POLICE NAD METUJÍ

ZÁPIS ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2016
konaného dne 7. 9. 2016 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

Mgr. Ida Jenková, Ing. Josef Havlíček, Jan Antl, Jaroslav Soumar,
Karel Klimeš
za TS s.r.o. Ing. Pavel Kalibán, ředitelka MŠ D. Baláková
ředitelka knihovny V. Plachtová, ředitel ZŠ Mgr. Karel Nývlt
Ing. Matěj Brát, Jiří Seifert
Dagmar Hauschková

a) Zahájení jednání místostarostou města
Zahajuji 4. veřejné zasedání ZM v roce 2016, které jsem svolal 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 Ing. Matěje Bráta a pana Jiřího Seiferta.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 16 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)

Zahájení
Schválení programu 4. zasedání ZM v roce 2016
Kontrola plnění usnesení ZM
Plán společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Pěkov a Hony
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na projekt "Vodní nádrž - Hony"
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ na předfinancování projektu
Změna rozpočtu č. 8 - položky rozpočtového opatření č. 23 – 27
Udělení čestného občanství města Police nad Metují
Nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 731/5 v k. ú. v Polici nad Metují
Diskuze

Kontrola plnění usnesení ZM :
11/08/03
13/04/09
09/05/15
07/03/16
09/03/16
12/03/16

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

- převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR – restituce?
- uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plánovanou cyklostezkou – zbývá AOPK
- přijetí pozemku p.č. 1100/4 v k.ú. V. L. darem od manželů Pastorkových
- prodej vodovodu v ulici U Lesovny společnosti VaK Náchod
- odkup pozemku pod cestou k Radešovou, p.č. 1187/3 v k.ú. Police n.M.
- směna pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v Pěkově a na Honech
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USNESENÍ

ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2016
ze dne 7. září 2016
01/04/2016
ZM schvaluje předložený návrh programu 4. veřejného zasedání ZM v roce 2016.
1) Zahájení
2) Schválení programu 4. zasedání ZM v roce 2016
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Plán společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Pěkov a Hony
5) Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na projekt "Vodní nádrž - Hony"
6) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ na předfinancování projektu
7) Změna rozpočtu č. 8 - položky rozpočtového opatření č. 23 – 27
8) Udělení čestného občanství města Police nad Metují
9) Nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 731/5 v k. ú. v Polici nad Metují
10) Diskuze
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
02/04/2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují:
a) schvaluje předložený Plán společných zařízení vyhotovený v rámci komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Pěkov,
b) schvaluje předložený Plán společných zařízení vyhotovený v rámci komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Hony.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
03/04/2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na projekt "Vodní nádrž - Hony" evidovaného pod číslem 16ZPD02-0002,
kterou je městu poskytována neinvestiční dotace ve výši 192 260,- Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
04/04/2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
MŠ Police nad Metují ve výši 210 000,- Kč na předfinancování projektu „Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“, personální šablona „Školní speciální
pedagog“ a „Chůva“.
Zodpovídá: FSO
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
05/04/2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje změnu rozpočtu č. 8 - položky rozpočtového opatření
č. 23 - 27. Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů a výdajů o částku 522.260 Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
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06/04/2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje udělení čestného občanství města Police nad Metují
panu Josefu Haukovi jako čestné ocenění zásluh na rozvoji města.
Zodpovídá: starostka
Pro: 14
Proti: P. Rutar
Zdržel se:
J. Seifert
07/04/2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje udělení čestného občanství města Police nad Metují
paní MUDr. Marii Svatošové jako čestné ocenění zásluh na rozvoji hospicové péče v regionu.
Zodpovídá: starostka
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
08/04/2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje udělení čestného občanství města Police nad Metují
panu Miroslavu Pichlovi in memoriam jako čestné ocenění za badatelské a faktografické literární dílo
z historie města Police nad Metují.
Zodpovídá: starostka
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
09/04/2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 731/5 v k. ú. v
Polici nad Metují o výměře 350m2 panu B. O., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují.
Důvodem nesouhlasu s prodejem, je zatížení pozemku věcným břemenem spol. ČEZ a nevhodnost
umísťování dalších garáží do prostoru sídliště před přijetím koncepčního řešení veřejných prostranství
sídliště jako celku.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
M. Plný

