ZÁPIS Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2012
konaného dne 20. 6. 2012 v 17,00 hod. na sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni: dle presenční listinyPozdní příchod
Předčasný odchod:
Nepřítomni: Zdeněk Dostál, Věra Kašíková, Ing. Norbert Marel, Ing. Jiří Vlček
Hosté : ředitelka MŠ D. Baláková,
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Kadidlo, Ing. Matěj Brát
Zapisovatelka: Dagmar Hauschková
a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 3. veřejné zasedání ZM v roce 2012, které jsem svolala v souladu se zákonem o
obcích.
Vítám všechny přítomnéčleny ZM, vedoucí odborů MěÚ a zaměstnance města, dále vítám
ředitele a vedoucí organizací zřizovaných městem a všechny přítomné občany.
Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji pana Zdeňka Kadidla a pana Ing. Matěje
Bráta
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 17 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!
b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1) Zahájení
2) Schválení programu 3. zasedání ZM v roce 2012
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Obrazová prezentace průběhu opravy koupaliště
5) Prezentace spolupráce polické a svidnické knihovny - ukončení projektu
6) Prezentace průběhu mezinárodních závodů koňských spřežení 2012
7) OZV č. 02/2012 o místním poplatku za likvidaci odpadů
8) Vydání OZV, která by časověa místně omezovala pořádání společenských akci.
9) Závěrečný účet města Police nad Metují za rok 2011
10) Změna rozpočtu č. 4 - rozpočtová opatření č. 12 - 15
11) Prodeje, směny, bezúplatné převody a darování nemovitostí
12) Diskuse
Kontrola plnění usnesení ZM :
11/08/03 zodp. IMŽP - převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR
09/06/07 zodp. IMŽP - převod kotelny zahradnictví
13/04/09 zodp. IMŽP - uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plán.
cyklostezkou
16/05/09 zodp. IMŽP - prodej pozemků p.č. 330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují panu B.
10/06/09 zodp. IMŽP - prodej stavebních parcel ve Wihanově ulici
09/09/10 zodp. IMŽP - darování částí staveb komunikací z majetku KHK do majetku města
06/02/12 zodp. IMŽP - prodej poz. p.č. 995/7, 1163/7, 1163/8, 993/14, 995/6 v k.ú. Police nad
Metují firmě HAUK s.r.o.

USNESENÍ
ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2012
ze dne 20. června 2012
01/03/2012
ZM schvaluje předložený návrh programu 3. veřejného zasedání ZM v roce 2012.
1) Zahájení
2) Schválení programu 3. zasedání ZM v roce 2012
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Obrazová prezentace průběhu opravy koupaliště
5) Prezentace spolupráce polické a svidnické knihovny - ukončení projektu
6) Prezentace průběhu mezinárodních závodů koňských spřežení 2012
7) OZV č. 02/2012 o místním poplatku za likvidaci odpadů
8) Vydání OZV, která by časověa místně omezovala pořádání společenských akci.
9) Závěrečný účet města Police nad Metují za rok 2011
10) Změna rozpočtu č. 4 -rozpočtová opatření č. 12 - 15
11) Prodeje, směny, bezúplatné převody a darování nemovitostí
12) Diskuse
Zodpovídá: starostka
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
02/03/2012
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
03/03/2012
ZM nesouhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky, která by časově a místně omezovala
pořádání společenských akci.
Zodpovídá: starostka
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
04/03/2012
ZM schvaluje závěrečný účet města Police nad Metují za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s
celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
05/03/2012
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 4- jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 12 - 15.
Souhrnné zvýšení příjmůa výdajů činí 2 271 596,- Kč. Zároveň schvaluje uzavření smluv o
poskytnutí veřejné finanční podpory s příjemci dotace dle přílohy.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
06/03/2012
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 450/3 o výměře 154 m2a p.č. 470/2 o výměře 41 m2 v k.ú.
