POLICE NAD METUJÍ

ZÁPIS Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2014
konaného dne 24. 9. 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
Lubor Bořek – 17:30 hod.

ředitel TS s.r.o. Ing. Vasil Bučok, ředitelka MŠ D. Baláková,
Marek Plný, Věra Kašíková

Dagmar Hauschková

a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 5. 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 pana Marka Plného a paní Věru Kašíkovou.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 20 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!

b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Schválení programu 5. zasedání ZM v roce 2014
Kontrola plnění usnesení ZM
Vydání Územního plánu města Police nad Metují.
Smlouva o poskytnutí úvěru Místní akční skupině Stolové hory
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu nájemních bytů
Přijetí dotace na projekt "Zametací stroj pro město Police nad Metují
Přijetí dotace na projekt "Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO
v Polici nad Metují"
Změna rozpočtu č. 8 - položky rozpočtového opatření č. 29 - 36
Prodeje a směny pozemků
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

z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2014
ze dne 24. září 2014
01/05/2014
ZM schvaluje předložený návrh programu 5. veřejného zasedání ZM v roce 2014.
1) Zahájení
2) Schválení programu 5. zasedání ZM v roce 2014
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Vydání Územního plánu města Police nad Metují.
5) Smlouva o poskytnutí úvěru Místní akční skupině Stolové hory
6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu nájemních bytů
7) Přijetí dotace na projekt "Zametací stroj pro město Police nad Metují
8) Přijetí dotace na projekt "Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO
v Polici nad Metují"
9) Změna rozpočtu č. 8 - položky rozpočtového opatření č. 29 - 36
10) Prodeje a směny pozemků
11) Diskuze
Zodpovídá: starostka
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
02/05/2014
ZM vydává formou opatření obecné povahy č. 4 / 2014 Územní plán města Police nad Metují.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
03/05/2014
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru č. SMF/1/2014 Místní akční skupině Stolové hory.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
04/05/2014
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 291 o poskytnutí investiční dotace ze státního
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 22. 4. 1998.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
05/05/2014
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt "Zametací stroj pro město Police nad Metují",
č. CZ.1.02/2.1.00/14.26200.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
06/05/2014
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt "Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO
v Polici nad Metují", CZ.1.02/4.1.00/14.23677.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
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07/05/2014
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 8 - položky rozpočtového opatření č. 29 - 36 - zvýšení rozpočtových
příjmů o 561.428 Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o 505.869 Kč a snížení financování (položka 8113)
o 55.559 Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se:
0
08/05/2014
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 86 v k.ú. Pěkov o výměře 50m2, druh pozemku ostatní plocha,
panu M. K.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
Z. Kadidlo
09/05/2014
ZM schvaluje směnu pozemků v k. ú. Radešov nad Metují takto:
1) Město přenechá panu M. V. pozemky p. č. 768/2 o výměře 2 m2, p. č. 791/1 o výměře 1080 m2,
p. č. 774/2 o výměře 527 m2 (oddělen od pozemku p. č. 774) a p. č. 998/17 o výměře 195 m2
(oddělen od pozemku p. č. 998/6), vše v k. ú. Radešov nad Metují
2) Pan M. V. přenechá městu pozemek p. č. 771/6 o výměře 1804 m2 (oddělen od pozemku p. č.
771/3) v k. ú. Radešov nad Metují.
Směna pozemků bude bezúplatná a město uhradí náklady spojené s rozdělením a převodem pozemků,
včetně daní z nabytí nemovitých věcí.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
V. Seidl
10/05/2014
ZM schvaluje směnu pozemků v k. ú. Velká Ledhuje mezi městem Police nad Metují a paní I. D.
takto:
1) Město Police nad Metují přenechá paní I. D. pozemek p. č. 1145/2 o výměře 643m2,
2) I. D. přenechá městu Police nad Metují pozemky p. č. 654/5 o výměře 1366 m2, p. č. 655/37 o
výměře 36 m2 a p. č. 655/38 o výměře 32 m2 – celk. plocha pozemků je 1 434 m2.
