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Zastupitelstvo města Police nad Metují

Z Á P I S
z 4. zasedání Zastupitelstva města Police nad Metují,
které se konalo dne 19.9.2018
od 17:00 hodin v na sále Pellyho domů
P ř ít omni:

Jan Ant l, č le n RM
Mgr . Le nk a F ulk ov á, č le n RM
I da Je nk ov á, s t ar os t k a
I ng. N or be r t Mar e l, č le n Z M
Mar e k P lný , č le n Z M
Z de ně k P ohl, č le n Z M
P e t r Rut ar , č le n Z M
Rade k S t ar ý , č le n Z M
Mgr . Mar t ina Váňov á, č le n Z M

Omluv e ni:

Lubor B oř e k , č le n Z M; Vě r a Kaš ík ov á, č le n Z M; H ana Vobo r ník ov á, č le n Z M

N e př ít omni:

Jar os lav S oumar , č le n Z M

H os t é :

D ana B alák ov á; I ng. Kat e ř ina B r át ov á; I ng. H e le na I š t ok ov á; I lona
Ke jdanov á; Vě r a P lac ht ov á; Z de ně k T e ic hman

P ř e ds e dajíc í:

I da Je nk o v á, s t ar os t k a

Číslo
bodu
1.

I ng. Mat ě j B r át , č le n Z M
I ng. Jos e f H av líč e k , č le n RM
Kar e l Klime š , č le n Z M
Mic hae la Me ie r ov á, č le n Z M
I ng. Jan P ohl, č le n RM
I ng. P av e l P ohne r , t aje mník
Jiř í S e if e r t , č le n Z M
Mgr . Jiř í Š k op, mís t os t ar os t a
I ng. Jiř í Vlč e k , č le n RM

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu č. 4 Zastupitelstva města
Zahájení jednání starostkou města:
Zahajuji 4. veřejné zasedání ZM v roce 2018, které jsem svolala v souladu se zákonem o obcích.
Vítám všechny přítomné členy ZM, vedoucí odborů MěÚ, ředitele a vedoucí organizací zřizovaných
městem. Zapisovatelem dnešního jednání stanovuji paní Dagmar Hauschkovou. Ověřovateli
zápisu z dnešního jednání stanovuji pana Marka Plného a pana Radka Starého. V době
zahájení zasedání ZM je přítomno 15 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Přijato

2.

Kontrola plnění usnesení ZM

3.

1/4ZM/2018
Plán financování obnovy kanalizace - aktualizace PFO č.1
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Plán financování obnovy kanalizace města Police nad Metují pro roky 2019 - 2028.
Starostka uvedla, že v loňském roce byla zrealizována stavba odkanalizování části Záměstí. Akce
byla hrazena z dotace z MZE. V pondělí byly předány veškeré materiály týkající se této
stavby servisní organizaci ERV s.r.o. k vypořádání dotace. Povinnou součástí těchto materiálů byl
i aktualizovaný plán financování obnovy kanalizace.
Mgr. J. Škop - plán financování obnovy kanalizace byl schválený v minulém roce, nyní proběhla
jeho aktualizace, kde byly doplněny nové délky stokových sítí a zvýšena hodnota
majetku. Obsahem aktualizace č. 1 PFO je provedení výpočtu budoucího financování kanalizační
sítě dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství s tabulkou plánu financování obnovy se
zapracováním nové kanalizace na Záměstí v časovém období 10 let (2019 - 2028).
Od tohoto bodu programu se jednání ZM účastnil Ing. Matěj Brát.
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
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4.

