ZÁPIS Z 8. VEŘEJNÉHO - USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2010
konaného dne 8. 11. 2010 v 17,00 hod. v sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni: dle presenční listiny
Pozdní příchod:
Předčasný odchod:
Nepřítomni :
Hosté : senátor Ing. Petr Pakosta, ředitelka MŠ Dana Baláková
Ověřovatelé zápisu: Marek Plný, Ing. Norbert Marel
Zapisovatelka : Eva Pápaiová
a) Zahájení jednání dosavadní starostkou města
Zahajuji veřejné ustavující zasedání nově zvoleného ZM. V pořadí je to již 8. veřejné zasedání v roce
2010, které jsem svolala v souladu s ustanovením §91 odst. 1 zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích.
Předávám slovo nejstaršímu členu ZM panu Jiřímu Seifertovi, který bude do zvolení nového starosty
dnešnímu zasedání předsedat.
b) Jiří Seifert
Vítám všechny přítomné členy nového ZM, vedoucí odborů MěÚ, zaměstnance města, ředitele a vedoucí
organizací zřizovaných městem a všechny přítomné občany.
Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Evu Pápaiovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji pana Marka Plného a Ing. Norberta Marela
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 21 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
Konstatuji, že ZM je usnášeníschopné!
b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
01) Zahájení
02) Schválení programu 8. veřejného zasedání ZM v roce 2010
03) Složení slibu členů ZM
04) Rozhodnutí o počtu uvolněných členů ZM
05) Rozhodnutí o způsobu volby starosty, místostarosty a členů RM
06) Volba starosty
07) Volba místostarosty
08) Volba ostatních členů RM
09) Projev nově zvoleného starosty
10) Úkoly svěřené místostarostovi
11) Zřízení a obsazení kontrolního a finančního výboru
12) Zřízení a obsazení osadních výborů Hlavňov, Pěkov, Radešov
13) Ustavení praporečníka města a jeho náhradníka
14) Jmenování zastupitele určeného pro územně plánovací činnost města
15) Návrh jednacího řádu ZM
16) Smlouva na revolvingový úvěr pro rok 2011
17) Rozpočtové opatření č. 57
18) Diskuse
01/08/2010
ZM schvaluje předložený návrh programu 8. veřejného zasedání ZM v roce 2010.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Předsedající pan Jiří Seifertt konstatoval, že všem přítomným členům zastupitelstva byla před zahájením
zasedání předána představitelkou registračního úřadu Janou Hlaváčkovou osobně osvědčení o zvolení.
Není tedy třeba provádět kontrolu mandátů a je možné přistoupit ke složení slibu členů zastupitelstva.
Přečetl slib člena zastupitelstva ve znění:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky."
Požádal členy ZM, aby jednotlivě podle abecedy přistoupili ke složení slibu, pronesli slovo "slibuji" a
potvrdili složení slibu podáním ruky a svým podpisem.

Po provedení slibu pan Jiří Seifert prohlásil, že všichni přítomní členové ZM složili zákonem stanovený slib
a mohou se ujmout svého mandátu.
Jako další bod programu předložil předsedající návrh na usnesení, aby tak jako doposud byli starosta a
místostarosta pro svoji funkci dlouhodobě uvolněni ze svých zaměstnání.
02/08/2010
ZM schvaluje, aby členové zastupitelstva ve funkci starosty a místostarosty byli pro výkon těchto funkci
dlouhodobě uvolněni.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Následoval návrh na usnesení týkající se technického provedení voleb. Byl předložen návrh, aby volba
starosty, místostarosty, členů RM, finančního výboru, kontrolního výboru a osadních výborů proběhla
veřejným hlasováním.
03/08/2010
ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty, členů RM, finančního výboru, kontrolního
výboru a osadních výborů.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zasedání pokračovala volbu starosty, místostarosty a členů RM. ´
Pan Jiří Seifert požádal členy ZM pověřené volebními stranami a sdruženími nezávislých kandidátů k
přednesení návrhů na funkci starosty města. Navrženi byli:
za
za
za
za
za