Hodnota pozemků je sjednána 35,- Kč/m2. Za rozdíl ve výměře vzájemně směněných pozemků, který
činí 791 m2 ve prospěch města Police nad Metují, uhradí město Police nad Metují paní D. kupní cenu
27 685,-Kč.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se:
0
11/05/2014
ZM rozhodne o trvalém členství ve Společnosti pro destinační management Broumovsko až po
případném rozhodnutí Královéhradeckého kraje o nové rajonizaci území.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
Zd. Dostál

Průběh, komentáře k usnesením:
K usnesení č. 2 - Mgr. J. Škop uvedl, že 4 roky probíhala příprava podkladů pro přijetí nového ÚP
města Police nad Metuji, ten prošel poslední fází, tj. veřejným projednáním v srpnu tohoto roku a po
vypořádání připomínek orgánů veřejné správy byl čistopis územního plánu předložen k projednání
radě města a dnes je předkládán zastupitelstvu města.
Tímto krokem bude ukončen proces projednávání a přijetí nového územního plánu, který by měl být
jedním z hlavních strategických dokumentů rozvoje města v příštích 10 letech.
Textová a výkresová část ke studiu je umístěna na webových stránkách města. Rozhodnutí města o
projednání nového ÚP vycházelo ze stavebního zákona, který stanovil nejpozdější termín pro vydání
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nového ÚP datum 1. 1. 2015. Časem došlo ke změně a novelou uvedeného zákona byl sice termín
posunut do roku 2020, ale tvorbu již částečně připraveného ÚP nemělo smysl z důvodu efektivnosti
odkládat.
I. Jenková – poděkovala místostarostovi za čtyřletou práci spojenou s tvorbou ÚP města Police n. M.
K usnesení č. 3 – Mgr. J. Škop seznámil zastupitele s finanční situací MAS Stolové hory, jejímž je
předsedou. Uvedl, že místní akční skupina byla založena v září 2012, tedy koncem dotačního období
2007 - 2013. Jedná se o organizaci, která funguje jako občanské sdružení a má za úkol pomoci
s rozvojem území na základě obdržených dotačních prostředků. MAS tyto prostředky pak rozdělí dle
rozvojového dokumentu žadatelům v jednotlivých výzvách, a to na základě vyhlášení, zveřejnění a
vlastní administrativy. MAS požádala SZIF o dotaci k osvojení zkušeností, dotaci obdržela a řídila se
jejími pravidly. Po úhradě všech pořádaných akcí bylo zjištěno, že nám Česká spořitelna neprovedla
některé platby v daném termínu a došlo k situaci, že platby, které měly být proplaceny předposlední
den před uplynutím lhůty, nebyly uhrazeny. Poskytovatel dotace nám je neuznal v rámci dotace, a tím
se dostáváme do finančních problémů. Protože jsme v tomto období započali s dalším projektem
(sjednané externí práce) a musíme již hradit větší objem prostředků, začali jsme se dostávat do
finančních problémů. MAS jedná se všemi věřiteli, aby nedošlo k podání insolvenčního návrhu, a
proto žádáme města o poskytnutí úvěru (Náchod nám již přislíbil finanční pomoc), pokud nám bude
vyhověno městem Police n. M., nebudeme již žádat Hronov. Město Police n. M. jsme požádali o
poskytnutí úvěru 100 tis. Kč s dobou splatnosti únor 2015, kdy nám budou proplaceny finanční
prostředky z organizovaného projektu technická pomoc. U toho projektu je dotace 100% (MAS vložila
350 tis. Kč) podmínkou získání bylo doložení, že MAS vypracovává strategický plán. Pracovní návrh
plánu je na webových stránkách připraven k veřejnému projednání. Samozřejmě městu uhradíme
náklady na poplatky a úroky.
K usnesení č. 3 – I. Jenková informovala a proběhlém hodnocení zbytného a nezbytného majetku
města, v rámci kterého se došlo k závěru, že bytový dům čp. 209 v Nádražní ulici je vhodný k prodeji.
Město na výstavbu tohoto domu obdrželo dotaci z MMR, a tak nebylo možné dům v minulosti prodat.