Průběh, komentáře k usnesením:
K usnesení č. 2 – Mgr. J. Škop uvedl, že Státní pozemkový úřad (SPÚ) zpracovává komplexní pozemkové
úpravy (KPÚ) v k.ú. Pěkov a Hony. Jedním z konkrétních výstupů tohoto časově náročného procesu jsou plány
společných zařízení (PSZ), které musí schválit ZM. Zároveň přivítal Ing. Tomáše Sýkoru ze spol. GEOVAP,
s.r.o., která pro SPÚ KPÚ zpracovává a zpracoval i PSZ a požádal jej o doplnění odborného komentáře
k tomuto bodu.
Ing. T. Sýkora – PSZ je jeden z konkrétních podkladů pro vlastní realizaci KPÚ. Jedná se o soubor
opatření, která se snaží zlepšit podmínky pro hospodaření v zemědělské krajině a zároveň slouží k ochraně a
tvorbě ŽP. Navrhují se opatření pro zpřístupnění pozemků (optimalizace cestní sítě s doprovodnými objekty),
pro ochranu ZPF (meze, průlehy, osevní postupy), vodohospodářská opatření (podpora zamokřených ploch,
zachycení vody v krajině, úprava vodotečí) a pro ochranu ŽP (podpora ÚSES, zeleň). Navržená společná
zařízení (objekty) by měla být realizována na pozemcích města a po realizaci by měla přejít do majetku města.
Lze konstatovat, že řešená území nejsou erozně ohrožená, protože jsou z velké části zatravněná, s výjimkou
jedné lokality, kde je pěstována kukuřice. U vodohospodářského návrhu retenční nádrže u H. došlo k dohodě
s LČR, které ji zrealizují na vlastní náklady a převezmou ji do majetku. Návrh PSZ byl odsouhlasen S CHKO
Broumovsko a sborem zástupců.
K usnesení č. 3 – Mgr. J. Škop uvedl, že o tuto dotaci jsme žádali již v loňském roce, ale neúspěšně. Nyní byla
městu Police n. M. přidělena dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Vodní nádrž –
Hony", jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z Královéhradeckého kraje. Příjemci (městu) je poskytována
dotace ve výši 192 260,- Kč. Celkové náklady na projekt byly v žádosti vyčísleny ve výši 274 670,- Kč.
Procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích/celkových výdajích vynaložených na realizaci
projektu nesmí přesáhnout 70 %.
Využití dotace: pořízení projektové dokumentace a zajištění technického stavu nádrže.
K usnesení č. 4 – Mgr. J. Škop seznámil zastupitele s projektem. Uvedl, že RM na svém zasedání projednala
návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Polici nad Metují na předfinancování projektu
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání “ s názvem personální
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šablona „Školní speciální pedagog“ a „Chůva“ ve výši 210 000,- Kč, kterou doporučuje ZM ke schválení. Dále
RM doporučuje z důvodu nepřítomnosti starostky pověřit podpisem smlouvy místostarostu Mgr. Jiřího Škopa.
K usnesení č. 5 – Mgr. J. Škop podrobně okomentoval tabulku návrhu rozpočtových změn č. 8.:
RO č. 23 - návratná finanční výpomoc - projekt MŠ "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání “ personální šablona „Školní speciální pedagog“ a „Chůva“ (viz smlouva NFV).
RO č. 24 - právní služby – financování případného právní zastoupení ve věcech církevních restitucí + ve věci
reklamace víceúčelového sportoviště (včetně znaleckého posudku).
