ZÁPIS Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2010
konaného dne 8. 9. 2010 v 17,00 hod. v sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
Přítomni : dle presenční listiny
Pozdní příchod :
Předčasný odchod:
Nepřítomni : Petr Scholz, Mgr. Monika Trnovská
Hosté: ředitelka MŠ D. Baláková, ředitel ZŠaMŠ Mgr. K. Nývlt,
Ověřovatelé zápisu : Ing. Pavel Scholz, Jiří Seifert
Zapisovatelka: Dagmar Hauschková
a) Zahájení jednání starostkou města
Zahajuji 6. veřejné zasedání ZM v roce 2010, které jsem svolala v souladu se zákonem o obcích.
Vítám všechny přítomné členy 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 Ing. Pavla Scholze a pana Jiřího Seiferta.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 19 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
ZM je usnášeníschopné!
b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
1) Zahájení
2) Schválení programu 6. zasedání ZM v roce 2010
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Existence OO Policie ČR v Polici nad Metují
5) Jednací řád osadních výborů
6) Vyhlášení voleb do osadních výborů a jmenování sčítací komise
7) Propagace volebních programů kandidujících subjektů vPM
8) Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Police nad Metují
9) Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení
10) Opatření obecné povahy č. 3/2010 - 2. Změna ÚP města Police nad Metují
11) Vyhláška č. 4/2010, kterou se ruší vyhláška č. 2/ 2000 o vytvoření a využití účelových prostředků
FRB
12) Rozpočtová opatření č. 24 až 45
13) Prodeje, odkupy nemovitostí a věcná břemena
14) Diskuse
Kontrola plnění usnesení ZM :
04/03/02 zodp. IMŽP - odkup pozemků na trase „obchvatu"
04/01/03 zodp. IMŽP - směna ulic Tomkova - Na Babí s KHK
11/08/03 zodp. IMŽP - převzetí pozemků v areálu DPS od AOPK ČR
09/06/07 zodp. IMŽP - odkup kotelny zahradnictví
13/04/09 zodp. IMŽP - uzavření smluv o smlouvě budoucí na pozemky pod plánovanou cyklostezkou
16/05/09 zodp. IMŽP - prodej pozemků p.č. 330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují panu Bitvarovi
10/06/09 zodp. IMŽP - prodej stavebních parcel pod Klůčkem
10/07/09 zodp. IMŽP - pronájem pozemků pro instalaci fotovoltaické elektrárny
11/07/09 zodp. IMŽP - odkup poz. p.č. 88/1, st.č. 432/4 a budovy v k.ú. Police od MILPO, s.r.o.
11/03/10 zodp. IMŽP - prodej domu č.p. 69 současným nájemcům - zbývá uzavřít smlouvu s 1
nájemníkem
13/05/10 zodp. IMŽP - prodej pozemku p.č. 730/22 v k.ú. Hlavňov panu M. V.

USNESENÍ
z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2010
ze dne 8. září 2010

01/06/2010
ZM schvaluje předložený návrh programu 6. veřejného zasedání ZM v roce 2010.
1) Zahájení
2) Schválení programu 6. zasedání ZM v roce 2010
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Existence OO Policie ČR v Polici nad Metují
5) Jednací řád osadních výborů
6) Vyhlášení voleb do osadních výborů a jmenování sčítací komise
7) Propagace volebních programů kandidujících subjektů vPM
8) Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Police nad Metují
9) Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení
10) Opatření obecné povahy č. 3/2010 - 2. Změna ÚP města Police nad Metují
11) Vyhláška č. 4/2010, kterou se ruší vyhláška č. 2/ 2000 o vytvoření a využití účelových prostředků
FRB
12) Rozpočtová opatření č. 24 až 45
13) Prodeje, odkupy nemovitostí a věcná břemena
14) Diskuse
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
02/06/2010
ZM bere na vědomí dopis brigádního generála Judr. Petra Přibyla. Požaduje zachování Obvodního
oddělení Policie České republiky pro Polici nad Metují, její spádové obce a DSO Policko se standardními
službami bez příspěvku na jeho provozní náklady.
Zodpovídá: starostka
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
03/06/2010
ZM schvaluje Jednací řád osadních výborů platný od 8.9.2010.