V současnosti se díky změně předpisů objevila možnost vyvázání.
Ing. H. Ištoková – zastupitelé obdrželi materiály elektronicky, a jak zde již zaznělo,
rozhodnutím ministra pro místní rozvoj z roku 2013 bylo možné požádat o zkrácení vázací doby z 20
let na dobu 10 let, této možnosti jsme využili u čp. 209, ministerstvo nám vyhovělo, zaslalo dodatek
smlouvy a po přijetí usnesení a schválení v ZM bude možno uvolnit zástavu. Protože již nově
stanovená vázací lhůta od nabytí právní moci kolaudace uplynula dnem 21. 7. 2008, souhlasilo MMR s
provedením výmazu zástavního práva k uvedené nemovitosti. Katastr nemovitostí a úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových k provedení tohoto výmazu požaduje mimo jiné doložku o
schválení dodatku smlouvy o dotaci zastupitelstvem města.
K usnesení č. 5 – I. Jenková uvedla, že v rámci OPŽP - oblast podpory 2.1.3 - Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů, byla městu přislíbena dotace na projekt "Zametací stroj pro
město Police nad Metují". Přípravou žádosti na tento projekt se zabývá FSO Ing. H. Ištoková, E.
Gennertová, odbor IMŽP, místostarosta a TS Police n. M.
Mgr. J. Škop – z OPŽP přišla výzva, abychom se zapojili do tohoto programu. Zhodnotili jsme
současný stav zametacího stroje, který již není dostatečně efektivní a jeho údržba je stále nákladnější a
frekventovanější a rozhodli se nabídky využít. V podstatě se jedná o stroj za 3 mil. Kč s tím, že město
by ze svých prostředků hradilo pouze 300 tis. Kč. Pokud se tato možnost nabízí, bylo by vhodné jí
využít. V dalším dotačním období již není jisté, zda bude možné o tento typ podpory žádat. Přijetí
dotace se schvaluje předem, přestože zatím nemáme rozhodnutí o dotaci, už máme tzv. registrační list
a máme přislíbeno, že nám dotace bude přidělena. Jednou z podmínek je schválení navrženého
usnesení.
Z. Kadidlo – o jaký typ zametacího stroje se jedná?
Mgr. J. Škop - přesné parametry stroje nemáme zde na zasedání k dispozici, ale můžeme je dodat.
Jedná se o stroj menší než je současný Ladog, který bude sloužit na zimní údržbu, nový stroj byl měl
primárně zametat posypový materiál a snižovat prašnost ve městě. Má tři kartáče, jeho váha je nižší,
čímž bude šetrnější k chodníkům,
K usnesení č. 6 - Mgr. J. Škop uvedl, že jsme využili další z výzev OPŽP, která se týká podpory
domácího kompostování a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, a byla nám přislíbena
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dotace na projekt „Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO v Polici nad Metují“.
Doposud byl svoz bioodpadu řešen jen částečně, proto je třeba situaci řešit a zamezit tak tvorbě
černých skládek a nezákonnému pálení odpadu, či jeho vyhazování do popelnic spolu s komunálním
odpadem. Dotace je určena na pořízení: 3 ks drtičů, 1 štěpkovače a 180 ks domácích kompostérů.
Celkové náklady projektu jsou cca 500 tis. Kč, dotace je přislíbena ve výši 90% z celkových
způsobilých výdajů. Skutečné financování bude upraveno dle výsledku VŘ a poptávkových řízení.
I. Jenková – žádost je jedna věc a realizace je věc další, byla vytvořena skupina osob z CKV, MP a
IMŽP, ve které jednáme o tom, jakým způsobem bude odpadová problematika environmentálně
zhodnocena ve výchovně vzdělávací práci. Chceme do tohoto projektu zapojit děti a žáky naší školy.
Také chci poděkovat Ing. P. Žákovi, který chce být součástí týmu a pomáhat městu v osvětě, která je
v této oblastí zvlášť potřebná. Přivítáme kohokoliv, kdo nám bude chtít pomoci najít řešení s tříděním
odpadů.
