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Zápis [12/RM/9.5.2022]

Rada města Police nad Metují

Z Á P I S
z 12. schůze Rady města Police nad Metují v roce 2022,
která se konala dne 9.5.2022
od 16:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují
Přítomni:

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

M g r. E va Ka š p a rov á , 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 :

Jan Antl, člen RM

Nepřítomni:
Hosté:
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 12. 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.

1/12RM/2022
Kontrola hospodaření PO ZUŠ Police nad Metují za 1. čtvrtletí roku 2022
I. Rada města projednala a bere na vědomí
výsledky hospodaření PO Základní umělecká škola Police nad Metují za období od 1.1. do
31.3.2022.
Rozborem hospodaření 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

4.

2/12RM/2022
Kontrola hospodaření PO Knihovna města Police nad Metují za 1. čtvrtletí roku 2022
I. Rada města projednala a bere na vědomí
hospodaření PO Knihovna města Police nad Metují za období od 1. 1. 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

5.

3/12RM/2022
Kontrola hospodaření PO MŠ Police nad Metují za 1. čtvrtletí roku 2022
I. Rada města projednala a bere na vědomí
výsledek hospodaření PO MŠ Police nad Metují za období od 1.1. do 31.3.2022. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
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ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
6.

4/12RM/2022
Změna plánu jednání RM a ZM v roce 2022
I. Rada města schvaluje
aktualizovaný plán jednání Rady a Zastupitelstva města Police nad Metují v roce 2022.
Komentář:
RM se dohodla vedle posunutí termínu červnového zasedání ZM o týden, doplnit do plánu jednání i
termín konání ustavujícího zasedání nového ZM, které stanovila na středu 19. října 2022.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

5/12RM/2022
Změna nájemní smlouvy s DSO Lesy Policka
I. Rada města projednala a schvaluje
uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě ze dne 4. 3. 2008 mezi městem Police nad Metují
a Dobrovolným svazkem obcí Lesy Policka, spočívajícího ve změně ceny pronájmu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

6/12RM/2022
Zabezpečení přezkoumání hospodaření města za rok 2022
I. Rada města schvaluje
podání žádosti o provedení přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok
2022 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 42 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

9.

7/12RM/2022
Zadávací řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace - SPORTPARK Ostašská
I. Rada města projednala
podklady pro vyhlášení zadávacího řízení na zpracovatele (zhotovitele) projektové
dokumentace stavby "SPORTPARK Ostašská", ve stupni pro stavební povolení s opcí na
dokončení stupně pro provedení stavby v případě budoucího rozhodnutí zadavatele po
obdržení dotační podpory na realizaci záměru.
II. Rada města schvaluje
parametry zadávacího řízení:
1. zadávací

řízení

bude

realizováno

jako

tzv.

uzavřená

výzva

v

režimu

zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek;
2. obesláni budou následující uchazeči:
Space4life, se sídlem Náchod, Neumannova 861, PSČ 547 01, IČ
INS spol. s r.o., Náchod, Parkány 413, PSČ 547 01, IČ 60109971
Ing. Jan Matoulek, Promenádní 4, Náchod 54701, IČ 08329826
S atelier s.r.o., Náchod, Palackého 920, PSČ 547 01, IČ 28778626
grren4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČ 288 57 097
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3. hodnotící kritéria: - nabídková cena
4. komise pro otevírání a hodnocení nabídek: Ing. J. Beran; Mgr. J. Škop; P. Rutar;
náhradníci: Ing. P. Scholz; Ing. P. Pohner.
III. Rada města ukládá
1. místostarostovi
1.1. zajistit realizaci zadávacího řízení a předložit radě města výsledky zadávacího řízení.
Termín: 30.6.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
10.