Hlavňov manželům B. a D. R. do společného jmění manželů. Kupní cena je stanovena v
celkové výši 5.850,- Kč a bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.

Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
07/03/2012
ZM schvaluje změnu usnesení č. 10/02/2012 o směně pozemkův k.ú. Hlavňov takto:
1) Město Police nad Metují přenechá panu M. V. pozemek p.č. 31/2 o výměře 436 m2,
2) M. V. přenechá městu pozemek p.č. 31/4 o výměře 31 m2.
Cena pozemků je stanovena ve výši 30,- Kč/m2. Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků
uhradí M. V. městu kupní cenu ve výši 12.150,- Kč + polovinu nákladů na geometrické
zaměření a vypracování znaleckého posudku.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 15 Proti: Ing. V. Seidl Zdržel se: 0
Ida Jenková
08/03/2012
ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemku st.č.565 a budovy bez čp/če na
pozemku st.č. 565 v k.ú. Police nad Metují z majetkuČeské republiky zastoupené Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Police nad Metují. Zároveň
doporučuje ke schválení znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.
UZSVM/HNA/2185/2012-HNAM.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
09/03/2012
ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod (darování) pozemkůp.č. 1079/26 - ostatní plocha o
výměře 77 m2, p.č. 1079/45 ostatní plocha o výměře 24 m2 a p.č. 1079/46 ostatní plocha o
výměře 57 m2, vše v katastrálním území Police nad Metují, z majetku Královéhradeckého
kraje do vlastnictví města Police nad Metují, a zároveň souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
10/03/2012
ZM schvaluje přijetí daru pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Police nad Metují. Jedná se o tyto pozemky mimo silnici vedle chodníku v k.ú. Police nad
Metují:
p.č.1079/26 - ostatní plocha o výměře 77 m2,
p.č.1079/45 - ostatní plocha o výměře 24 m2,
p.č.1079/46 - ostatní plocha o výměře 57 m2.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
11/03/2012
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 106/1 v k.ú. Velká Ledhuje v obci Police nad
Metují z majetku České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR do vlastnictví města
police nad Metují.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Průběh, komentáře k usnesením:
Starostka v úvodu informovala, že se pravidelně na programu ZM budou objevovat
prezentace o dění ve městě. Oznámila, že formou pamětního listu města poděkuje Mons.
Marianu Lewickému děkanovi polické farnosti, který v květnu oslavil významné pracovní
výročí 30 let kněžství. Pamětní list obdrží i polický AMK, který letos oslaví 60 let od svého
založení. V červenci ukončí provoz prodejna piva a nápojů u Evžena, manželé odchází do
důchodu.
První prezentaci, kterou okomentoval Ing. P. Scholz, byla věnována rekonstrukci Polického
koupaliště. Oprava se týkala rekreačního bazénu, brouzdaliště a 4 brodítek, finální povrch
bazénu je v provedení vyztužená hydroizolační fólie na bázi PVC, pro izolaci schodů a míst,
které jsou určeny k procházení byla použita strukturovaná (protiskluzová) fólie, ostatní svislé
plochy jsou z fólie hladké. V letošním roce budou koupaliště provozovat TS Police n. M.,
s.r.o.
Dále zastupitelé byli seznámení prostřednictvím prezentace ředitelky polické knihovny pí V.
Plachtové s mikroprojektem „Literární inspirace", který se týkal spolupráce polské Swidnice a
české Police n. M. Z tohoto projektu vznikla kniha „Anička a Antek na stopě ztracených
figurek" v obou jazycích. Byly zahájeny výstavy o životě a díle 10 českých a 10 polských
autorů. Atmosféra setkání byla slavnostní a přátelská a spolupráce bude i nadále pokračovat.
Poslední prezentace byla dílem hlavního organizátora závodů koňských spřežení SK Fagone a
byla věnována mezinárodním závodům kategorie CAI-B, které jsou také zařazeny mezi
závody kvalifikace na mistrovství světa. Závody se uskutečnily v květnu letošního roku na
závodišti Jana Čermáka v Polici n. M. Startovali v nich závodníci ze 7 států, 6 spřežení bylo
českých a 8 z ciziny. Zájem diváků byl vysoký.
