POLICE NAD METUJÍ

ZÁPIS Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2017
konaného dne 1. 3. 2017 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

Jaroslav Soumar
za TS s.r.o. Ing. Pavel Kalibán, ředitelka knihovny Věra Plachtová,
ředitel ZŠaMŠ Mgr. Karel Nývlt, zást. ředitel ZŠaMŠ Zdeněk Teichman
Petr Rutar, Věra Kašíková
Dagmar Hauschková

a) Zahájení jednání místostarostou města
Zahajuji 1. veřejné zasedání ZM v roce 2017, které jsem svolala 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 Petra Rutara a paní Věru Kašíkovou.
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 20 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.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Schválení programu 1. zasedání ZM v roce 2017
Kontrola plnění usnesení ZM
Volba přísedících Okresního soudu v Náchodě
Jednací řád kontrolního a finančního výboru ZM
Plán financování obnovy kanalizace města
Poskytnutí dotace z grantového programu „Provoz, práce s mládeží“
Poskytnutí dotace z grantového programu „Akce, dílčí aktivity“
Smlouva o úvěru na rekonstrukci ZUŠ a další investiční akce ze schváleného rozpočtu na rok 2017
Rozpočet města na rok 2017 se závaznými ukazateli
Střednědobý výhled rozpočtu města
Dotace Regionálnímu muzeu v Náchodě
Prodeje pozemků
Diskuze

Kontrola plnění usnesení ZM :
11/08/03
13/04/09
09/05/15
07/03/16
06/05/16
07/05/16
08/05/16
13/06/16
14/06/16

zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
zodp. IMŽP
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
- prodej části pozemku p.č. 767/13 v k.ú. Velká Ledhuje
- směna pozemků města p.č. 861/1 za pozemky p.č. 1123/2 a p.č. 1124/1 v k.ú. Police nad Metují
- odstranění stavby čp. 200 na pozemku st. p. č. 279 v k.ú. Police nad Metují.
- prodej části pozemku p. č. 330/6 v k.ú. Police nad Metují
- prodej pozemku st. p. č. 29/2 v k.ú. Velká Ledhuje
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USNESENÍ

z 1. veřejného zasedání zastupitelstva města v roce 2017
ze dne 1. března 2017
01/01/2017
ZM schvaluje předložený návrh programu 1. veřejného zasedání ZM v roce 2017.

1) Zahájení
2) Schválení programu 1. zasedání ZM v roce 2017
3) Kontrola plnění usnesení ZM
4) Volba přísedících Okresního soudu v Náchodě
5) Jednací řád kontrolního a finančního výboru ZM
6) Plán financování obnovy kanalizace města
7) Poskytnutí dotace z grantového programu „Provoz, práce s mládeží“
8) Poskytnutí dotace z grantového programu „Akce, dílčí aktivity“
9) Smlouva o úvěru na rekonstrukci ZUŠ a další investiční akce ze schváleného rozpočtu na rok 2017
10) Rozpočet města na rok 2017 se závaznými ukazateli
11) Střednědobý výhled rozpočtu města
12) Dotace Regionálnímu muzeu v Náchodě
13) Prodeje pozemků
14) Diskuze

Pro:

20

Proti: 0

Zdržel se:

0

02/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují volí pana Ing. Bc. V. K., nar. xx.xx.xxxx, bytem Police nad
Metují, xxxx a paní L. H., nar. xx.xx.xxxx, bytem Police nad Metují, xxxx do funkce přísedících
Okresního soudu v Náchodě.
Zodpovídá: tajemník
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se:
Ing. J. Havlíček
03/01/2017
I. protinávrh – Jiřího Seiferta
Čl. 3 Jednání výborů, odst. 6 upravit následovně:
Jednání výboru se zúčastňují jeho členové. Jejich členství je nezastupitelné. Výbor si může přizvat na
jednání další odborníky, kteří se jednání výboru zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných
osob na jednání výboru rozhodují jeho členové hlasováním. Jednání výboru se mohou účastnit na
pozvání členové zastupitelstva, kteří nejsou členy výboru, a to s hlasem poradním. O jejich účasti
výbor nehlasuje.
II. protinávrh – Ing. Jana Pohla
Čl. 3 Jednání výborů, odst. 6 upravit následovně:
Jednání výboru se zúčastňují jeho členové. Jejich členství je nezastupitelné. Výbor si může přizvat na
jednání další odborníky, kteří se jednání výboru zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných
osob na jednání výboru rozhodují jeho členové hlasováním, to platí i o účasti členů zastupitelstva, kteří
nejsou členy výboru, také o jejich účasti výbor hlasuje.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se:
Ing. J. Havlíček
Protinávrh II. byl přijat, o protinávrhu I. se již nehlasovalo.
04/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje Jednací řád kontrolního a finančního výboru
Zastupitelstva města Police nad Metují.
Zodpovídá: starostka
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
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05/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje Plán financování obnovy kanalizace města pro roky
2017 - 2026.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
06/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje poskytnutí dotace z grantového programu „Provoz,
práce s mládeží“ v celkové výši 1 390 000 Kč právnickým a fyzickým osobám uvedeným v příloze a
schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
07/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje poskytnutí dotace z grantového programu „Akce,
dílčí aktivity“ v celkové výši 294 400 Kč právnickým a fyzickým osobám uvedeným v příloze a
schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: FSO
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0
08/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
Praha 4, Olbrachtova 1929/62 v celkové výši 25.000.000 Kč se splatností 15 let na zajištění
financování projektů: „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108 a projekty
(investiční akce) realizované v rámci rozpočtu města na rok 2017. Úvěr nebude zajištěn žádnými
zajišťovacími prostředky.
Zodpovídá: FSO
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
R. Starý, M. Plný
K. Klimeš
09/01/2017
I. protinávrh – M. Plného
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje vyřazení částky 200 000 Kč na personální audit
z návrhu rozpočtu města na rok 2017.
II. protinávrh – Mgr. J. Škopa
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje ponechání částky 200 000 Kč na financování
personálního auditu do rozpočtu města na rok 2017.
Pro: 14
Proti: J. Pohl, M. Brát,
Zdržel se:
M. Plný, P. Rutar
P. Scholz
J. Seifert
Protinávrh II. byl přijat, o protinávrhu I. se již nehlasovalo.
10/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje:
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok 2017 jako schodkový, a to:
• celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 75.697.795 Kč
• financování (tř. 8) ve výši 41.427.130 Kč
• celkové výdaje rozpočtu (tř. 5 a 6) ve výši 117.124.925 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
Zodpovídá: FSO
Pro: 16
Proti: M. Plný
Zdržel se:

R. Starý, K. Klimeš

P. Rutar

11/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Police nad
Metují do roku 2019.
Zodpovídá: FSO
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se:
K. Klimeš
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12/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje poskytnutí dotace Regionálnímu muzeu v Náchodě,
které spravuje pobočku muzea v Polici nad Metují, ve výši 180 000,- Kč a současně schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace.
Zodpovídá: FSO
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se:
Ing. J. Vlček
13/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje prodej části pozemku p.č. 1163/3 v k.ú. Police nad
Metují o výměře 1113 m2 společnosti Hauk s.r.o., IČ: 62029631, Mírová 155, 549 54 Police nad
Metují, zastoupené jednatelem společnosti P. H. Kupní cena je stanovena na 150,-Kč/m2 + 21% DPH,
celková kupní cena činí 202.010,- Kč s DPH. Kupující také uhradí náklady spojené s převodem
pozemku v katastru nemovitostí a vypracování geometrického plánu.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 19
Proti:
Zdržel se:
Ing. J. Vlček
(možná podjatost)

14/01/2017
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje prodej části pozemku p.č. 767/27 v k.ú. Velká
Ledhuje o výměře cca 8 m2 panu M. Š., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují. Kupní
cena pozemku je stanovena na 50,- Kč/m2, celková kupní cena činí 400,- Kč. Kupující také uhradí
náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí a vypracování geometrického plánu.
Zodpovídá: IMŽP
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0

Průběh, komentáře k usnesením:

