červnu letošního roku kontrolní výbor zastupitelstva města.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
08/03/2014
ZM stanovuje pro volební období 2014 – 2018 počet členů Zastupitelstva města Police nad Metují na
21.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
09/03/2014
Protinávrh Z. Kadidla
ZM vyhlašuje v termínu konání voleb do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014 volby do osadních
výborů s následujícím počtem volených členů:
a) OV Pěkov .......................... 7
b) OV Hlavňov ....................... 7
c) OV Radešov ....................... 3
Zodpovídá: tajemník
Pro: Mgr. J. Škop
Proti: L. Bořek
Zdržel se: J. Seifert
Ing. V. Seidl
Ing. J. Havlíček
V. Plachtová
Ing. J. Pohl,
Ing. N. Marel
I. Jenková
Ing. M. Brát
M. Plný
Ing. P. Scholz
Ing. P. Žák
Z. Kadidlo
J. Soumar
V. Klusáčková
Ing. J. Vlček
!!Protinávrh nebyl přijat!!
ZM vyhlašuje v termínu konání voleb do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014 volby do osadních
výborů s následujícím počtem volených členů:
d) OV Pěkov .......................... 5
e) OV Hlavňov ....................... 7
f) OV Radešov ....................... 3
Zodpovídá: tajemník
Pro: L. Bořek Ing., J. Havlíček
Proti: Z. Kadidlo
Zdržel se: I. Jenková
V. Klusáčková, M. Plný
Ing. J. Pohl
Ing. N. Marel, V. Plachtová
Ing. M. Brát
J. Seifert, Ing. P. Scholz
Ing. V. Seidl
J. Soumar, Mgr. J. Škop
Ing. J. Vlček, Ing. P. Žák
!!Návrh byl přijat!!
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10/03/2014
ZM schvaluje Jednací řád osadních výborů účinný od 11. října 2014.
Zodpovídá: tajemník
Pro: 15
Proti: Z. Kadidlo
Zdržel se:

I. Jenková

11/03/2014
ZM schvaluje prodej autobusu SOR užívaného SDH Pěkov za minimální cenu 250 tis. Kč.
Zodpovídá: starostka
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
12/03/2014
ZM schvaluje:
1) prodej pozemku st.č. 544/4 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 24 m2 panu M. K. Kupní cena je
stanovena 70,- Kč/m2 a celkovou kupní cenu ve výši 1680,-Kč uhradí kupující při podpisu
kupní smlouvy.
2) prodej pozemku st.č. 544/11 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 22 m2 panu P. S. Kupní cena je
stanovena 70,- Kč/m2 a celkovou kupní cenu ve výši 1 540,- Kč uhradí kupující při podpisu
kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
13/03/2014
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 259/1, p.č. 1197, p.č. 244/7 a p.č.244/6 v k.ú. Police nad Metují
firmě D.R.J. TISKÁRNA RESL, s. r. o., IČ 15046761. U pozemků p.č. 259/1 a p.č.1197 byla kupní
cena stanovena 100,-Kč/m2, u pozemku p.č. 244/7 je kupní cena 50,- Kč/m2 a u pozemku p.č. 244/6 je
kupní cena 20,- Kč/m2. Celkovou kupní cenu 79 900,- Kč uhradí kupující do 15 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
14/03/2014
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1089/8 v k.ú. Pěkov o výměře 1178m2 manželům H.
a S. K. do společného jmění manželů. Kupní cena je stanovena 25,- Kč/m2
+ 10 026,- Kč za dřeviny na pozemku. Celkovou kupní cenu ve výši 39 476,- Kč uhradí kupující.
K pozemku bude uplatněno ve prospěch města předkupní právo.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
Ing. P. Žák, M. Plný

Průběh, komentáře k usnesením:
K usnesení č. 2 - starostka informovala o žádosti pí Š. V. o osvobození poplatku za užívání veřejného
prostranství (městská tržnice) na podporu příležitostných prodejců přebytků ovoce, zeleniny a
živočišné produkce (např. vajíčka, med, ovoce), která byla impulzem k vydání novely vyhlášky o
poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato dnes předkládaná vyhláška umožní prodej těchto
přebytků na tržnici ve dnech středa, pátek a sobota bez poplatku.