Zodpovídá: tajemník
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1
04/06/2010
ZM vyhlašuje v termínu konání voleb do zastupitelstev obcí 15. a 16. října 2010 volby do osadních
výborů s následujícím počtem volených členů:
a) OV Pěkov ........................ 7 členů
b) OV Hlavňov ...................... 7 členů
c) OV Radešov ...................... 3 členové
ZM jmenuje následující obsazení sčítací komise pro volby do osadních výborů:
předseda - tajemník Ing. Pavel Pohner,
členové - za OV Pěkov - David Thér a Jiří Rössel st., za OV Hlavňov - Milan Rotter, Petr Hrnčíř, za OV
Radešov - Milena Pohlová, Miroslava Seidlová,
Zodpovídá: tajemník
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
05/06/2010
ZM schvaluje, aby jednotlivé subjekty kandidující v Polici nad Metují v komunálních volbách dostaly v
říjnovém čísle Polického měsíčníku prostor pro propagaci svých volebních programů v rozsahu jedné
strany A4 bezplatně.
Zodpovídá: starostka
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1
06/06/2010
ZM schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Police nad Metují, okres
Náchod.
Zodpovídá: ředitel ZŠaMŠ
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
07/06/2010
ZM schvaluje vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
Zodpovídá: FSO
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
08/06/2010
ZM vydává dle § 6 odst. 5 písm.c) a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon), § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb.

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
a po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona změnu č. 2 Územní plánu města Police nad Metují
formou opatření obecné povahy.
Zodpovídá: OV
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
09/06/2010
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/ 2000 o
vytvoření a využití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Police nad Metují.
Zodpovídá: FSO
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
10/06/2010
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 24 až 45 - tedy zvýšení rozpočtu výdajů o 1 636 300,- Kč, zvýšení
rozpočtu příjmů o 2 794 000,- a změnu čerpání revolvingového úvěru - snížení o částku 1 157 700,- Kč.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17 Proti: 1 Zdržel se: 1
11/06/2010
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno
bude spočívat v právu oprávněného strpět umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
na pozemcích p.č. 300 a p.č. 173/9 v k.ú. Hony. Zařízením distribuční soustavy se konkrétně rozumí
zemní kabelové vedení AYKY 4Bx25 pro akci "Police n.M., Hony, N.-přípojka NN pro p.p.č. 173/7". Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 1000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
12/06/2010
ZM schvaluje prodej budovy bez čp/če - kůlny na pozemku st.č. 193 v k.ú. Pěkov manželům J. a J. Š. za
kupní cenu 2.730,- Kč.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
13/06/2010
ZM mění své usnesení č. 11/07/2009 takto:
ZM schvaluje odkup pozemků p.č. 88/1 o výměře 986 m2, st.p.č. 432/4 o výměře 223 m2 a budovy
kotelny na st.p.č. 432/4 v k.ú. Police nad Metují od vlastníka MILPO, s.r.o., do majetku města za
nabízenou kupní cenu 291.800,- Kč.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
14/06/2010
ZM ruší své usnesení č. 12/05/2009, tedy prodej pozemků p.č. 1183 o výměře 212 m2, 1184/1 o výměře
465 m2 a p.č. 1213 o výměře 844 m2 v k.ú. Police nad Metují do spoluvlastnictví p. R. Ř. a J. F., a
schvaluje prodej předmětných nemovitostí do výlučného vlastnictví panu J. F. formou dodatku k již
uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Police nad Metují, kdy kupující, případně další
vlastníci, budou povinni v případě zcizení nemovitostí nebo podílu na nich, nabídnout je ke koupi zpět
městu Police nad Metují, a to za stejných podmínek, za jakých ke koupi došlo, tedy za kupní cenu
816.500,- Kč.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
15/06/2010
ZM schvaluje prodej pozemku st.č. 109 o výměře 75 m2 v k.ú. Velká Ledhuje panu M. G. Kupní cena je
stanovena ve výši 70,- Kč/m2 a celková cena 5.250,-Kč bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1
16/06/2010
ZM ruší své usnesení č. 13/05/2010 a schvaluje prodej pozemku p.č. 730/22 o ploše 388 m2 v k.ú.
Hlavňov do ideálního spoluvlastnictví panu M. V. a paní Janě Skalové. Kupní cena je stanovena ve výši
25,- Kč/m2 a celková kupní cena 9.700,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0

17/06/2010
ZM schvaluje:
a) prodej pozemku p.č. 731/57 o výměře 48 m2 a části pozemku p.č. 731/1 nově označené jako p.č.