Sdružení pro rozvoj města (vystoupil Ing. Jiří Vlček): Mgr. Ida Seidlmanová
ODS (vystoupil Zdeněk Kadidlo): nenavrhují kandidáta
ČSSD (vystoupil Zdeněk Dostál): nenavrhují kandidáta
Nezávislé (vystoupil Ing. Norbert Marel): nenavrhují kandidáta
KSČM (vystoupil Jiří Seifertt): nenavrhují kandidáta

Poděkoval členům ZM za přednesené návrhy a zahájil veřejnou volbu starosty města Police nad Metují.
Jako první a jako jediný předložil k hlasování návrh Sdružení nezávislých kandidátů - Sdružení pro rozvoj
města, aby starostkou pro nastupující volební období byla paní Mgr. Ida Seidlmanová.
04/08/2010
ZM volí v souladu s §84 odst.1. písm.m) zákona o obcích do funkce starosty města
paní Mgr. Idu Seidlmanovou
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1
Předsedající konstatoval, že paní Mgr. Ida Seidlmanová obdržela 20 hlasů a byla řádně zvolena do
funkce starostky města Police nad Metují pro volební období 2010 - 2014.
Blahopřál a předal jí řízení další části zasedání.
******
Nová starostka poděkovala panu Jiřímu Seifertovi za dosavadní řízení zasedání a otevřela další bod
jednání, kterým byla volba místostarosty.
Požádala členy ZM pověřené volebními stranami a sdruženími nezávislých kandidátů k přednesení návrhů
na funkci místostarosty města. Navržení byli:
za
za
za
za
za

Sdružení pro rozvoj města (vystoupil Ing. Jiří Vlček): nenavrhují kandidáta
ODS (vystoupil Zdeněk Kadidlo): Bc. Jiří Škop
ČSSD (vystoupil Zdeněk Dostál): nenavrhují kandidáta
Nezávislé (vystoupil Ing. Norbert Marel): nenavrhují kandidáta
KSČM (vystoupil Jiří Seifertt): nenavrhují kandidáta

Starostka poděkovala členům ZM za přednesené návrhy a zahájila veřejnou volbu místostarosty města
Police nad Metují. Jako první a jako jediný předložila k hlasování návrh ODS, aby místostarostou pro
nastupující volební období byl pan Bc. Jiří Škop.
05/08/2010
ZM volí v souladu s §84 odst.1. písm.m) zákona o obcích do funkce místostarosty města
pana Bc. Jiřího Škopa
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1
Starostka konstatovala, že pan Bc. Jiří Škop obdržel 20 hlasů a byl řádně zvolen do funkce
místostarosty města Police nad Metují pro volební období 2010 - 2014.

Blahopřála a přešla k volbě zbývajících pěti členů RM.
*******
Vyzvala představitele jednotlivých stran a sdružení nezávislých kandidátů k přednesení návrhů na
obsazení pěti členů rady města. Navržení byli:
za Sdružení pro rozvoj města(vystoupil Ing. Jiří Vlček) : Mgr. Lenka Fulková, Ing. Jiří Vlček,
Ing. Vladimír Seidl, Ing. Josef Havlíček a Lubor Bořek
za ODS (vystoupil Zdeněk Kadidlo): kromě nově zvolného místostarosty Bc. Jiřího Škopa
nenavrhujížádné kandidáty na obsazení členů RM
za ČSSD (vystoupil Zdeněk Dostál): nenavrhují žádné kandidáty na obsazení členů RM
za Nezávislé (vystoupil Ing. Norbert Marel): nenavrhují žádné kandidáty na obsazení členů RM
za KSČM (vystoupil Jiří Seifertt): nenavrhují žádné kandidáty na obsazení členů RM
Starostka poděkovala za přednesené návrhy, otázala se, zda navržení kandidáti souhlasí se svojí
nominací. Po obdržení souhlasu zahájila veřejnou volbu zbývajících 5 neuvolněných členů Rady města
Police nad Metují po jednotlivých kandidátech.