K usnesení č. 2 – starostka informovala zastupitele o dvou nových žadatelích, kteří projevili zájem o
výkon funkce přísedících Okresního soudu v Náchodě. Souhlas s kandidaturou potvrdila předsedkyně
okresního soudu JUDr. Blanka Klicnarová. V současné době tuto pozici vykonává vedoucí srážník MP
p. P. Zima a xxxxx pí Š. P.
K usnesení č. 3,4 – Ing. P. Pohner
J. Seifert – nesouhlasím s návrhem JŘ v článku 3 bod 6 ve znění: „Jednání výboru se mohou
účastnit i členové zastupitelstva, kteří nejsou členy výboru, a to s hlasem poradním. O jejich účasti výbor
nehlasuje“. Navrhuji doplnit tento bod o formulaci „zastupitelé na pozvání“ a to z důvodu mé dlouholeté
zkušenosti ve funkci předsedy KV ZM. Pokud má výbor pracovat efektivně, není dobré, aby do jednání
vstupovaly další osoby, pokud k tomu nejsou vyzvány.

Ing. J. Havlíček – navržený jednací řád je v pořádku a jednání se může zúčastnit zastupitel
kdykoliv aniž by se o tom hlasovalo, neboť to je orgán zřízený zastupitelstvem města.
Ing. P. Pohner – souhlasím s p. Havlíčkem a dle metodiky má právo každý zastupitel, aniž by
se o tom hlasovalo.
Mgr. J. Škop – podle mé zkušenosti se ze zasedání kontrolního výboru Krajského zastupitelstva
KHK může zúčastnit jakýkoliv zastupitel, ale o jeho přítomnosti se hlasuje.
P. Rutar – jednání výboru je neveřejné, tato formulace je nadbytečná, pokud bude chtít výbor,
aby se zastupitel zúčastnil, tak si ho přizve.
J. Seifert – dávám protinávrh, o doplnění jednacího řádu „zastupitelé na pozvání“, výbor o
účasti nehlasuje.
Ing. J. Pohl – navrhuje doplnit JŘ, že o účasti zastupitele na jednání se hlasuje.
K usnesení č. 5 – Mgr. J. Škop uvedl, že vlastníkem kanalizace je město Police n. M a
provozovatelem Technické služby Police n. M. s.r.o. Základním právním předpisem je zákon o
vodovodech a kanalizacích. Zpracovatelem plánu je fa VODA CZ SERVICE s.r.o.,
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací slouží vlastníkovi při plánování obnovy jeho
stávajícího vodohospodářského majetku a koordinaci stavební činnosti v oblasti vodního hospodářství.
Potřeba finančních prostředků vychází ze skutečného stáří vodohospodářské infrastruktury ve
vlastnictví města Police nad Metují a jejího opotřebení. Dalším předpokladem je to, že
vodohospodářská infrastruktura musí být obnovena tak, aby nedocházelo ke zhoršování jejího
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současného stavu. Průměrná životnost kanalizace je 90 let a ČOV 40let. Zákon konkrétně neudává,
jaká procenta musí město každoročně vyčlenit na obnovu. Na rozdíl od vodohospodářských podniků
jako je např. VaK má město více zdrojů, které může použít v případě potřeby na obnovu kanalizační
sítě, a proto může část prostředků získaných ze stočného použít v daném roce i na jiné účely.
Vzhledem k dobrému stavu ČOV (revitalizace 2010-2011, udržitelnost projektu končí v roce 2021) se
nepředpokládají zvýšené investice na její údržbu, musí se počítat pouze s rezervou v případě havárie.
Plán financování obnovy kanalizace počítá s tím, že bude každoročně aktualizován v návaznosti na
rozpočet města a v závislosti na potřebách oprav vodohospodářského majetku odrážejících aktuální
stav kanalizace a ČOV, disponibilní finanční prostředky města, které se pro uvedenou potřebu podaří
získat z vlastních nebo jiných zdrojů a jiných priorit města. Aktualizace budou schvalovány
prostřednictvím ZM.
J. Seifert – kolik proteče odpadních a kolik dešťových vod přes naší ČOV za rok?
Ing. P. Kalibán - současný poměr splaškových a dešťových vod vypouštěných na městskou