K usnesení č. 3 – Mgr. J. Škop uvedl, že vyhláška vznikla z podnětu občanů, kteří upozorňují na
rušení nočního klidu ve městě při konání veřejných produkcí. Jedná se o jednoduchý předpis,
vycházející z inspirace u okolních měst, kde již takovou vyhlášku mají. Při tvorbě předpisu bylo
vycházeno z metodiky Ministerstva vnitra, které má pro přípravu předpisů tohoto typu řadu doporučení
vycházejících z judikatury ústavního soudu. Vyhláška počítá i s výjimkami, a jsou zde přesně
vymezena data, kdy tento zákaz neplatí. Samozřejmě vše musí být dodrženo; v opačném případě již
nebude výjimka žadateli povolena. Oznamovací písemná povinnost nezabere pořádajícímu více jak
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několik minut. Kontrolu a dodržování vyhlášky bude vykonávat městská policie, případně osoby
pověřené radou města.
Ing. V. Bučok upozornil na chybné znění v ustanovení čl. 2 odst. 2.
Mgr. J. Škop – jedná se o chybnou interpretaci textu, navrhuji text upravit tak, že vyhláška
bude řešit období noci.
K usnesení č. 4 – Ing. H. Ištoková okomentovala závěrečný účet města za rok 2013, který obsahuje
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, o hospodaření s majetkem, o dalších finančních operacích,
včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům. Hospodaření města každoročně prověřuje
audit. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření je také součástí závěrečného účtu. Kontrolou
hospodaření města krajskými pracovníky byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které
spočívaly v neuveřejnění odpovědí na dotazy uchazečů na profilu zadavatele v rámci prováděného
výběrového řízení na dodavatele odpadových služeb. Bylo navrženo opatření k nápravě, které je
překládáno ZM ke schválení. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn po dobu 15 dní na úřední desce,
členové ZM obdrželi včetně příloh.
Z. Kadidlo – součástí závěrečného účtu je i mandátní účet?
H. Ištoková – ano, součástí je i hospodářská činnost.
Z. Kadidlo – v tom případě nemůžu hlasovat pro závěrečný účet. Důvodem je, že v rámci
mandátního účtu byla v loňském roce plánována investice ve výši cca 175 tis. Kč do pěkovské školy.
Tyto prostředky nebyly do Pěkova použity. Když se nerealizovala oprava ve škole, proč nebyly
prostředky použity jinde v Pěkově?
I. Jenková – mandátní účet spravují technické služby, rozpočet i následné změny rozpočtu pak
schvaluje RM.
Ing. Bučok – v Pěkově se nenašla jiná akce ve výši cca 175 tis. Kč, kterou by bylo možné
v roce 2013 provést. V letošním roce se v Pěkově počítá s opravou školy za 450 tis. Kč.
I. Jenková – přesunutí plánované investiční akce v Pěkově z loňského roku na letošní bylo
projednáno s osadním výborem.
Z. Kadidlo – nesouhlasím, peníze měly zůstat v Pěkově.
Ing. H. Ištoková dále okomentovala účetní závěrku města k 31. 12. 2013, závěrku tvoří:
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizační zpráva. Všechny podklady členové ZM obdrželi.
Úplnost a průkaznost účetnictví se posuzovala v průběhu celého účetního období, nebyly konstatovány
předvídatelné rizika a ztráty. V rámci sestavení účetní závěrky byly zaúčtovány všechny známé účetní
případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením města v roce 2013. Zaúčtované účetní případy
byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi zákona o účetnictví a v souladu s vnitřními
směrnicemi města. Město provedlo inventarizaci majetku a závazků. Stavy účtů souhlasí se stavem
účtů v účetnictví. Město zpracovalo předepsané výkazy a v termínu je zaslalo prostřednictvím
krajského úřadu do centrálního systému. Zaslané výkazy prošly kontrolami.