1
2
3
4
5

Jméno kandidáta

Za vol.
stranu

Mgr. Lenka Fulková
Ing. Jiří Vlček
Ing. Vladimír Seidl
Ing. Josef Havlíček
Lubor Bořek

SPRM
SPRM
SPRM
SPRM
SPRM

Počet hlasů

Počet hlasů

PRO
18
20
20
18
20

ZDRŽEL SE
1
1
1
1
1

Počet hlasů
PROTI
2
0
0
2
0

Starostka konstatovala, že podle počtu získaných hlasů byli do funkce členů Rady města Police nad
Metuji pro volební období 2010 - 2014 zvoleni Mgr. Lenka Fulková , Ing. Jiří Vlček, Ing. Vladimír
Seidl, Ing. Josef Havlíček a pan Lubor Bořek.
Blahopřála nově zvoleným členům RM a pokračovala krátkým projevem.
Zasedání zastupitelstva pokračovalo stanovením úkolů pro místostarostu, který s těmito úkoly souhlasil.
Nikdo z přítomných nevznesl připomínku.
06/08/2010
ZM pověřuje místostarostu Bc. Jiřího Škopa následujícími úkoly:
a) zastupováním města v pozici účastníka správních řízení
b) dozorem nad přípravou a realizací investic města
c) kontrolou oblastí svěřených Technickým službám Police nad Metují s.r.o.
d) dozorem a kontrolou údržby majetku města - problematika odboru IMŽP
e) zajišťováním správy integrovaných obcí Pěkov, Hlavňov, Radešov
f) dozorem nad DSO Lesy Policka
g) kontrolou dopravní obslužnosti - aktualizace jízdních řádů
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
*******
Následujícím bodem na programu bylo ustavení a volba členů a předsedů kontrolního a finančního
výboru.
Starostka konstatovala, že v přípravných jednáních se všemi stranami a sdruženími, kteří uspěli ve
volbách do ZM byl dohodnuto následující složení finančního a kontrolního výboru.
a) finanční výbor - předseda Ing. Norbert Marel, členové pan Jaroslav Čálek a pan Adam Gennert
b) kontrolní výbor - předseda pan Jiří Seifert, členové pan Ivo Suchomel, paní Věra Plachtová, Ing. Jan
Cikryt a
paní Zdeňka Linhartová
Všichni navržení kandidáti se svojí nominací souhlasili.
Požádala přítomné o případné další návrhy.
Jelikož nebyl přednesen žádný doplňující návrh zahájila volbu předsedy a členů finančního výboru Police
nad Metují po jednotlivých kandidátech.
Jméno kandidáta

Počet hlasů

Počet hlasů

Počet hlasů

PRO

ZDRŽEL SE

PROTI

1 Ing. Norbert Marel - předseda
2 Jaroslav Čálek - člen
3 Adam Gennert - člen

20
20
21

1
0
0

0
1
0

Starostka konstatovala, že podle počtu získaných hlasů byl do funkce předsedy finančního výboru zvolen
Ing. Norbert Marel a za členy pan Jaroslav Čálek a pan Adam Gennert. Blahopřála.
Pokračovala volbou předsedy a členů kontrolního výboru Police nad Metují.
Jméno kandidáta

1
2
3
4
5

Jiří Seifert - předseda
Ivo Suchomel - člen
Věra Plachtova - člen
Ing. Jan Cikryt - člen
Zdeňka Linhartová - člen