K usneseníč. 2 - Ing. P. Pohner uvedl, že se jedná o úpravu formální, která byla doporučena
Odborem dozoru a kontroly veř. správy MV. Změny byly provedeny v článcích 7 a 8.
Vypuštěna byla obecná formulace ukládající povinnost předkládat doklady k osvobození a
úlevě. Informoval o možném navýšení poplatku za odpady od 1. 1. 2013 až do výše 1000,- Kč
na poplatníka, které umožňuje schválená novela zákona o poplatcích.
K usnesení č. 3 - starostka citovala žádost p. M. R. o návrhu na vydání obecně závazné
vyhlášky o zákazu hudebních produkcíči jiných hlučných činností po 22.00 hodině na hřišti v
Pěkově. Starostka uvedla, že RM se opakovaně zabývala oblastí veřejného pořádku obecně,
hluk z hudebních produkcí je jen jednou částí. O vydání vyhlášky prozatím neuvažuje, a to
jednak z důvodu zamítavého stanoviska OV Pěkov a také proto, že samotná vyhláška hluk
neřeší, musí poté následovat nástroj k zajištění splnění povinností, tedy represe a sankce.
Provozování hudebních produkcí ve městěnepřekračuje únosnou míru a nebylo by vhodné
vydat vyhlášku a následně hned udělovat výjimky pro kulturní akce, které město podporuje, a
které k životu města patří.
K usnesení č. 4 - Ing. H. Ištoková informovala, že závěrečný účet města za rok 2011 byl ve
zjednodušené formě zveřejněn na úřední desce. V úplném rozsahu pak byl návrh závěrečného
účtu zveřejněn na elektronické úřední desce. V krátkosti shrnula některé části tohoto
závěrečného účtu. Jednalo se o zůstatky účtů, zůstatky úvěrů a půjček, jejich splatnosti a
financování. V další části prezentace byly promítnuty výsledky hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem a Technických služeb města Police nad Metují s.r.o. ZUŠ
skončila s nulovým výsledkem hospodaření, zbylé organizace skončily s kladným výsledkem
hospodaření. Seznámila ZM s plněním rozpočtu příjmu a výdajů dle rozpočtových tříd. Ve
třídě 1 - daňové příjmy - došlo oproti schválenému rozpočtu k přeplnění. Proti předpokladu
byla vyšší daň z příjmů fyzických osob, naopak nižší byla daň z příjmů právnických osob a
daňz nemovitostí. Ve třídě 2 - nedaňové příjmy - došlo ke snížení oproti rozpočtu, a to vlivem
zúčtování nadměrného odpočtu DPH - v rozpočtu bylo zahrnuto v příjmech, následně bylo
účtováno jako snížení výdajů. Ve třídě3 - kapitálové příjmy - došlo oproti schválenému

rozpočtu k navýšení příjmů za prodej bytu v č.p. 69 a budovy „rodinky". Ve třídě 4 - přijaté
transfery - byla hlavní položkou dotace na projekt Intenzifikace ČOV. Ve třídě5 - běžné
výdaje - nebyly prostředky dočerpány vlivem úspory nákladů a z důvodůpřechodu některých
nedokončených akcí do roku 2012. V třídě 6 - kapitálové výdaje - byla největší akcí
intenzifikace ČOV. Dále seznámila přítomné s výsledkem zprávy o přezkumu hospodaření,
při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
J. Soumar -nechápu, jak je možné, že nebyla naplněna daň z nemovitostí.
Ing. P. Pohner - rozpočet vychází z předpokladů, skutečnost je ale jiná hlavněvlivem
nedoplatků. FÚ městu na vyžádání poskytuje přehled celkové výše nedoplatků této daně.