K usnesení č. 5 – starostka uvedla, že grantová komise zasedala ve středu 16. června, omluven byl p.
Z. Příhoda, mezi žadatele bylo rozděleno 850 tis. Kč, částka 592,5 tis. Kč na sport, 196 tis. Kč na
kulturu a 61,5 tis. Kč na sociální oblast.
K usnesení č. 6 – Ing. H. Ištoková okomentovala rozpočtová opatření č. 6 – 16 dle přiložené tabulky.
Zastupitelé obdrželi přehled položek RO elektronicky včetně charakteristiky a zdůvodnění.
K usnesení č. 7 – starostka informovala o kontrolách provedených členy KV ZM Police n. M. Jedna z
kontrol se týkala rozsahu a stavu bytového fondu, jeho využití v uspokojování potřeb občanů a výhled
pro nové volební období 2015 – 2018, druhá kontrola navazovala na vyhodnocení závěrů z roku 2012
a týkala se oblasti odpadového hospodářství.
J. Seifert – při kontrole bytového fondu komise vycházela pouze z písemných materiálů.
Přidělování bytů probíhá standardně, a vše je projednáno prostřednictvím bytové komise. Co komisi
překvapilo, je velký počet občanů s trvalým bydlištěm na adrese městského úřadu. Komise shledala, že
se koncepce bytové problematiky bude muset výhledově řešit další volební období.
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I. Jenková – písemně jsem zápis KV připomínkovala s ohledem na praxi a současnou situaci.
J. Seifert – dále se komise zabývala kontrolou v oblasti odpadového hospodářství, kde navázala
na vyhodnocení závěrů z kontroly v roce 2012. Kontrola neshledala žádná pochybení, do budoucna se
budeme muset věnovat možnosti využívání bioodpadů a kompostování, ale to vše přijde s novelou
odpadového zákona. Město podporuje projekt domácí kompostování a nakládání s BRKO.
K usnesení č. 8 – Ing. P. Pohner informoval zastupitele o termínu vyhlášení komunálních voleb, který
připadl na 10. a 11. října 2014, zastupitelstvo města má za povinnost dle zákona o obcích stanovit
počet zastupitelů na další volební období. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů
zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období. Podle počtu
zastupitelů se pak odvíjí počet radních, po zkušenostech je 7 radních vyhovujících z důvodu absence
některého z nich, aby RM byla usnášeníschopná.
K usnesení č. 9 – Ing. P. Pohner oznámil, že společně s blížícími se volbami do zastupitelstev jsou
připravovány již II. volby do osadních výborů integrovaných obcí – Pěkov, Hony, Radešov a Hlavňov.
Princip obsazení OV formou lokálních voleb byl již minulé volební období a osvědčil se coby
spravedlivý a dávající kandidátům důvěru občanů.
I. Jenková – oslovila jsem všechny obce s dotazem na počet kandidátů do OV. Radešov
navrhuje 3 členy, jako tomu bylo doposud, Hlavňov navrhuje 7 členů, Pěkov navrhuje 5 členů. Pan D.
D. zjišťoval na Honech situaci se záměrem založit i tam OV, nakonec nesehnal dostatečný počet
zájemců na kandidátní listinu a Hony osadní výbor nezaloží.
Z. Kadidlo – vznesl námitku, že 5 členů OV Pěkov je z jeho pohledu nedostačující a
kontraproduktivní a členové OV by měli ještě zvážit posílení o 2 členy. Čím bude méně členů, tím je
pravděpodobnější, že v OV nebude žádný zástupce Honů.
Ing. N. Marel – OV Pěkov se zabýval počtem členů a bylo navrženo 5 členů.