Ing. J. Pohl – mám dotaz, zda se tento projekt týká domácího kompostování, nebo také svozu po městě
s nějakým úložištěm?
Mgr. J. Škop – tento projekt je určen na domácí kompostování, do budoucna se zvažuje spolupráce
s bioplynovou stanicí p. Vacka v Pěkově, kam by se mohla tráva svážet.
I. Jenková – návrh na zřízení městské kompostárny zmiňoval Ing. J. Troutnar v minulosti několikrát,
ale vždy s neúspěchem, v orgánech města byla obava z velkého finančního zatížení rozpočtu.
Ing. J. Pohl- jakým způsobem bude probíhat svoz velkoobjemových vaků na zeleň?
I. Jenková – tuto problematiku řešíme spolu s odborem IMŽP a v současné době ještě není
vypracována konečná koncepce. Některá města systém již zaveden mají (Červený Kostelec, Česká
Skalice). Jedná se o zpoplatněnou službu, kdy svozová hlídka občanům vak odveze, vyprázdní a opět
vrátí. Přesnou částku za tuto službu přesně neznám, ale myslím, že se pohybuje okolo 500,Kč/vegetační období. Téma na delší diskuzi a zamyšlení spolu s TS Police n. M. a odbory města.
Věřím, že tato služba bude v budoucnu fungovat, protože občanů, kteří nemají kam odkládat
biologicky rozložitelný odpad, stále přibývá.
K usnesení č.7 – Ing. H. Ištoková okomentovala změnu rozpočtu č. 9, zastupitelé tento materiál
obdrželi elektronicky.
Z. Kadidlo – vznesl dotaz, zda částka -55 559,- Kč je snížení revolvingového úvěru?
Ing. H. Ištoková – ano.
K usnesení č. 8 – Mgr. J. Škop uvedl, že se jedná o nedoporučený prodej pozemku p. č. 86 k. ú.
Pěkov. Pan K. požádal město o prodej pozemku, který užívá jako přístup na sousední pozemek p. č.
423/2, který má dlouhodobě pronajatý od pana G. (ten vyjádřil souhlas s prodejem). Pozemek, který
léta udržuje, navazuje na jeho pozemek st. č. 154. Stavební komise a RM s prodejem souhlasila do
doby, než pan B. požádal město, aby prodej pozemku zvážilo. Na základě požadavku proběhlo místní
šetření, ke kterému byl přizván pan B. i pan K. Oba vedou mezi sebou spor o hranice pozemků, pan B.
doložil, že má velmi složitý přístup na pozemek za domem (příkré a dlouhé schodiště). Panu B. bylo
doporučeno, aby si obstaral písemné svolení, že může na svůj pozemek chodit přes pozemek pana Z.
G. Přislíbil také, že pokud se s panem K. nedomluví na údržbě pozemku p. č. 86, bude ho udržovat
sám. V současné době je situace mezi sousedy vyhrocená a prodejem pozemku by došlo k jejímu
zhoršení, proto odbor IMŽP doporučuje od prodeje ustoupit.
K usnesení č. 9 – Mgr. J. Škop informoval o záměru města, vyřešit svízelnou situaci a nalézt vhodné
uložiště pro výkopovou zeminu. Byla vybrána lokalita bývalé skládky odpadů u Radešova. Pozemky v
tomto prostoru jsou částečně ve vlastnictví města a částečně ve vlastnictví pana V. Při stávajícím stavu
hranic by nebylo možné docílit efektivního tvaru deponie, proto město oslovilo p. V. s žádostí o směnu
části jeho pozemku za pozemky města. Po delším jednání o tvaru rozdělení došlo k dohodě a pan V.
přenechá městu část pozemku.
K usnesení č. 10 – Mgr. J. Škop uvedl, že tato problematika se řeší déle než 1 rok. Zahrádkáři
z Ochoze požádali město o pomoc ohledně přístupové cesty k jejich pozemkům. Po zaměření bylo
zjištěno, že cesta se zčásti nachází na soukromém pozemku. Proto se město rozhodlo narovnat právní
vztah a uvést vše do pořádku. Bylo zahájeno jednání s vlastníkem pozemku pí I. D. a zahrádkáři.