2/4ZM/2018
Kontrola TS Police nad Metují, s.r.o. provedená kontrolním výborem ZM
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu Kontrolního výboru ZM Police nad Metují o kontrole TS Police nad Metují, s.r.o.
II. Zastupitelstvo města doporučuje
novému zastupitelstvu města Police nad Metují vzešlému z komunálních voleb 2018 zvážit
zadání ekonomického auditu Technických služeb Police nad Metují, s.r.o., který by pomohl
nalézt nejefektivnější formu spolupráce této společnosti s městem.
Mgr. J. Škop - obdrželi jsme zprávu KV ZM, který na základě usnesení ZM vykonal kontrolu TS
Police n. M. Součástí zprávy je i vyjádření ředitele TS Ing. P. Kalibána. Výsledky kontroly jsou
obsaženy v důvodové zprávě. KV došel k závěru, že hodinová sazba TS Police n. M. je pro město
nákladná a navrhl, aby město posoudilo, zda tento dnes existující model již není přežitý a pro
město finančně nevýhodný. KV konkrétně poukázal na nepoměr hodinové sazby fakturované za
údržbu zeleně městu technickými službami oproti sazbám fakturovaným externími firmami. Dále
KV považuje za zvláštní, že odměna jednatele společnosti se odvíjí od objemu vyčerpaných peněz z
rozpočtu města na činnost TS, na daný kalendářní rok, a nikoliv podle míry hospodárnosti a
efektivnosti činnosti TS. Místostarosta uvedl, že systém odměňování jednatele TS je
nastaven historicky (cca 10 let) z dob minulého ředitele a Dozorčí rady TS Police n. M. Dnešní
návrh na usnesení doporučuje v následujícím volebním období vyhodnotit efektivnost nastaveného
způsobu spolupráce města a TS. Tato problematika byla probírána na zasedání RM a bylo
navrženo, aby nové zastupitelstvo zvážilo zadání ekonomického auditu TS.
Ing. P. Kalibán - poznámka k údržbě zeleně, v ceně fakturované jinými dodavateli je zohledněna
pouze práce s posekáním trávy, my ale musíme trávu naložit a odvézt, a to je další činnost, kterou
vykonáváme, ale v ceně jiných dodavatelů se nepromítá. TS slouží ke správě a údržbě majetku
města, nejedná se pouze jen o úklidovou činnost, jak se někteří mylně domnívají. Zabezpečujeme
kulturní a sportovní akce (Pouť, koncerty, trhy...).
P. Rutar - jen pro doplnění: ve zprávě KV je jasně uvedeno, že se jedná pouze o cenu za sekání.
░░░░ ░░░ - chtěla bych upozornit na neefektivní sekání trávy v ulici Na Sibiři - socha Floriána.
Příliš časté sekání, likvidace plevelů chemickou cestou = kontaminace živ. prostředí. Sama
provádím úklid papírků, plastových lahví a dalších odpadků v této ulici. Nedostatečná kontrola
pracovníků v terénu, ponechání vytrhaného plevele na místě, kde pracovník TS ač má vozík, plevel
nesebere. V ulici Na Sibiři v její dolní části, směr křižovatka u kovárny od ░░░░ až po ░░░░ ░░ ,
je chodník ve špatném stavu, dlaždice jsou plné plevelů, takřka se neuklízí a hrozí úraz, sekání
trávy zde je také diskutabilní. Zvážit zrušení chodníku. Dále sekání před mým domem čp. 92,
dohodli jsme se na smlouvě, kde já budu zajišťovat sekání trávy pod modřínem. Bohužel ostatní
prostor, který mají obhospodařovat TS, sekán není a to již řadu let, prostor zarůstá maliním atd.
Navrhuji schůzku s panem jednatelem TS.
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

5.

3/4ZM/2018
Návrh změn rozpočtu č. 5, rozpočtová opatření č. 25 - 30
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu rozpočtu č. 5 - položky rozpočtového opatření č. 25 - 30. Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů a výdajů o částku 251.431 Kč bez výše příjmů a výdajů
spojených s organizací voleb. Zároveň ZM schvaluje přijetí dotace na financování voleb a
použití této dotace na výdaje spojené s organizací voleb. (částka bude upřesněna po
obdržení dotace)
Ing. H. Ištoková okomentovala tabulku RO. Starostka uvedla, že zastupitelé obdrželi zprávu o
hospodaření ZUŠ v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou tohoto objektu. Poděkování patří Ing. H.
Ištokové, která tento materiál vypracovala (není zahrnuta částka za rekonstrukci schodiště). Do
konce tohoto volebního období ještě obdržíte podrobný materiál týkající se celkové částky
rekonstrukce a přístavby ZUŠ.
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

6.

4/4ZM/2018
Prodej pozemku st. p.č. 118/2 v k.ú. Hlavňov
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I. Zastupitelstvo města projednala a schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 118/2 v k.ú. Hlavňov o výměře 93 m2 panu░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Kupní cena je stanovena na 50,-Kč/m2, celková kupní cena činí 4.650,-Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s převodem pozemku v KN.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Nikole Řezníčkové
1.1. vypracovat kupní smlouvu a zajistit převod pozemku v KN.
Termín: 8.10.2018
Mgr. J. Škop - uvedl, že p. ░░░░ ░░░░ ░ vlastní garáž bez čp. na pozemku st. čp. 118/2 v k.ú.
Hlavňov, důvodem odkupu je scelení pozemku s garáží. Osadní výbor, RM a stavební komise
doporučují prodej. Kupní cena je v místě obvyklá.
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
7.

5/4ZM/2018
Prodej pozemku p.č. 1110/2 v k.ú. VL
I. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
prodej pozemku p.č. 1110/2 v k.ú. VL o výměře 72m2, paní ░░░░ ░░░░ ░░ a panu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena 50,-Kč/m2. Celková kupní cena činí 3.600,-Kč. Kupující také uhradí
náklady spojené s převodem pozemku v KN.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Nikole Řezníčkové
1.1. vypracovat kupní smlouvu a zajistit převod pozemku v KN.
Termín: 8.10.2018
Mgr. J. Škop - uvedl, že pí E░░░░ ░░░░ a p. ░░░░ ░░ vlastní RD░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Polici nad Metují, důvodem odkupu v k.ú. VL je ucelení pozemku v těsné blízkosti RD.
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