Ing. V. Seidl – pokud nemáme více zájemců o práci v OV Pěkov, tak to počet členů stejně
neovlivní. Volí se vždy z těch, kdo se přihlásí. Ani na zastoupení z Honů to nebude mít vliv, pokud
bychom chtěli mít jistotu, že budou mít Hony v OV svého zástupce, musely by vytvořit vlastní výbor.
I. Jenková – Hony dostaly šanci a nevyužily jí.
Ing. J. Vlček – v tomto případě žádám p. Z. Kadidla, pokud není s tímto usnesením spokojen,
ať podá protinávrh.
K usnesení č. 11 – starostka informovala zastupitele o oznámení SDH Pěkov, kde se valná hromada
dohodla o odprodeji autobusu SOR 7.5 z důvodu velkého časového zatížení nejen jízd, ale hlavně
údržby a oprav. U náhradních dílů na tento typ se za poslední roky zvedla cena několikrát, takže se
provoz již nevyplácí. SDH zjišťoval ceny některých menších typů autobusů, kde je provoz z hlediska
financí o mnoho levnější. Navrhují vozidlo SOR prodat (za cca 270 tis. Kč) a za utržené peníze
zakoupit menší 18 místné vozidlo od fy CDS. Toto vozidlo již nebude zařazeno do IZS. Starostka
dodala, že z pohledu odpovědnosti vedení města v případě dopravní nehody či zranění osob bude toto
řešení nejlepší.
Z. Kadidlo – v případě prodeje, zůstanou utržené finance na zakoupení nového vozidla pro
SDH Pěkov?
Ing. J. Vlček – s těmito penězi se počítá na zakoupení nového vozidla pro SDH Pěkov. RM navrhla
minimální částku, která by se měla vrátit do rozpočtu, samozřejmě budeme rádi, když bude vyšší.
Z. Kadidlo – víme, jaká pořizovací cena byla současného autobusu?
Ing. J. Vlček – na zasedání nemám tyto materiály, ale je možno dohledat a doplnit. Město na
tento autobus přispívalo částkou do 50 tis. Kč, zbytek doplatil SDH Pěkov.
I. Jenková – bohužel na tuto otázku nejsem připravena. Není problém následně doplnit.
K usnesení č. 12 – Mgr. J Škop uvedl, že se jedná o pozemky u byt. domu čp. 267 ul. Ostašská.
Kupující mají na těchto pozemcích postaveny zkolaudované garáže, ale nemají je zaneseny do katastru
nemovitostí, oba mají zájem uvést do souladu majetkové vztahy. Náklady uhradí kupující.
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K usnesení č. 13 – Mgr. J. Škop informoval, že společnost Resl požádala o odkup pozemků, které
budou využity k podnikatelské činnosti. Část pozemků se použije na zbudování parkoviště, ostatní
pozemky ve svahu chtějí udržovat, aby budově nestínily a nedocházelo k vlhnutí zdiva.
Ing. P. Žák – je tento odkup projednán se majiteli sousedících pozemků?
Mgr. J. Škop – majiteli je rodina Steinerová, která s odkupem souhlasí.
Ing. P. Žák – nebylo by pro město výhodnější si pozemky ponechat a vykácet?
Mgr. J. Škop – byla by to zbytečná zátěž, když Reslovi mají zájem se o ně starat a udržovat je
na vlastní náklady, pro město jsou zbytné.
K usnesení č. 14 – Mgr. J. Škop informoval zastupitele o žádosti manž. K. o prodej pozemku v
Pěkově, který již 15 let na své náklady udržují. Chtějí pozemku zachovat původní ráz. Ten se nachází
v ochranném pásmu el. vedení VN a je mimo zastavitelné území. Jedná se o svažitý pozemek pod
cestou rozdělený potokem – trvalý travní porost. Stavební komise doporučila prodej pouze části
pozemku, aby nebyli omezeni vlastníci sousedních nemovitostí a zastavitelná část zůstala v majetku
města, tento názor sdílí i OV Pěkov. RM doporučila prodej tak, aby zůstal zachován přístup (stávající
pěšina) podél nemovitostí Ing. K. na sousední soukromé pozemky. Navrhované dělení pozemků
kopíruje současný stav, a co nejméně zasahuje do daného území. Dále se místostarosta zmínil
o písemné žádosti pí L. M., která má také zájem o část pozemku, o který požádali manželé K.