Počet hlasů

Počet hlasů

Počet hlasů

PRO
20
21
20
19
21

ZDRŽEL SE
1
0
1
0
0

PROTI
0
0
0
2
0

Starostka konstatovala, že podle počtu získaných hlasů byl do funkce předsedy kontrolního výboru zvolen
pan Jiří Seifert a za členy pan Ivo Suchomel, paní Věra Plachtová, Ing. Jan Cikryt a paní Zdeňka
Linhartová. Blahopřála.
********
Následoval další bod programu, kterým bylo zřízení a obsazení Osadních výborů Hlavňov, Pěkov a
Radešov.
Starostka uvedla, že návrh na obsazení jednotlivých osadních výborů vzešel z voleb, které se konaly
společně s volbami komunálními a byly vyhlášeny zastupitelstvem 8. 9. 2010. Proto je přímo předkládán
návrh na usnesení.
07/08/2010
ZM v souladu s §84 odst.1. písm.m) zákona o obcích zřizuje Osadní výbor Pěkov, Osadní výbor Hlavňov a
Osadní výbor Radešov a volí:
a) do funkce předsedy Osadního výboru Pěkov Ing. Norberta Marela a za členy Vladimíra Vacka, Daniela
Denygra, Milana Kozára, Pavla Frimla, Miroslava Biška a Zdeňka Kaufmana
b) do funkce předsedy Osadního výboru Hlavňov paní Moniku Hrnčířovou a za členy Milana Rottera,
Michala Vacka, Martina Vaniše, Bohumíra Tomana a Jamese Stefaniaka
c) do funkce předsedy Osadního výboru Radešov paní Milenu Pohlovou a za členy Mirku Seidlovou a Jana
Krtíčku.
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1
********
Následovalo ustavení praporečníka města a jeho náhradníka
08/08/2010
ZM jmenuje Ing. Jana Pohla praporečníkem města a jeho náhradníkem Ing. Matěje Bráta.
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1
********
Dalším bodem programu bylo jmenování zastupitele určeného pro územně plánovací činnost města.
Starostka uvedla, že odbor výstavby jako pořizovatel územního plánu města popř. změn územního plánu
předkládá ZM k projednání návrh na určeného zastupitele pro územně plánovací činnost. Podle zákona č.
183/2006 Sb. (stavební zákon) je v § 47 a dalších uveden určený zastupitel, který spolupracuje na
návrhu zadání územního plánu, na návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu a na
vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách, toto vše se týká i
zpracování změn územního plánu.. Odbor výstavby doporučuje jako určeného zastupitele pro územně
plánovací činnost pana Bc. Jiřího Škopa.
09/08/2010
ZM jmenuje pana místostarostu Bc. Jiřího Škopa určeným zastupitelem pro územně plánovací činnost.
Zodpovídá: místostarosta
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1