731/59 o ploše 220 m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům J. a O. V. Kupní cena je stanovena dohodou ve
výši 1,- Kč/m2, celková kupní cena činí 268,- Kč.
b) odkup kanalizační přípojky - prodloužení kanalizace v ul. Hvězdecké + horské vpusti od manželů J. a
O. V. Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 268,- Kč. Kupní cena za prodej pozemků a odkup
kanalizační přípojky s horskou vpustí bude vypořádána vzájemným zápočtem.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
Průběh, komentář k usnesením:
Starostka zahájila zasedání bodem o nebezpečnosti a kriminalitě na území města Police n. M. Okolnosti,
které přivádí občany na dnešní zasedání nejsou zrovna potěšující. Krádeže a pokusy o vloupání překročily
únosnou mez. Dnes se na toto téma pokusíme diskutovat za přítomnosti zástupců Policie ČR, městské
policie a zastupitelů města. Na úvod - bezpečnost ve městě zajišťuje stání policie prostřednictvím
Obvodního oddělení policie ČR v Polici n.Met., kde slouží v současné době 12 policistů, z toho 3 jsou
zařazeni v pohotovostní pořádkové službě + 2 kriminalisté. Obvodní oddělení policie ČR má ve své
kompetenci město Polici n. M., včetně integrovaných obcí a obce DSO Policka (7 obcí). Vedoucím je npor.
Pavel Štengl, jeho zástupce npor. P. Leppelt. Další složka, která má na starosti pořádek a bezpečnost ve
městě Police n. M. je městská policie, vedoucí strážník je P. Zima, strážník J. Valchař a administrativní
pracovník je M. Pelc. Služby MP jsou rozepisovány vždy na měsíc, dle potřeb. Slouženy jsou především
všední dny, většinou od 7 do 21 hodin. Dozor je zajišťován jak ve vlastním městě Polici n. M., tak i v
Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech. Ikdyž je nestandardní, aby strážník sloužil sám, přistupujeme
k tomuto řešení, abychom pokryli službou co největší část dne. Služby o sobotách a nedělích jsou
výjimečné, pouze v případě nutnosti. Ve dvou lidech není možné, při respektování pracovní doby dané
zákoníkem práce, větší rozsah služby zajistit. Vzhledem k neúnosné bezpečnostní situaci v poslední době
bude služba částečně přesunuta do večerních a nočních hodin. Občany informujeme o dění ve městě
prostřednictvím webových stránek, městského rozhlasu a PM. Dne 20. 8 byli občané informováni o
situaci ve městě. Byli vyzváni ke zvýšené opatrnosti, k zabezpečení svých obydlí a požádáni o případné
informace, které by vedly k zadržení podezřelých osob. Mimo bezpečnosti v ulicích se snažíme zabezpečit
pořádek a bezpečnost i v městských zařízeních (DPS, MŠ, ZŠ, knihovna, Pellyho domy, Kolárovo
divadlo). Z neděle na pondělí jsem byla upozorněna na další pokusy o vloupání ve Smetanově ulici, dále
prostřednictvím e-mailu o pokusech vloupání do obydlí v Zahradní ulici atd. Ptám se, jak státní Policie ČR
chrání své občany, jak probíhá prevence a informovanost, jak zlepšit spolupráci s radnicí a se sociálním
odborem k ochraně starých a nemocných občanů.
npor. Pavel Štengl, vedoucí obvodního odd. Policie ČR - bohužel hlášení o pokusu o vloupání se množí.
Letošní nárůst kriminality je oproti předešlým rokům značný. Bez pomoci občanů nejsme schopni sami
tuto situaci zvládnout. Posílili jsme noční hlídky a děláme pravidelné noční výjezdy do inkriminovaných
lokalit. Občany prosíme o zvýšenou opatrnost, zvláště při zabezpečování svých obydlí. V případě
jakéhokoliv podezření neváhejte a telefonujte, informace budou zpracovány a využity k odhalení
pachatelů. Bohužel policie nemá dostatek zaměstnanců. Jak uvedla paní starostka, spadá pod náš obvod
mimo Polici n. M. dalších 7 obcí, proto není možné tento prostor dostatečně vykrýt a zabezpečit bez
spolupráce a pomoci občanů.