L. M. – uvedla, že v daném místě vlastní sousedící pozemek, který má v plánu využít k rodinné
výstavbě. V ÚP Bukovice jsou tyto pozemky určeny pro zástavbu rodinnými domy. Současný přístup
k tomuto pozemku z bukovické obecní cesty není vhodný, neboť jediné možné místo pro stavbu RD je
na nevzdálenější straně, v místě, kde pozemek sousedí s pozemkem p. K. Všude jinde se nacházejí inž.
sítě. Rozhodnutí RM o ponechání si části parcely pro přístup na její pozemek a pozemek p. K.
považuje za alibistické a odůvodnění, že p. K. by mohl jednu ze svých parcel prodat, je velmi chabé,
vzhledem k velikosti parcel, umístění domu a terénu. Mimo to, pokud by pan K. pozemek prodal, dá se
přístup ošetřit věcným břemenem. Pokračovala, že by ji zajímalo, jak by město řešilo situaci v případě,
že radou města navržené usnesení dnes nebude schváleno. Kdo zaplatí nové geodetické zaměření
v případě jakékoliv změny šíře již vykolíkované cesty?
Mgr. J. Škop – je to standardní postup při prodeji, pozemek je vykolíkován a označen
dřevěnými kolíky, po definitivním rozhodnutí o prodeji jsou hranice označeny plastovými označníky.
Ing. P. Žák – jakým způsobem byli informováni majitelé sousedních pozemků a o jakou šíři
cesty je jedná?
Mgr. J. Škop – vše probíhá standardním způsobem, kdy záměr prodeje je vyvěšen na úřední
desce a desce s dálkovým přístupem. Každý, kdo má o pozemky zájem, se může ve stanoveném čase
přihlásit. Oslovování sousedů přímo, by bylo možné zvenčí vnímat jako porušení zásady rovného
přístupu ke všem občanům. Přesnou šíři pěšiny neznám, ale jsou to cca 4 metry. Město nemá jinou
možnost, než pozemek nechat zaměřit, bez zaměření nemůže být nabídnut k prodeji. Pokud návrh
neprojde, budeme hledat jiné řešení, v žádném případě město nebude hradit geodetické zaměření, hradí
je kupující.
L. M. – nesouhlasím s tímto usnesením a navrženou šíří pozemku pro pěšinu.
Z. Kadidlo – z mého pohledu a znalostí místa je navržené usnesení výhodné pro obě strany a
plně s ním souhlasím, toto řešení je nadčasové. Jedná se o nevyužitý pozemek, který K. léta udržují,
v době velkých dešťů se zde drží voda. V případě jakékoliv úpravy terénu by bylo nutné počítat
s umístěním propustku, aby voda měla kudy odtékat.
J. Soumar – souhlasím s návrhem tak, jak byl předložen a prodat pozemek manž. K., kteří se o
něj řadu let starají.
Ing. N. Marel – také souhlasím s tímto návrhem.
Ing. J. Troutnar – vše je provedeno v souladu s rázem krajiny a zohledňuje zachování přístupu
na parcely sousedících vlastníků. V rámci přípravy prodeje je nezbytné pozemek vykolíkovat.
Ing. J. Vlček – samozřejmě, pokud dnes nebude návrh schválen a dojde ke změně, bude to
třeba zohlednit v kupní ceně za pozemek.
S. Kollert – máme zájem zachovat současný ráz tohoto pozemku, který pravidelně udržujeme
sečením na vlastní náklady již 15 let. Původně jsme měli zájem koupit pozemek celý, ale vzhledem
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k okolnostem a jednáním s pí L. M. (umožnění přístupu na její pozemky) jsme souhlasili s oddělením
pozemku pro zachování pěšiny.