Vyměřil se koridor plotu, část pozemku se ponechala pro parkování a možnost najíždění vozidel, tato
plocha bude sloužit i pro případné parkování při církevních obřadech v Suchodolské kapli. Město
navrhlo pozemky od pí I. D. odkoupit. Rodina D. přišla s návrhem směnit část námi požadovaného
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pozemku za část pozemku, který je v majetku města. Na tomto pozemku byl dříve náhon, v současné
době je pozemek neudržovaný a nevyužívaný. Po schválení této směny město doplatí paní D. kupní
cenu za rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných pozemků, čímž ušetří 22 505,- Kč.

Diskuze, informace:
Starostka:
Čtyři volební období na radnici ve spojení s kulturou a společenským životem měly určitý vývoj. Díky
podpoře radních a podpoře zastupitelů v letošním roce došlo ke změně organizační struktury v
CKV Pellyho domy. Přislíbila jsem, že než skončí toto volební období, proběhne rekapitulace. Požádala
jsem J. Rutarovou, vedoucí CKV, aby spolu se svým týmem vypracovala Výroční zprávu o činnosti CKV
za tento rok. Zpráva byla vyhotovena ve více výtiscích z důvodu vaší informovanosti, zpráva je také
k dispozici na webových stránkách města. Budeme rádi, když se s ní seznámíte a případně budete
připomínkovat. S těmito změnami by mělo dojít i ke změně zřizovací listiny. RM na pondělním zasedání
rozhodla, že návrh této změny ke schválení předložíme již novému zastupitelstvu.
J. Rutarová DiS. – naše činnost je zaznamenána ve výroční zprávě, část bude otištěna v říjnovém PM, dále
je dostupná ke stažení na webových stránkách a jeden výtisk bude k nahlédnutí v knihovně. Ve zprávě je
obsažena činnost každé sekce, součástí je také kompletní přehled všech akcí v CKV Pellyho domy. Pokud
bude mít kdokoliv zájem, ráda vysvětlím a prodiskutujeme.
I. Jenková – v letošním roce došlo k řadě změn v organizační složce CKV, pokud máte zájem, rádi
vysvětlíme. K. Hušek, který nastoupil v květnu na pozici kulturního referenta, součástí jeho náplně práce je
také správcovství budov (Pellyho domy, Kolárovo divadlo a MPM). Stará se o ozvučení sálu, nechal
vyhotovit generální klíčový systém, dohlíží na povinné revize, atd. Všem zaměstnancům CKV děkuji za
práci. Pokud zastupitelé v příštím roce přijmou rozpočtová opatření, bude probíhat rekonstrukce interiéru
v Kolárově divadle (změna počtu míst, sedadel). S další rekonstrukcí se počítá v Pellyho domech, kde již
skončila udržitelnost projektu. Nyní máme tři komerční prostory (Bistro, 2 x kancelář). Kapacita IC je
nedostatečná a máme zájem prostory zvětšit (projekt je připraven). MPM do dnešního dne shlédlo přes 10
tis. návštěvníků, snažíme se vás informovat. Děkuji vedoucí M. Váňové a celému týmu za propagaci a
bohatý kulturní program. Zúčastnili jsme se návštěvy partnerského města ve Swidnici, se kterým
spolupracujeme, dále jsem byla účastna slavnostního otevírání Kongresového centra a. s Veba Broumov.
Na realizaci se podílela projekční architektonická kancelář INS, kde jedním z architektů je M. W., který,
jak dobře víte, byl u zrodu MPM a byl to právě on, kdo vás přesvědčil muzeum zrealizovat. M. W. z vlastní
iniciativy připravil další podklady k rozšíření muzea, tento materiál necháme na další volební období.
V. Plachtová – informovala o možnosti nahlédnutí do kronik města a porovnání kultury před otevřením
CKV Pellyho domy a po něm. Kroniky jsou umístěny v knihovně a zpracovává je kronikářka pí J.
Vaníčková (součástí kronik je i obrazová příloha).