Občané Smetanovy ulice žádají město o dostatečné osvícení této ulice, v současné době nesvítí všechny
pouliční lampy. TS Police n. M. byly již několikrát upozorněny, dosud bezvýsledně. Stává se, že je
pachatel zadržen, ale nejsou proti němu shromážděny potřebné důkazy a případ je odložen.
npor. P. Štengl - případ může být odložen, ale po získání dalších důkazů bude šetření pokračovat.
Vyzývám občany, aby sami nezasahovali a volali linku 158.
Místostarosta OÚ Bukovice p. Matějec - přiblížil průběh vloupání do kanceláře OÚ Bukovice, ke kterému
došlo i přes funkční elektronické zabezpečení dvakrát po sobě v průběhu několika dní. Pachatel byl díky
zásahu starosty vyrušen a téměř dopaden. Bohužel celý proces od ohlášení na lince 158 po příjezd
policejní hlídky je tak dlouhý, že je téměř nemožné, aby byl pachatel zadržen.
S. Rieger - neuvažovalo se o zabezpečení města kamerovým systémem?
I. Seidlmanová - město o prostředky na umístění kamer žádalo prostřednictvím grantu „Bezpečné
Policko", bohužel neúspěšně. Po městě se několik kamer nachází, ale počet není dostačující.
npor. P. Štengl - i policie umístila kamery na některá strategická místa ve městě.
K usnesení č. 2 - starostka informovala o záměru realizace úsporných opatření, které mohou vyústit ve
zrušení obvodního odd. v Polici n. M. Na toto téma proběhla v posledních týdnech četná jednání se
zástupci policie ČR, s plk. JUDr. D. Fulkou, vedoucím Územního odboru služeb kriminální policie a
vyšetřovaní Náchod, s plk. RNDr. Pavlem Křivkou, Csc., vedoucím Územního odboru vnější služby.
Starostka citovala dopis brigádního generála JUDr. Petra Přibyla, ředitele Krajského ředitelství policie
KHK, ve kterém vedení města informuje o nutnosti zavedení restriktivních rozpočtových opatření.
Naznačuje, že pokud město nepřispěje finančními prostředky (cca 200 tis. Kč) na základní provozní
výdaje (vytápění, voda, služby) místního obvodní odd. nebude možné jej v Polici n. M. zachovat a dojde

k jeho přičlenění pod jiné obvodní odd. Starostka konstatovala, že bohužel neexistuje ze strany policie
žádná koncepce, která by řešila, jak bude v případě zrušení obv. oddělení dále zajištěna bezpečnost
občanů Police a přilehlých obcí. Na dotaz směřovaný na Policejní prezidium ČR, zda se změna dislokace
služeben týká celé České republiky jí bylo sděleno, že tento postup směřující k úspoře 6 miliard korun se
týká všech krajů ČR. O situaci byla informována RM, ZM, OV a DSO Policko. Dne 31. 8. proběhlo
zasedání DSO Policko, kde se řešila otázka, zda jsou obce ochotny přispívat ze svého rozpočtu na
základní provozní výdaje služebny policie.
Starosta Velkých Petrovic L. Friml - uvedl, že proběhlo jednání s hejtmanem KHK, který přislíbil svoji
pomoc ve formě jednání s ředitelem krajského ředitelství Policie ČR. Žádáme zachování obvodního odd. v
Polici n. M. Zrušením dojde k nevratnému kroku, který bude mít dopad na nás na všechny. Touto
navrhovanou redislokací spojenou s žádostí o finanční spoluúčast obcí vláda doslova obce vydírá.
Konkrétně naše obec má se státní policií dobrou spolupráci, zásahy jsou včasné a došlo i k dopadení
pachatelů. Pokud nedojde ke změně legislativy a škoda do 5 tis. Kč bude pouze přestupek, nic se
nezmění. Policie také hodlá ušetřit velké částky na pohonných hmotách, což bude mít další velký vliv na
kriminalitu.
Z. Dostál - obávám se, že příspěvek města na provozní náklady služebny nebude konečný a bude
narůstat.
I. Seidlmanová - souhlasím s tímto názorem a navrhuji přijetí uvedeného usnesení. Totožný názor
vyjádřili písemně i někteří zastupitelé. Nesouhlasí s koncepcí přispívání na provoz státních orgánů z
městského rozpočtu.
K usnesení č. 3,4 - Ing. P. Pohner uvedl, že ZM se již v loňském roce usneslo na obsazování členů OV
formou voleb. Volby budou vždy společně s volbami komunálními. Jednací řád OV počítá s pětičlenným
OV Radešov. Současný OV Radešov však navrhuje aby byl počet snížen na 3 členy. Veškeré informace k
těmto volbám byly otištěny v PM č. 7.