Diskuze, informace:
Starostka:
• Uvedla prezentace zpracované kronikářkami J. V. a Š. P., které představily přehled událostí ve
městě a spádových obcí za 1. pololetí roku 2014.
• Seznámila přítomné s termíny jednání RM a veřejných zasedání ZM. Upozornila, že poslední
veřejné zasedání ZM před volbami se koná 24. září a ustavující ZM pak 29. října 2014.
• Na základě materiálu vypracovaného sportovním referentem M. Balákem shrnula návštěvnost a
vytíženost víceúčelového sportoviště za období duben – červen 2014. Uvedla, že město
v letošním roce deklaruje „Podporu sportu a zdravého životního stylu ve městě“. Snaží se proto
propagovat, vylepšovat a nacházet další uplatnění pro nové sportoviště. Podařilo se získat
profitrenéra tenisu mládeže, prostřednictvím sponzorů se podařilo zajistit kovové pozinkované
sloupky pro ukotvení sítí (Ferona HK - J. Antl), díky finanční podpoře (D.R. J. Tiskárna Resl
Náchod) oddělovací sítě a závětrnou síť. Dále byla s žádostí o finanční podporu na nákup
sportovního náčiní ke zřízení půjčovny sportovních potřeb pro návštěvníky hřiště oslovena fa
Saargummi. Jednala o možnosti poskytnutí sponzorství také s ředitelem Microthermu p. Ing. M.
K.
• Informovala o otevřeném dopise p. J. M., který žádá o poskytnutí informací na základě zákona
106/1999 Sb. o počtu úvazků na CKV Pellyho domy. Dále p. M. upozorňuje na vytváření
nových pracovních míst v organizační složce CKV vzhledem k počtu konaných akcí a počtu
obyvatel ve městě. Pro srovnání uvádí města s dvojnásobným počtem obyvatel, bohatým
kulturním programem, kde jsou zaměstnány jen 2 osoby. Dále upozorňuje na červnový deficit
v oblasti kultury, kde informativní vývěska zve občany na květnové akce, dále nostalgicky
vzpomíná na bohatý kulturní program před několika lety. Starostka uvedla, že na dalším zasedání
ZM bude prezentován ucelený rozbor činností a akcí z této oblasti, kterou zpracuje CKV Pellyho
domy. Dále starostka upozorňuje, že výpadek červnové kultury je ovlivněn přípravami na
zahájení srpnové rekonstrukce Kolárova divadla. Pro zajímavost uvádí vystoupení Wihanova
kvarteta v kostele Nanebevzetí v Polici n. M., které drží krok se světovou špičkou. Polickou
kulturu také obohatilo jazzové seskupení Swing Sextet Náchod, které zde odehrálo řadu
kvalitních koncertů. Pravidelně si Kolárovo divadlo na své akce pronajímá Náchodský swing,
kde p. D. Š., hlavní organizátor, uvádí, že zastoupení Poličáků na těchto akcích je velmi mizivé.
Muzeum papírových modelů pořádá řadu akcí, z nichž poslední, kterou uvedu, byla zdařilá
výstava Ing. R. V. – Papírový svět. A tak bych mohla pokračovat. MPM je součásti CKV
Pellyho domy, takže i jeho program je všeobecným přínosem.
D. Baláková – dostal se mi do rukou přehled kultury na červenec a srpen a myslím si, že si každý
vybere z bohatého programu.
• Starostka - zjišťovala jsem návštěvnost turistických lokalit v letních měsících - ubytovna TJ
Spartak zaplněna, chatový tábor Žděřina plně obsazen a chatový tábor Ostaš také zaplněn. O
destinaci na Policku je zájem. Podařilo se mi zapojit do anketového průzkumu katedru
cestovního ruchu z Jihlavy.