RO č. 25 - oprava kanalizační přípojky radnice - havárie - ve schváleném rozpočtu bylo na položce územní
rozvoj ve výši 100 tis. Kč.
RO č. 26 - navýšení rozpočtovaných příjmů z provozu kina (díky nové promítací technice bude možné častější
promítání).
RO č. 27 - Přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt "Vodní nádrž-Hony" ve výši
192.260 Kč.
K usnesení č. 6, 7, 8 – Mgr. J. Škop uvedl, že udělování čestného občanství města Police nad Metují patří do
gesce paní starostky, která na základě informací a doporučení vytipovala osoby, které se zasloužily významným
způsobem o rozvoj, prospěch a dobré jméno města. V minulosti jsme tuto problematiku v obecné rovině již
řešili na pracovním zasedání zastupitelstva, přičemž po tomto kroku byl vypracován materiál „Statut čestného
občanství města Police nad Metují“, který jsme schvalovali na 2. veřejném zasedání dne 27. 4. 2016 pod č.
06/02/2016. Zastupitelé obdrželi během roku přehled osob navržených na udělení čestného občanství, na jeho
tvorbě se podílela paní starostka a letopisecká komise.
Dnes jsou již ZM předkládány návrhy na ocenění tří osob ve třech usneseních, aby mohli zastupitelé vyjádřit
svůj názor ke každému navrhovanému samostatně v duchu svého hlasování na základě vědomí a svědomí.
V důvodové zprávě jsou uvedeny životopisy všech jmenovaných. Všichni tři oceňovaní jsou poličtí rodáci.
Ing. Josef Hauk se zasloužil o rozvoj města, když byl ve funkci místostarosty spolu s p. Z. Kadidlem hlavním
iniciátorem výstavby „obchvatu“ (přeložky komunikace II/303), díky kterému byla odkloněna silniční doprava
z centra města. Zasloužil se i o to, že z velké části města zmizela vrchní vedení elektřiny a sítí elektronických
komunikací.
MUDr. Marie Svatošová se narodila v Hlavňově – je lékařkou, spisovatelkou, publicistkou a hlavně
zakladatelkou a vůdčí osobností hospicového hnutí. V roce 2002 převzala z rukou prezidenta republiky Řád za
zásluhy v rozvoji hospicové péče v ČR.
Pan Miroslav Pichl ucelil veškerá historická data Police n. M. a systematicky pátral v dobových materiálech,
objížděl matriky i archivy, shromažďoval data, která následně řadil a použil v knižním vydání své první
publikace s názvem Stručné dějiny Police. Následovaly další neméně zajímavé tituly a z jeho materiálů budeme
čerpat řadu let. S velkým politováním konstatuji, že návrh titulu čestného občanství panu Pichlovi přichází až
„in memoriam“.
K usnesení č. 9 – Mgr. J. Škop uvedl, že o prodej předmětného pozemku ve Fučíkově ulici požádal pan B. O.
Důvodem jeho žádosti je výstavba garáží za účelem dalšího prodeje nebo pronajímání. Stavební komise ani RM
tento prodej nedoporučuje, z důvodu zatížení tohoto pozemku sítěmi, věcným břemenem spol. ČEZ a
nevhodností umístění tohoto typu staveb na sídlišti. V současné době je řada odborníků, kteří se věnují
revitalizaci sídlišť, a proto věříme, že do budoucna bude zpracována studie, která ukáže vhodnější řešení
parkování než je výstavba dalších garáží. O tento pozemek projevila ústně zájem pro obdobný účel i paní H. V.