8/12RM/2022
Oprava zpevněných ploch u řadových garáží v ul. K Sídlišti
I. Rada města projednala a schvaluje
zadání realizace opravy zpevněné plochy na poz. parc. č. 731/12 v k. ú. Velká Ledhuje, u
garáží v ul. K Sídlišti, společnosti STRABAG a. s., se sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova
982/4, PSČ 158 00, IČ 60838744, v celkové výši 110 510,- Kč bez DPH, tj. 133 717,10 Kč s
DPH. Finanční prostředky budou hrazeny z úspory na akci "Oprava komunikace za radnicí".
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. vystavit objednávku a zajistit provedení opravy zpevněné plochy u garáží.
Termín: 13.5.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

11.

9/12RM/2022
Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se spol. ASEKOL
a.s.
I. Rada města projednala a schvaluje
uzavření dodatku č.3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 14. 5. 2012,
mezi městem Police nad Metují a spol. ASEKOL a.s., se sídlem Praha 4, Československého
exilu

2062/8,

PSČ

134

00,

IČ:

27373231,

který

v

návaznosti

na

změny

v

legislativě aktualizuje původní smlouvu tak, aby byla v souladu s platnými zákony.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
12.

10/12RM/2022
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Nátěr venkovního schodiště u
Mateřské školy Police nad Metují, Fučíkova 328“
I. Rada města projednala a schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, č.: SML/2021/198, uzavřené dne 27. 9. 2021 mezi
městem a panem Václavem Pohlem, Police nad Metují, Malá Ledhuje 292, PSČ 549 54, IČ
05107326. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla spočívající v jeho
prodloužení do 15. 8. 2022. Důvodem je zajištění bezpečnosti dětí v době provádění prací.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru investic, majetku a živ. prostředí
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1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1.
Termín: 20.5.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
13.

11/12RM/2022
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava fasády na budově ZUŠ
Police nad Metují"
I. Rada města bere na vědomí
výsledky výběrového řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních
prací „Oprava fasády na budově ZUŠ Police nad Metují“.
II. Rada města schvaluje
1. za vítěze výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu stavebních
prací „Oprava fasády na budově ZUŠ Police nad Metují“ firmu Myška stavby s.r.o.,
Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují, IČ: 03659526 s nabídkovou cenou 515 307,76
Kč bez DPH ;
2. uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

14.

12/12RM/2022
Projektová dokumentace VO v ulici Na Sibiři "Dolní Čukotka"
I. Rada města projednala a schvaluje
ukončení projektových prací na projektové dokumentaci nové větve soustavy veřejného
osvětlení v ulici Na Sibiři "Dolní Čukotka" z důvodu zjištěného nesouhlasu obyvatel ulice.
II. Rada města pověřuje místostarostu
prověřit postup obce Bukovice ve věci budoucí zástavby lokality mezi komunikací v ul. Na
Sibiři a současnou zástavbou v obci Bukovice“.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru investic, majetku a živ. prostředí
1.1. ukončit práce na prováděcí PD veřejného osvětlení v této části Police nad Metují na
základě dohody se zhotovitelem.
Termín: 13.5.2022
2. vedoucímu odboru investic, majetku a živ. prostředí
2.1. prověřit technické podmínky možného umístění větve VO na straně odvodňovacího
příkopu;
Termín: 30.6.2022
Komentář:
Místostarosta - uvedl, že v roce 2021 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na doplnění
částí veřejného osvětlení v místech, kde by takové doplnění pomohlo k vylepšení světelné situace
na místních komunikacích, a tím ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. V průběhu
prací na dokumentaci v části ulice Na Sibiři (od átriových domů - po odbočku na Klůček) se na
město obrátilo několik obyvatel z konce této ulice, že s doplněním veřejného osvětlení nesouhlasí,
z důvodu obtěžování tzv. světelným smogem. Tato obava však dle jeho názoru není opodstatněná,
neboť dnešní technologie umožňují zrealizovat velmi úsporné a nerušící veřejné osvětlení. Obecně
však považuje za důležité, aby takováto akce byly součástí strategického plánu rozvoje města, a
má za vhodné, aby iniciativa pro její realizaci vzešla od lidí, co v dané lokalitě bydlí, a kterým by
tato investice měla zlepšit životní podmínky. Z druhého pohledu ale existuje i legislativně zakotvená
povinnost obcí zajistit na svém území bezpečnost majetku a osob, čemuž zásadně napomáhá i
provozování