• Probíhají dokončovací práce firmou Ječmínek na ZŠ a MŠ Police n. M., tato firma odvedla
vynikající profesionální práci.
• Osobně se zúčastním kontrolního dne na katastru obce Bukovice na stavbě „Rekonstrukce
komunikace II/303 z Police nad Metují do Bukovice, kde nás trápí časový harmonogram prací.
Bylo přislíbeno, že stavba bude dokončena v časovém limitu. DSO Policko pověřilo předsedu V.
V. k jednání s hejtmanem KHK, kterého se také zúčastnil i p. V. T. Hlavním důvodem je
především nadměrná zátěž vozovek, po nichž vedou objízdné trasy, s jejich následnými škodami,
ale také bezpečnost místních obyvatel. V budoucnosti bychom se také rádi zúčastnili činností při
přípravách obdobných akcí. Budeme tak schopni se dostatečně přizpůsobit nejen samotným
stavebním pracím, ale především budeme mít možnost včas informovat obyvatele o objízdných
8

POLICE NAD METUJÍ

•
•
•
•

•

trasách a souvisejících komplikacích. Obdobnou situaci řeší také Hronov, při rekonstrukci
komunikace vedoucí do Zbečníka, kde se potýká také s obrovskými problémy.
Proběhla prohlídka stavby před superkolaudací přeložky II/303 Police n. M., zjištěné závady
byly sepsány a následně budou odstraněny, schůzky se zúčastnili zástupci a.s. Eurovia CS, SÚS
KHK, Správa silnic KHK a města.
Během června by mělo být na náhradním hřišti za čerpací stanicí instalováno kynologické
cvičiště.
Probíhají přípravné práce na tvorbě publikace o Hlavňovu s Mgr. M. B., která by měla vyjít
v říjnu 2014.
Prodej „Zeleného domečku“ se neuskutečnil, potenciální zájemce p. J. Martinec, požádal město
z finančních důvodů o zrušení smlouvy. Město tuto částku již mělo zahrnutou v rozpočtu. Nyní
probíhají jednání s o.s. Pferda, které provozuje kavárnu Láry Fáry v Náchodě a zaměstnává tam
osoby se zdravotním postižením, které pracují pod dozorem mistrů. Jedná se o velmi zajímavý
projekt, který by město mohlo podpořit a k tomuto účelu pronajmout „Zelený domeček“. Tento
projekt funguje za podpory ÚP a Ministerstva soc. věcí.
Domov důchodců se rozloučil s ředitelkou V. Kašíkovou a přivítal novou ředitelku Mgr. J.
Šrámkovou, která nastoupila do funkce od 1. 6. 2014. Chtěla bych ji mezi námi přivítat.

Místostarosta:
• Informoval o opakovaném požadavku dotčených obcí (Police n. M., Bukovice, Žďár n. M.) o
splnění dodržení časového harmonogramu na stavbě „Rekonstrukce komunikace II/303 z Police
n. M. do Bukovice, který byl vždy zdůrazňován na kontrolních dnech na prováděné stavbě.
• Územní plán města Police n. M. je ve finální podobě. 5. 8. 2014 proběhne veřejné projednání
čistopisu. Všichni budou seznámeni prostřednictvím Polického měsíčníku. Konečnou podobu
ÚP budeme schvalovat na posledním veř. ZM tohoto volebního období.
• MAS – proběhl dotazníkový průzkum veřejného mínění, po kterém následovalo veř. projednání
analytické a strategické části ISU MAS Stolové hory. Účast obyvatel Policka byla velmi nízká.
Zřejmě nebyl plně pochopen význam projednávání ÚP. Bude možno se ještě vyjádřit na dalších
veřejných jednáních.