K usnesení č. 5 - Ing. H. Ištoková seznámila zastupitele s navrhovanými rozpočtovými
opatřeními. Prezentovala seznam grantů pro 2. pololetí 2012 navržených k podpoře z rozpočtu
města. Tyto granty doporučuje ke schválení jak grantová komise, tak i RM. Zastupitelé
obdrželi přehled grantů s komentářem k prostudování e-mailem. Změna rozpočtu č. 4 jednotlivá rozpočtová opatření - č. 12. - odvod výtěžku z provozování loterií a jiných
podobných her - do rozpočtu zapojen výtěžek- záloha za 1. čtvrtletí, který město obdrželo
koncem května. Tento výtěžek byl společně s rozpočtovanou rezervou na granty určen na
financování navržených grantů pro 2. pololetí. V rezervě zůstává nedočerpáno 94.000,-.
Rozpočtové opatření č. 13 - finanční odměna za vítězství v soutěži Čistá obec - bude použito
v souladu s podmínkami na podporu ochrany životního prostředí. Rozpočtové opatření č. 14 příjmy z dividend Společnosti Horní Labe a.s. a příjmy z prodeje pozemků -navýšeny výdaje
na akci oprava koupaliště, o zbytek navýšena rezerva na investiční akce. Rozpočtové opatření
č. 15 - Průtoková dotace ZUŠ na projekt Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou (z
programu EU). Je v příjmech ale zároveň i ve výdajích.
Ing.P. Pohner - příjem z odvodu výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her ve výši
cca 300 tis. je za první čtvrtletí, lze očekávat ještěminimálně 2 platby do konce roku; platba za
4. čtvrtletí bude již příjmem roku 2013.
K usnesení č.6 - Mgr. J. Škop informoval, že se jedná o pozemky v Hlavňově pod Hvězdou u
chaty manž. Riegrových, kde tyto pozemky již historicky užívali jejich rodiče.
K usnesení č. 7 - Mgr. J. Škop uvedl, že žádost se jižv ZM projednávala, ale z důvodu
nesouhlasu s cenou požádal o přehodnocení a snížení o 10,- Kč/m2, obdobné pozemky v
Hlavňověse prodaly za 30,- Kč/m2. Odbor IMŽP nechal vypracovat znalecký posudek a po
zvážení došlo k přijatelnému kompromisu pro obě strany.
K usnesení č. 8 - Mgr. J. Škop uvedl, že po dlouhém jednání se konečně podařilo předložit
upravenou žádost, která byla ze strany ÚZSVM akceptována. Protože město nemá v současné
době pro budovu bývalé kotelny konkrétní využití, které by splňovalo podmínky veřejně
prospěšné stavby, schválila RM, že po převodu nemovitostí do majetku města bude kotelna
odstraněna a na jejím místě vysazena veřejná zeleň.
Ing. J. Pohl - současný provozovatel neplánuje využití stávající kotelny a jakým způsobem
vytápí skleníky.
Ing. J. Troutnar - skleníky vytápí dvěma plynovými kotli instalovanými na jiném místě a
původní kotelna slouží jen jako skladiště. Komín je v havarijním stavu, bude nutná jeho
demolice.
K usnesení č. 9, 10 - Mgr. J. Škop uvedl, že se jedná o pozemky ve Žďárské ulici, kde město
vybudovalo chodník podél hlavní silnice a v souladu se smlouvou o výpůjčce byla KHK
předložena žádost o bezúplatný převod pozemků dotčených stavbou chodníku. Nyní nám SÚS
nabízí k převodu do majetku města ještě další pozemky za chodníkem, které vznikly
oddělením pozemku. Tyto pozemky jsou pro správce silniční sítě nepotřebné a jsou městu
nabízeny bezplatně.
V. Plachtová - jak město zajišťuje údržbu takto nedostupných pozemků.

Starostka -2x do roka je sekají zaměstnanci TS Police n. M. křovinořezem.