J. M. – chtěl bych objasnit svoji žádost, která byla adresována panu tajemníkovi a jednalo se o
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (svobodný přístup k informacím). Děkuji mu za
odpověď, ale mám pocit, že se v tom i pan tajemník ztrácí, protože uvedl, že město má řadu pracovníků na
dohodu o provedení práce, ale neuvedl počet. Dále bychom měli poděkovat za kulturu nejen CKV, ale i
těm, kdo pro ni něco dělají ve svém volném čase.
J. Rutarová – ve zprávě jsou zahrnuty spolky a konkrétní osoby, které se na realizaci podílejí. Akce
pořádané jinými osobami, spolky či sdruženími si v žádném případě nepřivlastňujeme, dobře víme, že
Police n. M. je vyhlášena aktivní činností spolků. Letní terasu programově zajišťuje p. P. Frydrych spolu s
pí M. Váňovou, organizačně CKV Pellyho domy (rozpis brigádníků, zajištění zboží pro návštěvníky,
podklady pro výplatu honorářů, jízdného atd.)
I. Jenková – samozřejmě děkuju všem, kteří se jakkoliv podílí na společenském a kulturním životě ve
městě. Děkuju často a všem i prostřednictvím PM, což mi je často vytýkáno, ale přesto děkuju znovu.
Všem, kteří přijdou s nápadem, rádi pomůžeme ho zrealizovat to je jedna z hlavních činností CKV, aby
koordinovalo a pomáhalo. Na tvoji žádost není problém odpovědět, máme evidenci dohod včetně
odpracovaných hodin.
J. M. – tento dotaz byl v žádosti vznesen, jen jsem to možná špatně formuloval a zmínil částečné úvazky.
Ing. P. Pohner – dotaz byl na kmenové zaměstnance a na počet odpracovaných hodin, osoby pracující na
základě dohod o provedení práce se mezi kmenové zaměstnance nepočítají.
Starostka:
Informovala o obdržené žádosti o přejmenování části Žďárské ulice na „Belvedér“. Tento požadavek byl
projednáván na pondělním zasedání RM. Pravomoc schvalovat nové názvy ulic přísluší zastupitelstvu,
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jedním z navrhovatelů změny je i člen ZM Ing. P. Žák. Jedná se o pravou část ulice Žďárské a podnět
vznesli všichni obyvatelé této lokality. Jedná se o citlivé téma s dlouhodobým dopadem, a proto je
zapotřebí více času na širší diskuzi a vyjasnění názorů. Budeme řešit v letopisecké komisi, zkonzultujeme
s ředitelkou knihovny a k uvedené problematice se vrátíme na jednom z příštích zasedání ZM.
Pokračovala problematikou cestovního ruchu ve spojitosti s členstvím města ve Společnosti pro destinační
management Broumovsko (dále SDMB). Uvedla, že včera proběhla schůzka DSO Policko, který je
dlouholetým člen turisticky významné oblasti Kladské Pomezí (obecně prospěšná společnost Branka).
Město Police bylo zakládajícím členem, p. Kadidlo byl u vzniku (v letech 1996 – 1997). Odvedli jsme
velký kus práce, ředitelka Kladského pomezí M. V. prezentovala v minulosti činnost i na našem jednání
zastupitelstva. V Broumovské části Kladského pomezí velice aktivně vystupuje Jan Školník – má výborné
myšlenky. Přestože pochází z Prahy, přilnul k Broumovsku a snaží se tento region oživit. Odvedl velký kus
práce. Opakovaně nás přesvědčuje, abychom byli jako Policko součástí Broumovska. DSO Policko se loni
rozhodlo stát se na jeden zkušební rok členem Společnosti pro destinační management Broumovska.