veřejné

osvětlení

místních
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samotnou realizaci projektovaného veř. osvětlení vidí jako problematickou, a to díky
majetkoprávním otázkám, neboť celá navržená trasa osvětlení vede po bukovickém katastru
a přetíná řadu pozemků soukromých vlastníků, s kterými dosud nikdo nejednal.
Pokračoval, že s ohledem na řadu ústně či prostřednictvím mailu vznesených nesouhlasných
stanovisek obyvatel části ulice mezi odbočkou na Klůček a čp. 345 bylo odborem IMŽP provedeno
krátké dotazníkové šetření ohledně ověření souhlasu či nesouhlasu vlastníků rodinných domů v
této lokalitě s budoucí výstavbou nového veřejného osvětlení v ul. Na Sibiři. Výsledkem bylo 50 %
souhlas a 50% nesouhlas s realizací v dolní části ulice.
Starosta - doplnil, že dle jeho názoru by bylo vhodné vést osvětlení po pravé straně komunikace,
tj. po pozemcích města, i když bude trasa přetínat vjezdy k jednotlivým domům.
RM diskutovala, zda za uvedených okolností pokračovat v projektových pracích do stupně k
provedení stavby (pro zajištění stavebního povolení a výběru zhotovitele), nebo projektové práce
ukončit (dokumentace bude sloužit do budoucna jako studie pro jednání s vlastníky pozemků a
obyvateli ulice). Na závěr se RM shodla práce na dokumentaci ukončit.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
15.

13/12RM/2022
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Oprava komunikací v ulicích
Na Bělidle a Nad Pekárnou"
I. Rada města bere na vědomí
výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních
prací „Oprava komunikací v ulicích Na Bělidle a Nad Pekárnou“.
II. Rada města schvaluje
1. za vítěze zadávacího řízení a dodavatele veřejné zakázky „Oprava komunikací v ulicích
Na Bělidle a Nad Pekárnou“ společnost STRABAG a.s., se sídlem Praha 5 –
Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČ: 60838744, s celkovou nabídkovou cenou 2
685 075,30 Kč bez DPH.
2. uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

16.

14/12RM/2022
Revokace usnesení RM opravy cyklotrasy "Žabokrky - Velké Petrovice"
I. Rada města revokuje
své usnesení č. 9/10RM/2022 ze dne 11. 4. 2022 přijatého ve věci realizace veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce - "Oprava cyklostezky Žabokrky - Velké Petrovice" z
důvodu změny dodavatele a změny technického řešení, přičemž přijaté usnesení mění takto:
II. Rada města projednala a schvaluje
1. zadání realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - "Oprava
cyklostezky Žabokrky - Velké Petrovice" společnosti STRABAG a.s., se sídlem Praha 5 –
Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČ: 60838744, v celkové výši 169 080,- Kč bez
DPH (tj. 204 586,80 - Kč s DPH);
2. změnu technologie provedení prací, kdy na místo původně navrhované ochranné zdi z
betonových prvků bude pro zajištění ochrany stavby cyklostezky proveden zához
svahu tělesa cyklostezky lomovým kamenem, přičemž v místě souběhu cyklostezky s
odvodňovací žlabovkou bude podélně provedena betonová obruba.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru investic, majetku a živ. prostředí
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1.1. zajistit přípravu smlouvy o dílo, včetně jejího uzavření.
Termín: 29.4.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
17.