K usnesení č. 11 - Mgr. J. Škop uvedl, že se jedná o pozemky, které užívá Český svaz
chovatelů ZO Police nad Metují k výstavníčinnosti. Zástupci chovatelů, kteří jsou vlastníky
sousedních nemovitostí, usilovali o získání pozemku do jejich majetku, ale dle územního
plánu je pozemek určen k zastavění bytovou zástavbou, což jejich činnost nesplňuje.
Následně přišli s požadavkem na město, aby požádalo o převod pozemku do svého vlastnictví.
Důvodem je nejistota nájemního vztahu s Pozemkovým fondem, neboťpozemek může v
budoucnu koupit do svého vlastnictví třetí osoba. Obec v tomto případě může požádat PF ČR
o bezúplatný převod pozemku s tím, že zachová určení pozemku pro bytovou zástavbu.
Diskuze, informace:
Starostka:
- popřála místostarostovi Mgr. J. Škopovi a Mgr. L. Slavíkové ke zdárnému ukončení
magisterského studia.
- pozvání od obce Suchý Důl na slavnostní vysvěcení „Zelené kapličky" v Ticháčkově lese,
které se koná 8.
července 2012 ve 12.00 hodin za účasti kardinála Dominika Duky.
- další jednání RM se bude konat 9. července, potom až 6. srpna z důvodu prázdnin a čerpání
dovolené.
- veřejná zasedání ZM jsou plánována na 5. září, 14. listopadu a 19. prosince 2012.
Z. Kadidlo- upozorňuji na špatný stav chodníku v první levotočivé zatáčce z Police n. M. do
Pěkova. Chodci musí vstupovat do vozovky (senioři a matky s kočárky) hrozí nebezpečí
úrazu. Tento stav již přetrvává ½ roku, nazvednutý asfalt.
Mgr. J. Škop - tuto problematiku jsme již řešili na technických poradách, čekáme
ažzaměstnanci TS Police n. M. ukončí práce na polickém koupališti, poté se budou moci
věnovat opravě chodníku.
Ing. M. Brát - jak fungují koordinátoři z Úřadu práce v Náchodě.
Starostka- po velkých těžkostech a problémech jsme konečně zaznamenali úspěch a podařilo
se nám osoby vytipované úřadem práce vychovat a naučit systému výkonu veřejně prospěšné
služby. Máme dva koordinátory p. J. Hejnyše, který má na starosti 4 - 5 osob vytipovaných
ÚP a druhým je p. J. Vítek, který je zařazen pod TS. Police n. M.
J. Hejnyš - s nezaměstnanými máme špatné zkušenosti, častá nemocnost, nedochvilnost a
malý výkon. Mají pracovat 4 hodiny denně a tak jsem nařídil, že návštěvy lékařů a úřadů si
budou obstarávat až po výkonu služby. Neschopnost a absenci jsou povinni si napracovat. Na
starosti mají přechody pro chodce, úklid veř. prostranství města, parky, Muzeum papírových
modelů a další úkoly dle potřeb města.
Starostka- někteří chodí svačit domů, místo aby si nosili svačinu sebou, problém je v tom, že
když už je vychováme, tak přijde nová skupina a vše jde od začátku. Častá nemocnost, kdy
pracují třeba jen 2 osoby, brání řádnému úklidu města. V současné době máme na Policku cca
70 nezaměstnaných osob, které nám mohou být prostřednictvím ÚP přidělovány.
Mgr. K. Nývlt - dotaz na chybějící sáčky na psí exkrementy ve městě.
Starostka -problematika se řeší průběžně, bohužel dochází ke krádežím a plýtvání s těmito
sáčky. Město chce instalovat koše a v současné době jsou vytipována místa k jejich umístění,
koše jsou zakoupeny a budou postupnětechnickými službami instalovány na vycházkové trasy
z města (Ochoz, Čukotka, sídliště...). Speciálně pro pejskaře.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin. Zápis vyhotoven 28. 6. 2012
1. ověřovatel : ........................................
Starostka: ...........................................Ida Jenková
2. ověřovatel : .........................................