K usnesení č. 5 - starostka uvedla, že je často dotazována politickými volebními stranami na možnost
propagace volebních programů v Polickém měsíčníku. Historicky se tato služba neumožňovala, ale na
základě konzultace s kolegy z okolních měst, kde je tato služba standardní, se RM usnesla v případně
komunálních voleb dát prostor v rozsahu A4 každé politické straně (6 stran a sdružení) v říjnovém
Polickém měsíčníku bezplatně.
K usnesení č. 6 - starostka podala informaci o nutnosti zřízení nové třídy MŠ. Zápisy do MŠ jsou vždy k
31. 5. Následovala jednání se školskou radou a školskými zařízeními spadajícími pod ZŠ Police n. M. (MŠ
Bezděkov n. M., V. Petrovice, Č. Metuje), a celý proces trval cca 14 dní. 22. 6. proběhlo jednání za účasti
ředitelky MŠ D. Balákové a ředitele ZŠ Mgr. K. Nývlta, kde se konstatovalo, že neumístěných dětí je 24.
Následně tato informace zazněla na zasedání ZM 23. 6. Hledalo se vhodné řešení a prostory. Vytipován
byl polytechnický pavilón při ZŠ Police n. M. Vycházelo se i z toho, že toto zařízení může v budoucnu
sloužit jako zdravotnické zařízení, jesle či prostor pro využití volnočasových aktivit. Dle vstupních
informací z hygieny nebyl shledán problém v přestavbě na třídu MŠ. Dohoda s ředitelem ZŠ tedy zněla,
že stavební úpravy budou minimální a budou kryty z prostředku ZŠ určených na údržbu i z části z
ušetřených prostředků MŠ Police n. M. Poté však začaly problémy s hygienou, která označila společný
vchod do této budovy pro děti a nájemníky bydlící o patro výše jako nepřípustný. Žádost KHS o výjimku,
byla neúspěšná. Stavební úprava vchodu stála navíc 150 tis. Kč. Celá akce pak stála 385 tis. Kč. Původní
rozpočet byl odhadován na 250 tis. Kč. RM dne 28. 6. schválila přesunutí částky 100 tis. Kč z rozpočtu
MŠ (úspora za levnější malovaní a instalaci osvětlení - v MŠ byla ponechána část úspor ve výši 20 tis. Kč
na dokončení malování suterénu a 30 tis. Kč na nákup sněžné frézy). 9,5 tis. Kč stál projekt, který byl
uhrazen z rezervy IMŽP. Zbývalo uhradit 150 tis. Kč. Snahou města bylo v maximální míře využít
sponzorských darů. K dnešnímu dni se podařilo od sponzorů získat částku 100 tis. Kč (50 tis. Kč Veba, 30
tis. Kč p. Wichterle a 20 tis. Kč fa Janeček). Zbytek potřebných prostředků bude kryt z prostředků ZŠaMŠ
Police n. M.určených na údržbu a opravy v roce 2010. Vlivem nákladů na splnění požadavků hygieny se
celá akce stala investicí a jako s takovou je třeba s ní nadále nakládat; zanést ji do účetnictví a majetek
města o proinvestovanou částku zhodnotit.
Ing. P. Pohner - na tuto stavbu byl zpracován projekt, vydáno stav. povolení a po dokončení stavebních
prácí provedena kolaudace, tudíž se jedná o investici. Město musí tuto investici zanést do svého
účetnictví a stává se tak investorem. Původně bylo počítáno, že bude stavba hrazena z rozpočtových
prostředků ZŠ jako běžná oprava. Část použitých prostředků lze takto promítnout (malování, výměna
podlah. krytin, nátěry dveří atd.) Ostatní finanční prostředky v hodnotě 294 tis. Kč ZŠ městu
přefakturuje a město je uhradí a následně o tuto částku poníženou o 100 tis. Kč (sponzorské dary) sníží
základní škole příspěvek na činnost. Tato transakce je tímto způsobem zahrnuta v rozpočtových
změnách, které jsou dnes ZM dnes předkládány.
Ing. J. Vlček - zjednodušeně řečeno, celkové náklady 385 tis. Kč, 100 tis. Kč od sponzorů, 185 tis. Kč
uhrazeno z městského rozpočtu z kapitoly rezervy, celková investice města 285 tis. Kč.