Dalším bodem na programu bylo projednání Jednacího řádu ZM, který byl předložen členům ZM přes
víkend k připomínkování. K návrhu nebyly žádné připomínky.
10/08/2010
ZM schvaluje Jednací řád ZM.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Následovalo projednání smlouvy revolvingového úvěru pro rok 2011
V návrhu usnesení je předkládána ke schválení smlouva o revolvingovém úvěru. Účel úvěru je zajištění
platební schopnosti města v době časového nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji. (do 5. 11.
2009 jsme měli úvěrový rámec 8 mil. Kč, od 6. 11. 2009 do 4. 11. 2010 byla smlouva na 10 mil. Kč).
Zvýšení úvěrového rámce v loňském roce jsme požadovali z důvodu těžko předvídatelného vývoje
daňových příjmů, které vlivem hospodářské krize značně kolísaly a kolísají.
11/08/2010
ZM schvaluje Smlouvu o revolvingovém úvěru registrační číslo 7360010200476 na úvěr do výše limitu 9
500 000,- Kč
Zodpovídá: FSO
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Poslední před diskuzí byla projednána rozpočtová změna č. 57, která se týká zajištění prostředků na
odměnu při skončení funkčního období uvolněného člena zastupitelstva obce - místostarosty
Dle §75 zákona o obcích má uvolněný člen ZM při skončení funkčního období nárok na odměnu. Odměna
je dána výši měsíční odměny, kterou pobíral, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých
ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce. V
tomto případě se jedná o částku 240 300,- Kč, která bude v rozpočtu nahrazena zrušením rozpočtu na
odkup kotelny v zahradnictví (240 000,- Kč) - v letošním roce nebude uskutečněno a snížením příspěvku
na ošatné pro zastupitele (300,- Kč).
12/08/2010
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 57.
Zodpovídá: FSO
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 2
O slovo se přihlásil nově zvolený místostarosta Bc. Jiří Škop, který poděkoval ostatním zastupitelům za
své zvolení a seznámil je se situaci, která se týká neslučitelnosti funkce zastupitele a zaměstnance města
vykonávajícího přímo státní správu. Uvedl, že dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí je funkce člena zastupitelstva neslučitelná s jeho dosud vykonávanou funkcí referenta odboru
výstavby MěÚ Police nad Metují, a že tuto situaci je připraven řešit ukončením pracovního poměru.
Předložil návrh na usnesení.
13/08/2010
ZM bere na vědomí oznámení místostarosty Bc. Jiřího Škopa o neslučitelnosti funkce člena ZM s jeho
dosud vykonávanou funkcí referenta Odboru výstavby MěÚ Police nad Metují a jeho záměr učinit do tří
dnů úkon směřující ke skončení pracovního poměru.
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1
Diskuse:
Ing. Scholz vystoupil s požadavkem vztahujícím se k probíhajícím stavebním úpravám obřadní síně
radnice. Po odstranění podhledů a obnažení klenby se zjistilo, že by bylo vhodné odstranit opěrný sloup
střední klenby omezující výhled ze zadní části obřadní síně. Toto řešení doporučuje i stavební komise. Dle
návrhu a posouzení statika p. Švorce je nejvhodnějším řešením nahradit opěrný sloup ocelovou výztuží
klenby. Pro provedení doporučil stavební firmu pana Hepnara z Náchoda, která má s těmito pracemi
zkušenosti. Požádali jsme tedy pana Hepnara o zpracování cenové nabídky, která činí tuto částku 126
000,- Kč. Jelikož se jedná o částku převyšující 100 tis. Kč žádá Ing. Scholz jako investiční technik, aby
ZM schválilo použití této částky z rezervy odboru IMŽP, kde prostředky v tomto objemu jsou. Bez
odstranění sloupu nelze pokračovat v rekonstrukci, která má být dokončena do konce roku.
Ing. Vlček - Proč je to tak urgentní? Jsou již stanoveny termíny svateb?
Starostka požádala Z. Dostála, jehož firma stavební úpravy provádí, aby ZM seznámil s postupem prací.
Z. Dostál uvedl, že v současné době práce stojí a nepracuje se. Čeká se na rozhodnutí co se sloupem.
Ing. Vlček - reagoval na zmínku Ing. Scholze, že prostředky jsou, tím, že rozpočet města je vyrovnáván
revolvingovým úvěrem, a že se tedy jedná o prostředky půjčené. Vyjádřil pochybnosti o nezbytnosti této
investice.
Ing. Scholz - znovu vysvětlil situaci - uvedl, že část nákladů rekonstrukce je hrazena z dotace na opravu
kulturních památek a dodržení termínu je závazné. Vyhotovení ocelové výztuže klenby bude trvat určitě

nejméně 14 dnů.
Ing. Seidl - nemělo by být správně vyhlášeno výběrové řízení?
Ing. Scholz - podle zákona ne. Připouštím však, že podle vnitřních směrnic bychom měli získat několik
nabídek. Což by neměl být problém, až na to, že nás tlačí čas. Obávám se, že firma pana Hepnara je
jedna z mála firem v okolí, která má s těmito pracemi zkušenosti a je schopna úpravy kvalitně provést.
Starostka - ukončila diskusi a doporučila věnovat se tomuto problému v pondělí 15. 11. 2010 na
zasedání RM. Poznamenala, že rekonstrukce obřadní síně se provádí na řadu příštích let a měla by být
provedena tak, aby co nejlépe sloužila při všech slavnostních příležitostech. Věří, že ZM kvalitnímu
provedení nebude bránit.
Jednání bylo ukončeno v 18.10 hodin.
Zápis vyhotoven 8.11. 2010
1. ověřovatel : ........................................
Starostka města :
...........................................
Mgr. Ida Seidlmanová

2. ověřovatel : .........................................