15/12RM/2022
Schválení víceprací a dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na zahrazení strže v Radešově s
firmou Popr spol. s r.o.
I. Rada města projednala a schvaluje
1. vícepráce na díle Zahrazení strže - Radešov, realizované firmou P O P R spol. s r.o. na
základě smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2021, spočívající v dodání a uložení trubky pro
svedení dešťových vod a v dodání a uložení většího množství lomového kamene do
stabilizačního prahu a výkopové zeminy do závěrného svahu
2. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na akci Zahrazení strže - Radešov ze dne 19. 10.
202, mezi městem Police nad Metují a firmou P O P R spol. s r.o. Hradec Králové, IČ:
46509283, se sídlem v Hradci Králové, Stavební 1148, spočívající v navýšení celkové
ceny díla o výše uvedené vícepráce v ceně 85.419,92 Kč bez DPH (103.358,10 Kč s
DPH). Konečná cena díla bude 300.375,92 Kč bez DPH (363.455,10 Kč s DPH).

II. Rada města ukládá
1. referentu životního prostředí
1.1. uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
Termín: 31.5.2022
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
18.

16/12RM/2022
Projednání počtu členů zastupitelstva města v období 2022 - 2026
I. Rada města bere na vědomí
informaci místostarosty o způsobu a určení počtu členů zastupitelstva pro nadcházející
volební období (2022 - 2026).
II. Rada města doporučuje
svolat k projednání případného snížení počtu členů zastupitelstva pracovní jednání ZM na
pondělí 30. 5. 2022 v 17 hodin.
Komentář:
RM diskutovala o možné úpravě počtu členů zastupitelstva pro následující volební období.
Z diskuze vyplynulo, že většina členů RM považuje snížení celkového počtu členů ZM pro další
volební období za možné.
RM doporučila svolat k tomuto tématu pracovní zastupitelstvo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

19.

17/12RM/2022
Podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti
JSDH Police nad Metují na rok 2022
I. Rada města projednala a schvaluje
podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti JSDH
Police nad Metují na rok 2022 z MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím Královehradeckého kraje.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
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20.

18/12RM/2022
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na obnovu rozptylové loučky
I. Rada města projednala a schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rozptylová loučka Police
nad Metují“, uzavřené dne 25. 3. 2022 s panem Jakubem Hrůšou, IČ: 73991376, se sídlem v
Machově, spočívajícím ve změně termínu dokončení díla do 31. 5. 2022.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

21.

Diskuze
Starosta:
informoval o záměru Muzea Merkur využívat celou budovu muzea, včetně dnes obsazeného
bytu a klubovny OGP.
požádal členy RM o názor na zadání zpracování grafického manuálu města. Přípravu
zadávacích podmínek zajistí vedoucí OS Pellyho domy CKVS. Ing. Vlček upozornil, aby v
zadání byla zohledněna specifika jak oblasti kultury a sportu tak i MěÚ. RM zadání vytvoření
grafického manuálu schválila.
požádal členy RM o názor na vzor žulové dlažby chodníku v Tomkově ulici. RM se shodla na
jednobarevném šedém provedení bez vzoru.
Místostarosta:
informoval o MAS Stolové hory vyhlášené dotační výzvě z programu PRV (termín podání
žádosti 1.6.2022), v rámci které by bylo možné pořídit dlouhodobě požadovaný osvětlovací
pult do divadla, stany a prostředky pro vytyčování prostoru. V návaznosti na podmínky a ve
snaze získat co nejvyšší ohodnocení žádosti je třeba zvážit, které subjekty a co budou
žádat. vyšší bodové ohodnocení přináší i komunitní projednání. Konkrétní podoba
žádostí bude předložena RM 23.5.2022. Místostarosta doplnil, že podmínky dotace umožňují
nákup např. osvětlovacího pultu, realizovat v letošním roce a náklady dotačně uplatnit v
roce 2023, je tu ale riziko, že dotace nebude získána a město prostředky na
předfinancování zpět nedostane.
Mgr. Eva Kašparová:
upozornila na nepřiměřené osvětlení nového sportoviště v Bukovici, světlo rušivě zasahuje
až do ulice Na Sibiři. Požádala o kontrolu, zda jsou splněny hygienické požadavky.

Seznam příloh:

Ing. Jiří Beran

Mgr. Jiří Škop

starosta

místostarosta
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