Z. Dostál - materiály s touto informací mi byly doručeny pozdě a nemohl jsem včas reagovat. Nejsem s
tímto postupem spokojen a nebudu pro tuto položku v rámci rozpočtových změn hlasovat. Chci požádat a
vyjmutí rozpočtové změny vedené pod číslem 44 ze schvalování. Složil jsem volební slib a musím být s
materiály včas seznámen. Předkládané věci mají být připraveny a podloženy, chybí mi důvodová zpráva.

Již jsme podobnou chybu udělali při financování beach volejbalového hřiště. Takovýchto chyb bychom se
měli vyvarovat.
K usnesení č. 7 - Ing. P. Pohner novelou zákona o místních poplatcích (z.č.183/2010 Sb.s účinností od
16.6.2010) bylo umožněno obcím vybírat místní poplatek kromě VHP povolovaných přímo obcí i za jiné
technické herní zařízení povolené MF. Sazba poplatku dle zákona o místních poplatcích za každý VHP
nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí na tři měsíce činí 5 tis. Kč.
K usnesení č. 8 - Z. Kadidlo veškeré změny byly konzultovány a byl zpracován návrh zadání, který byl
průběžně doplňován a upravován. Tento návrh byl dne 31. 10. 2007 pod č. 2 schválen ZM. Ten byl
projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a veřejností, následně upraven a opět projednán.
Nyní již nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky a návrh je možné schválit.
K usnesení č. 9 - Ing. P. Pohner v roce 2000 město Police n. M. obdrželo bezúročnou půjčku 1.200 tis.
Kč z MMR, tato půjčka byla splatná do 30. 6. 2010. Na základě poskytnuté půjčky město vydalo vyhlášku
č.2/2000 o hospodaření s tímto fondem. V průběhu let byly tyto prostředky půjčovány občanům i městu
na opravy byt. fondu. Půjčku jsme poukázali zpět na MMR a tudíž platnost této vyhlášky již nemá
opodstatnění a vyřazuje se z právních předpisů obce.
K usnesení č. 10 - Ing. P. Pohner seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami dle přiložené tabulky,
kterou všichni obdrželi.
L. Bořek - k rozpočtové změně pod č. 44, chci dodat, že školy mají finance na údržbu a opravy. V tomto
případě však vzhledem k navýšení částky z důvodu dodatečného vybudování vstupních dveří musíme,
protože se jedná o zhodnocení majetku města, přistoupit ke schválení rozpočtového opatření, které tu již
bylo vysvětleno. Tento postup je účetně správný a byl projednán v RM.
Z. Dostál - rozumím tomuto financování, ale vadí mi, že veškeré informace byly rozeslány pozdě a vše
nebylo náležitě projednáno se zastupiteli. Proto bych chtěl podat protinávrh na vyjmutím tohoto bodu z
dnes schvalovaných rozpočtových opatření.
Ing. J. Vlček - nebylo by optimální vyřazovat tuto položku z rozpočtových opatření, zvláště pokud již byla
realizována, doporučuji dnes, vzhledem k blížícímu se termínu ukončení volebního období, rozpočtové
změny komplexně projednat. Proces spuštění této akce sice nebyl ani podle mých představ, na druhou
stranu víme, že toto bylo jediné možné řešení, jak uspokojit rodiče předškoláků. Nyní se jen snažíme,
vše správně zúčtovat.
Mgr. K. Nývlt - hygiena nám vše zkomplikovala. Přístavbou dalšího vchodu se vše pozdrželo a prodražilo.
Kompletní fakturaci jsme shromáždili v pátek 3.10 a vše bylo vyhodnoceno v neděli večer, nebylo možné
materiály včas doručit, nebylo to způsobeno naší vinou.
Z. Dostál - nebudu tedy dávat protinávrh, ale musíme si z těchto nedostatků vzít příště ponaučení.
V. Klusáčková - obdivuji, za jak krátkou dobu vznikl tak úžasný objekt, který může být v budoucnu
využíván k různým účelům.Vážím si práce všech, kteří se na tom podíleli.
Z. Dostál - co znamená v rozpočtové změně č. 38 ohradní zeď s kapličkou
Ing. P. Scholz - jedná se o obnovu do původního stavu úseku klášterní ohradní zdi v Polici nad Metují (za
klášterem), kde název dotované akce je „Ohradní zeď s branou a kapličkou". Ministerstvo kultury
přiznané dotace z Programu regenerace MPZ na rok 2010 v červnu krátilo o 15%. Některá města z
finančních důvodů dotaci vrátila a v září se objevila možnost žádat o dotaci na řešení nečekaných havárií.