Diskuze, informace:

Místostarosta
• Změna ÚP města Police n. M. – v současné době je vybrán projektant, je s ním uzavřena smlouva o dílo,
během týdne proběhne jednání na úseku územního plánování v Náchodě. Celý proces bude trvat několik
měsíců.
• Rekonstrukce komunikací Na Babí a v Pěkově – probíhá otevřené výběrové řízení na zhotovitele staveb,
které vyhlásil KHK. Informaci, zda KHK získal dotaci na rekonstrukci, či nikoliv, v současné době
nemáme, ale předpoklad získání je reálný. Komunikace Na Babí bude financována z prostředků SFDI,
veškeré stavební práce se stavbou související bude financovat KHK (chodníky), z rozpočtu města budou
použity prostředky na osvětlení přechodů (přechod před ZŠ), dále na úpravu nebo opravu kanalizace.
V současné době v ul. Na Babí probíhá šetření stavu a čištění kanalizace prostřednictvím fy VaK
kombinovaným vozem Kaiser. Stav kanalizace je dle výsledků dobrý, proběhnou jen drobné opravy šachet,
běžná údržba. Součástí projektové dokumentace není rozšiřování parkovacích stání (např. tři parkovací
místa před hřbitovem pro osoby ZTP a ZTPP), tato položka bude muset být hrazena z prostředků města.
Před realizací rekonstrukce komunikace v Pěkově plánujeme na začátek ledna setkání s občany, kde by byli
informováni o průběhu prací a o způsobu a organizaci přístupu do území, jelikož v průběhu rekonstrukce
bude docházet k úplné uzavírce úseků této komunikace.
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V. Kašíková – kdy se dokončí asfaltování napojení nové propojky nad domovem důchodců na
Smetanovu ulici?
Mgr. J. Škop – práce by měly být dokončeny ve čtvrtek, současně s asfaltováním v Ledhujské ulici.
Původně se nepočítalo, že bude nutný tak velký zásah do křižovatky, ale díky malému výškovému rozdílu
vedení kanalizace, zjištěnému v průběhu stavby, bylo nutné novou kanalizaci napojit do níže položené
šachty, než předpokládal projekt.
Radko Piši – dotaz na možnost posílení kontejnerů v ul. Bělská na papír a bio odpad.
Mgr. J. Škop – v současné době je v jednání navýšení četnosti svozů s firmou Marius Pedersen na 2×
týdně. Pokud by ani to nestačilo, není problém posílit toto místo o další kontejner.
Bc. Josef Zima – chci upozornit na skutečnost, že kontrolní výbor ZM nepracuje, jak by měl, a neplní
dané úkoly.
Mgr. J. Škop – o této skutečnosti jsem byl Vámi telefonicky informován na začátku prázdnin. Požádal
jsem p. P. Rutara, aby se výbor sešel a prověřil dané úkoly, následně byla z tohoto jednání vyhotovena
zpráva o Vaší další činnosti. Myslím si, že není vhodné ukládat KV ZM úkoly prostřednictvím usnesení,
výbor má sám konat z povahy věci. Samozřejmě tento podnět přijímáme, a já z tohoto místa vyzývám
předsedu KV ZM k tomu, aby nás na příštím jednání ZM informoval o provedené kontrole.
Petr Rutar – dnes jsme se dohodli, že do 14 dnů se uskuteční zasedání KV ZM a na příštím ZM
v měsíci listopadu seznámíme zastupitele s výsledkem kontroly.
Jiří Seifert – jsem rád, že tady tato problematika zazněla. Dále bych chtěl upozornit na skutečnost, že
v jednacím řádu ZM v článku 6 bod č. 3 stojí, že za zabezpečení plnění usnesení zodpovídá tajemník MěÚ,
který na zasedání ZM seznamuje členy s postupem plnění. Pokud sleduji kontrolu plnění usnesení, tak tento
bod se zde úplně vytratil.
Ing. P. Pohner – tato problematika je plně v kompetenci KV coby orgánu ZM a s MěÚ nemá žádnou
souvislost.
Mgr. J. Škop – pan J. Seifert měl na mysli, že usnesení specifikující činnost KV ZM, včetně uložených
plnění úkolů, není součástí zápisu ze ZM v části „kontrola plnění usnesení“, jak tomu je u ostatních
usnesení.
Josef Drašnar – chtěl bych upozornit na špatný stav chodníku před mojí nemovitostí a požádat, zda by
zde nemohla být naistalována kovová svodidla. Jedná se o dost nepřehledný a nebezpečný úsek. Stávající
plastový sloupek s odrazkami je nevyhovující, často poničený a vhozený do mé zahrady.
Mgr. J. Škop – nejsem schopen nyní zdůvodnit odstranění původních svodidel, ale historicky zde byl
nějaký problém s povolením od inspektorátu dopravy. Zjistím skutečnosti a budete písemně vyrozuměn.
Jednání bylo ukončeno v 18. 00 hodin.

1. ověřovatel :

Zápis vyhotoven 14. 9. 2016

........................................
Místostarosta:

2. ověřovatel : .........................................
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Mgr. Jiří Škop