• Informoval o tom, z jakých dotačních programů lze v programovém období 2014 – 2020
očekávat dotační podporu na projekty města. Jedná se zejména o OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání, ze kterého budou moci čerpat školy a školská zařízení; OP zaměstnanost (zejména
při vytvoření nových pracovních míst), OP životní prostředí (nakládání s vodami, čistota vod,
protipovodňová opatření, zeleň, zateplování veřejných budov). PRV – program rozvoje venkova
(zemědělství, lesnictví a místní akční skupiny), OP přeshraniční spolupráce s Polskou
republikou. Zásadní změnou je náhrada regionálních operačních programů jediným OP, tzv.
Integrovaným operačním programe, přes který se bude řešit valná většina projektů města a obcí.
OP Doprava, u nějž se předpokládala možnost dotací na opravy místní komunikací. Bude určen
pouze pro páteřní síť silnic. TEN-T, veřejné hromadné dopravy, železniční dopravy.
• Pochvala firmě Ječmínek, kvalita, spolehlivost (Soubor opatření ke snížení energetické
náročnosti ZŠ Police n. M.), rád bych veřejně poděkoval firmě za výbornou spolupráci, a
zdůraznil, že se s takto kvalitním a profesionálním přístupem firmy za svou praxi ještě nesetkal.
Z. Kadidlo – jak je to s využitím pozemků v lokalitě sportoviště Pěkov?
Mgr. J. Škop - v novém ÚP je území navrženo jako tzv. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
VENKOVSKÉ, umožňující využití jak pro stavbu k bydlení, tak pro další rozvoj hřiště. V současné
době je snaha města o majetkové vypořádání na mrtvém bodě v důsledku zmrazení jednání ze strany
státu (v návaznosti na církevní restituce).
Z. Kadidlo – jak je situace s 5 novými parcelami na Honech
Mgr. J. Škop - jedná se o území, jehož zástavbu předpokládal již ÚP z roku 1999. Ovšem
prodej a stavební využití těchto pozemků zastavila iniciativa p. S., který zpochybnil správné
provozování stávajícího vodovodu v obci. Na jeho popud byl vlastník a provozovatel vodovodu –
společnost VAK Náchod, a.s., vyzván městem k zajištění nápravy. Společnost VAK navrhla řešení
spočívající nejen v úpravách vlastního nastavení vodojemu, ale i ve zokruhování vodovodu přes
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pozemky p. F. a p. N. (se souběžným vyřazením požárních hydrantů). Jelikož k vyřazení hydrantů
nemůže dojít bez souhlasu Hasičského záchranného sboru, bude nyní vyvoláno jednání se zástupci
hasičů a teprve následně (po jejich souhlasném stanovisku) dojde k realizaci uvedených kroků. Po
realizaci těchto kroků bude konečně možné splnit základní podmínku vodního zákona, který stanoví
povinnost připojení rodinných domů na zdroj pitné vody.
Z. Kadidlo - kdy bude zahájena rekonstrukce komunikace Na Drahách, za rybníkem?
Mgr. J. Škop – bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele. S ohledem na to, že žádný
z uchazečů nepředložil úplné doklady, byli všichni uchazeči vyzváni k doplnění. Rada města na svém
dalším jednání schválí vítěze výběrového řízení a bude přistoupeno k uzavření smlouvy o dílo.
S ohledem na požadavek VAKu stran úprav některých armatur na vodovodech uložených v uvedených
místních komunikacích, a s ohledem na požadavek SCHKO neprovádět stavební práce u rybníka
v době tahu žab, budou práce prováděny až od července, resp. konce srpna.
Z. Kadidlo - prosím o zametení chodníků v obci Pěkov, do dnešního dne TS Police n. M., s.r.o.
tak neučinily.
Mgr. J. Škop – prověřím, proč nebylo zameteno a zajistím předání úkolu technickým službám.
P. Rutar – jménem TJ Spartak děkuji zastupitelům a vedení města za finanční příspěvek,
kterého si vážíme.
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Zápis vyhotoven 3. 7. 2014

1. ověřovatel : ........................................
Starostka:
...........................................
Ida Jenková
2. ověřovatel : .........................................

10