Klášterní zeď je na exponovaném místě a ve velmi špatném stavu. Podklady pro podání žádosti jsme již
tři měsíce připravovali, a proto jsme byli schopni do týdne v mimořádném termínu požádat.
K usnesení č. 12 - Z. Kadidlo informoval o majetkovém vypořádání této budovy a zapsání do majetku
města na katastru nemovitostí. Bylo doporučeno narovnat majetkové vztahy a prodat Šilpertovým kůlnu
za náklady spojené se zápisem budovy do katastru.
K usnesení č. 13 - Z. Kadidlo uvedl, že správce konkurzní podstaty žádá za 1 m2 částku 200,- Kč, což
činí za pozemky 241.800,- Kč a za budovu kotelny 50 tis. Kč s tím, že nepožaduje, aby město na své
náklady zajistilo stabilitu komínu. Komínu hrozí reálné zřícení, proto bude nutné provést jeho demolici a
počítá se s částkou cca 50 tis. Kč.
Z. Dostál - cena je velmi slušná.
Z. Kadilo - částka za odkup je výhodná, ale musíme počítat nejméně s částkou 500 tis. Kč za demolici
budovy kotelny.
K usnesení č. 14 - Z. Kadidlo informoval o nových okolnostech spojených s prodejem pozemků. Pan Ř.
se dostal do finanční tísně a nebude schopen dostát podmínkám smlouvy (tzn. uhradit svoji polovinu
kupní ceny a postavit na pozemcích prodejnu). Doporučujeme vyhovět jejich společné žádosti a schválit
prodej pozemků pouze do výlučného vlastnictví pana J F. Pan J. F. je připraven, pokud nabude územní
rozhodnutí právní moci, ještě letos uhradit druhou polovinu kupní ceny. Pro případ, že by pan J. F. chtěl
pozemky prodat třetí osobě, doporučuje odbor IMŽP zřídit předkupní právo města za stejných podmínek,
za jakých město pozemky prodává.
K usnesení č. 17 - J. Antl uvedl, že sousední pozemek p. Víta byl špatně zaměřen a 1,5 m pozemku mu
chybí, v současné době jsou na tomto pozemku vzrostlé okrasné dřeviny, město by mělo mít toto lépe
ošetřeno.

Diskuze, informace:
Starostka:
Pondělní RM schválila usnesením č. 18/18/2010, aby pouťové atrakce v roce 2011 na Masarykově
náměstí provozovala fa Jan Janeček. Spokojenost s úrovní letošní poutě, P. Janeček - městu sponzorsky
daroval 20 tis., 105 tis. uhradil za pronájem náměstí, 3 tis. obdržela sponzorsky MaMiNa, 2 tis. Kč Senior
klub Ostaš a věnoval i volné vstupenky.
Navrhuji termín konání veř. ZM 6. 10. Městu do dnešního dne nebyla doručena smlouva na projekt
„Spolupráce hasičských jednotek v česko - polském příhraničí, modernizace a jejich vybavení a vzájemná
pomoc při krizových situacích„ z OP přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013, kde město je
partnerem projektu. Projekt slouží k pořízení hasičské techniky (hasičské cisterny) a žadatelem je
Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Smlouva musí být projednána v ZM z tohoto důvodu svolávám na 6. října veř. ZM.
Zvu zastupitele a širokou veřejnost na Oslavy 450 let Honů, které se konají tuto sobotu, bohatý program
zajištěn - zajišťuje D. Denygr.
Z. Dostál - ve Smetanově ulici v současné době probíhají jednání o odkupu části pozemků s
odvodňovacím příkopem od p. Stárka. Jaký vztah má město k stavbě tohoto příkopu.
R. Pohlová - pozemek je p. Stárka. Město by mělo požadovat z důvodu zabezpečení RD, aby byl
odvodňovací příkop zachován. Zachování funkčnosti je možno řešit sepsáním smlouvy mezi vlastníky
pozemku a případným vlastníkem stavby příkopu (betonových žlabovek a bet. dlaždic).
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin. Zápis vyhotoven 16. 9. 2010
1. ověřovatel : ........................................
Starostka ...........................................
Ida Seidlmanová

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