Diskuze
Starostka:
Poděkování všem, kteří se podíleli na rekonstrukci a dostavbě objektu ZUŠ, která patřila mezi
nejrozsáhlejší investiční akce.
Probíhají dokončovací práce na Záměstí - asfaltování. Akce byla problémová. Ze strany zhotovitele,
společnosti Silnice Svoboda a.s. došlo k odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo z důvodu
neschopnosti garantovat splnění termínu dokončení stavby. Pro zajištění realizace stavebních prací
ještě v tomto roce byla jejím provedením pověřena společnost STRABAG a.s.
Rekonstrukce Wihanovy ulice se blíží ke konci, i zde byly problémy, které nebyly
zapříčiněny městem.
Rekonstrukce Ostašské ulice se také chýlí ke konci, probíhá frézovaní vozovky v ul. Na Sibiři, kde
následně proběhne na počátku října asfaltovatování.
Na hřbitově se bude pokládat dlažba a tím bude dláždění cest celého hřbitova dokončeno.
Rekonstrukce Hlavňovského rybníka bude dokončena k datu 15. 12. 2018, což je zpoždění.
Bohužel nebude tato akce vypořádána do 31. 10., jak jsem avizovala.
V rámci oslav 100. výročí založení republiky proběhne 24. 10. 2018 slavnostní akt - zasazení lípy v
Bezděkových sadech, uctění památky padlých u prsti ze Zborova pod radnicí a položení květin u
pomníku legionáře na hřbitově. Akce bude zakončena v Kolárově divadle. K této příležitosti chceme
restaurovat sochu legionáře, která je umístěna na hřbitově. Dojde k jejímu očistění a umístění na
nový podstavec z Božanovského pískovce s datem první světové války (1914-1918). Písmo na soše
i na podstavci bude pozlaceno.
V letošním roce nebyla z časových důvodů provedena rekonstrukce střechy na vedlejší budově
úřadu, dále nedošlo k realizaci křižovatky pod náměstím.
Poděkování zaměstnancům z Pellyho domů, kteří svépomocí uklidili "plecháč" u Kolárova divadla,
který slouží k uložení rekvizit a divadelní techniky, i za renovací šaten a foyeru Kolárova divadla.
Poděkování zaměstnancům domu s pečovatelkou službou. V současné době se problematice
sociálních služeb hodně věnuji a upozorňuji na novou sociální strategii kraje, se kterou bude nutné
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pracovat. Populace stárne a rozsah nabízených služeb bude nedostačující. 25. 9. 2018 se sejde
DSO Policko a jedním z hlavních bodů budou právě sociální služby na Policku.
Mgr. J. Škop - informace k cyklostezce. Podařilo se získat finance z krajských dotací na výkupy
pozemků, až bude vydáno územní rozhodnutí, můžeme od vlastníků začít vykupovat
pozemky. Bohužel v trase cyklostezky zemřel jeden z vlastníků pozemků, písemnost bude
doručena dle stavebního zákona i zemřelému. Do konce listopadu by mělo územní rozhodnutí
nabýt právní moci.
░░░░ ░░░ - chtěla bych poukázat na to, že od nemovitosti čp.92 až po křižovatku u kovárny
nejsou již několik let dodělány vjezdy. Již před lety byl vznesen na město dotaz s odpovědí, že tato
záležitost bude postoupena stavební komisi, ta se pravděpodobně k datu 19. 9. 2018 nesešla. Celá
ulice je hotová již řadu let a tento konec ji akorát hyzdí. Po vytrhaných dlaždicích u čp. 92 zůstaly
jen díry. Vznáším požadavek na sjednání nápravy u všech domů od čp. 92 ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Prosím o sjednání schůzky v této záležitosti.
░░░░ - chtěl bych jménem svým a jménem občanů poděkovat zastupitelům města, radě města,
zaměstnancům a především paní starostce za práci v průběhu celého volebního období. Jsem rád,
že v době, kdy jsem vykonával funkci neuvolněného místostarosty, jsem ji přesvědčil, aby odešla
ze školství a věnovala se práci na městě, v té době jako uvolněná místostarostka. Právě díky paní
starostce je na Policku kulturně společenský život na vysoké úrovni a za to jí patří dík. Žijeme v
krásném městě, važme si toho. Dodal, že v dalším volebním období by se přimlouval za to, aby
byla zvýšená pozornost věnována opravám chodníků a komunikací (např. U Damiánky) a citlivě se
přistupovalo k případným úpravám náměsti.
Starostka - poděkovala p. ░░░░ ░░ .
Mgr. J. Škop - poděkoval jménem všech zastupitelů za dlouholetou práci na radnici paní
starostce.

9.

Obrazové prezentace - vzpomínka na Mons. Mariana Lewického a rekonstrukce ZUŠ

Seznam příloh:

Program ZM
Kontrola plnění usnesení

Ida Jenková
starostka

Ověřovatelé:

Marek Plný
člen ZM
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Radek Starý
člen ZM
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