Členství je dosud bezplatné. Iniciátorem spolupráce je Správa CHKO Broumovsko jako reprezentant území
CHKO. Minulý týden jsme obdrželi materiály z Broumovska, které apelovaly na to, že končí zkušební
doba a je třeba, aby se Policko rychle rozhodlo, zda bude řádným členem. DSO Policka zastupují ve
správní radě SDMB předseda DSO V. Vítek, P. Šubíř, V. Friml a J. Krtička. Ti včera na jednání DSO
Policka chtěli hlasovat o definitivním vstupu DSO do SDMB. Argumentovali, že na tomto rozhodnutí
závisí získání provozní dotace SDMB. Odmítla jsem okamžité hlasování, bez konzultace s odborem CKV,
RM a ZM. Nestraním ani Brance ani Broumovsku, ale je to důležité rozhodnutí, které musí projít diskusí.
Předseda DSO Policka uvedl do zápisu termín 5. 10. pro předložení usnesení zastupitelstva o vstupu dané
obce do jedné z destinačních společností v případě, že proběhne nová rajonizace kraje. Je zde ale otázka,
zda když vstoupíme do SDMB, nevystoupíme z Branky? Je to otázka nejen činnosti, ale i peněz – do
Branky je členský příspěvek 6 Kč/obyvatele. Z příspěvku se financuje komplet činnost např. i lyžařské
stopy, cyklobusy. Broumovsko požaduje příspěvek 9 Kč/obyvatele. Zatížení rozpočtu by tak bylo při
členství v obou společnostech více jak 60 tis. Kč. Snažila jsem se získat informace přímo na kraji, ale i od
ředitelky Branky. Na kraji byla rajonizace schválena v roce 2006. Dokument o tom nenašli. Dle záznamu
Branky bylo 5 turisticky významných území, údajně proběhla v roce 2013 změna rajonizace či její zrušení,
ale dokument nebyl nalezen.
Náměstek hejtmana KHK, Otakar Ruml, zodpovědný za cestovní ruch, vnímá 8 turisticky
významných území, a je v něm i Broumovsko. Již čtyři roky probíhají jednání mezi Broumovskem a
Kladským pomezím. Kraj již dříve rozhodl, že dá peníze Kladskému pomezí, které by se mělo rozdělit s
Broumovskem. Jednání mezi Brankou a SDMB nejsou úspěšná.
Logika je, aby území kopírovalo správu CHKO. Je třeba ale stanovit, co bude Kladské pomezí, kde
bude končit. Pod Správu CHKO spadají i Jestřebí hory, ale s těmi nikdo nejednal.
Je otázka, zda členství v SDMB současně znamená vystoupení z Branky. Nikdo neví. Nebylo možné
zjistit víc informací. Členství v obou společnostech by byla výhoda, ale i finanční zátěž. Nevíme, co bude
dělat kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj (zřizovatel České centrály cestovního ruchu). Do 5. 10. 2014 je
třeba přijmout usnesení.
Ing. J. Pohl – dotaz, zda i nějaké obce Broumovska jsou členy Kladského pomezí.
I. Jenková - ano, jsou to Martínkovice, Adršpach, Teplice. Teplice měly problém s placením členských
příspěvků Brance (chtějí platit pouze do jedné společnosti), nakonec příspěvek Brance uhradilo SDMB.
Hmatatelné přínosy členství jsou z Kladského pomezí, z Broumovska zatím moc výstupů nemáme, necelý
rok je krátký čas. Zajímavým výstupem byl průzkum „Jak se žije na Broumovsku“ (a tím i na Policku).
Překvapivý problém Policka je dle respondentů nezaměstnanost. Dále se dle odpovědí lépe žije na Policku
než na Broumovsku. Zastupitelstvo by mělo za město Police nad Metují přijmout nějaké stanovisko. Nové
zastupitelstvo na svém prvním ustavující zasedání zřejmě nebude o takovýchto věcech rozhodovat.
V současné době je hlavním argumentem pro rychlé rozhodnutí vazba na získání dotace – bylo však
ověřeno, že to tak není. Členy SDMB jsme do 31. 12. 2014.
Z. Kadidlo – co nám přinese členství v SDMB? Turistický ruch se u nás dobře rozvíjí.
I. Jenková – z mého pohledu to má určitě přínos – např. projekt Geopark. Fakt je, že například Slavný
je hodně geograficky spojen s Broumovskem. Hmatatelné výstupy zatím nejsou. Jedná se hlavně o
prezentaci. Je třeba dát prostor kraji, aby vydal nějaké stanovisko, např. zda můžeme být v obou
společnostech.
Ing. M. Brát – neměli bychom zůstat v Brance?
I. Jenková - v Brance stále jsme.
Ing. J. Pohl – jakou roli v rajonizaci kraje hraje velikost území – Broumovsko má výjimku? Neuvažuje
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se o přesahu na Radkowsko?
J. Soumar – přikláním se k názoru, počkat do konce roku, ponechat si čas a prostor. Nejprve zjistit
potřebné informace a vázanost na dotaci.
Mgr. J. Škop – děkuji všem zastupitelům a zaměstnancům města za čtyřletou spolupráci při výkonu
mé funkce v tomto volebním období.
V. Plachtová – zastupuji zde filatelistický kroužek, a chtěla bych vám představit předsedu tohoto
sdružení pana M. T. a pokladníka pana S. P. V následujícím roce 6. května má být vydána pamětní známka
dětem, která bude tentokrát věnována patentované značce stavebnice Merkur. Již byl vypracován grafický
návrh, autorem je grafik pan P. S. Spolu s vydáním známky by měl proběhnout také křest. Sdružení
východočeských klubů filatelistů požádalo polické filatelisty o uspořádání této akce. Nezbytnou součástí
takovéto akce je vydání pamětních listů, honorář pro autora, popřípadě proplacení jízdného, drobné
občerstvení atd. Chtěli bychom touto cestou požádat město o finanční podporu prostřednictvím grantu. Je
možné počítat i s částečnou finanční návratností z příjmů za prodej pamětních listů. Při vydání známky se
také nabízí možnost zhotovení pamětního poštovního razítka. Následně po vydání orazítkuje Česká pošta
na svých přepážkách písemnosti, razítko se pak stává majetkem Poštovního muzea v Praze. Jedná se o
významnou akci a prezentaci města. Pořizovací cena razítka je 10 tis. Kč. Je pouze na nás, jak se
rozhodneme. S celou akcí byl seznámen Ing. J. K., který je ochoten jí také podpořit. Pan grafik P. S.
přislíbil účast na křtu. K této příležitosti by mohla být uspořádána soutěž pro děti (např. malování známky).
Jednou z možností je také zapojení grafického oboru ZUŠ Police n. M.
I. Jenková - město tuto akci určitě podpoří, jen je zapotřebí včas zažádat o finanční příspěvek v rámci
grantové výzvy pro I. pololetí roku 2015.
Dále informovala o vysílání „Toulavé kamery“, kdy jedna z relací byla věnována Policku (stavebnice
Merkur, Ticháčkův statek v Suchém Dole a stará škola „Dřevěnka“).
V neděli 28. 9. 2014 dojde k odhalení pamětní desky p. učiteli Karlu Petrovi u příležitosti jeho
nedožitých stých narozenin. (budova ZUŠ) a vydání publikace Karel Petr 1914 – 1981 Účast přislíbil
významný rodák Policka K. H. se svou manželkou, dále pak syn pana učitele. Hlavním sponzorem je firma
Hauk. Provizorní deska je z dílny A. H., knihu vydalo grafické studio PIN Jan Záliš.
B. N., J. S. – v současné době máme ještě trvalé bydliště v Praze, ale chystáme se to změnit, protože to
tady máme rádi, je tu bohatý kulturně společenský život a jsme nadmíru spokojeny. Chtěli bychom městu
poděkovat za rekonstrukci chodníku v ul. Ostasšká, ale zároveň požádat o přijetí opatření zákazu volného
projíždění cyklistů po chodnících, z pohledu bezpečnosti chodců je to velmi nebezpečné a naše chodníky
na to nejsou uzpůsobeny.
I. Jenková – budeme řešit s městskou a státní policií formou represe.
Dále starostka poděkovala všem členům zastupitelstva za čtyřletou práci a popřála zdraví a osobní
spokojenost.
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.

1. ověřovatel :

Zápis vyhotoven 2. 10. 2014

........................................

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