ČOV je přibližně v poměru 1:1. V roce 2016 bylo celkové množství vypouštěných vod 490 tis. m3 a
z toho 240 tis. m3 splaškových vod. V roce 2015 bylo celkové množství vypouštěných vod 580 tis. m3
a z toho 255 tis. m3 splaškových vod. V roce 2012 bylo celkové množství vypouštěných vod 890 tis.
m3 a z toho 390 tis. m3 splaškových vod. Zde je vidět i vliv odvodnění poldrů mimo ČOV.
Vytvoření finančního plánu obnovy kanalizace vyplývá z příslušné vyhlášky. Vlastní výpočet potřeb
finančních prostředků daný tímto předpisem má jistou toleranci. Při výpočtu roční částky pro fond na
obnovu kanalizace jsme se pohybovali na dolní hranici, tak abychom zbytečně nezatěžovali rozpočet
města, ale na druhou stranu abychom vytvářeli dostatečné množství finančních prostředků na krytí
nutných oprav a havárií městské kanalizační sítě. V současné době se zmapovává technický stav
kanalizací pomocí kamery. Fond na obnovu kanalizace je tvořen především částkou z pronájmu
kanalizace a ČOV. Tato částka se zpětně projeví při kalkulaci stočného, takže musí být přiměřená.
K usnesení 6, 7 – starostka uvedla, že grantová komise zasedala dne 18. 1. 2017, navrhla mezi
žadatele o finanční podporu z rozpočtu města Police nad Metují rozdělit celkem 1 390 000,- Kč,
z čehož 340 000,- Kč jako příspěvek na akce a dílčí aktivity a 1 050 000,- Kč jako příspěvek na provoz
a práci s mládeží. Zastupitelé byli seznámeni s rozdělením financí na pracovním zasedání ZM.
K usnesení č. 8 – Ing. H. Ištoková uvedla, že na základě rozhodnutí ZM bylo zahájeno poptávkové
řízení na poskytnutí úvěru spolufinancování akce přestavby ZUŠ. Byly osloveny banky, aby předložily
nabídky. Podmínky byly následující:
Úvěr do limitu 25 mil. Kč, čerpání do 30. 1. 2018, splatnost 15 let, možnost nedočerpání a
mimořádných splátek bez sankcí a poplatků. Upřednostňoval se úvěr bez zajištění. Nejlepší nabídka
fixní sazby byla od České spořitelny a.s., po schválení v RM byla spořitelna vyzvána k předložení
smlouvy. Smlouva zahrnuje jak financování akcí ZUŠ, tak i dalších akcí z rozpočtu města r. 2017.
Text smlouvy mají členové ZM k dispozici na úložišti.
R. Starý - vím o dotaci schválené krajským úřadem na financování akce ZUŠ ve výši 1,5 mil.
Kč. Jak to bude s úvěrem, bude o tuto částku ponížen?
Starostka – částka bude použita na rekonstrukci střechy a dovybavení ZUŠ. Úvěr bude možné
čerpat i na jiné akce.
Ing. H. Ištoková - úvěr se nemusí dočerpat a dále, jak je patrné z textu návrhu usnesení i
smlouvy není určen jenom pro projekt ZUŠ. Smlouva je rozdělena na dvě části - jednu tvoří
financování stavebních úprav a přestavby ZUŠ a druhou pak projektů realizovaných v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2017.
K usnesení č. 10 - L. Bořek, předseda FV, uvedl, že proběhlo jednání Finančního výboru, členové byli
ve shodě, pouze jeden hlas byl pro zachování vyrovnaného rozpočtu. V minulosti, coby člen RM jsem
prosazoval také vyrovnaný rozpočet a tak chápu obavy ze zadlužování města. V současné době máme
zapojen revolvingový úvěr z důvodu předfinancování projektů.
Ing. J. Vlček ml. – odprezentoval rozpočet, který je sestaven jako schodkový.
P. Rutar – v návrhu výdajů kapitola 3412 - sportovní zařízení v majetku města nesouhlasí
částka. V podkladech, které zastupitelé obdrželi k připomínkování, byla částka 1 938 000,- Kč a
v dnešním návrhu ke schválení je 2 038 000,- Kč, prosím o vysvětlení.
Ing. H. Ištoková - velice se omlouvám, ale na úložišti pro ZM byl zřejmě zveřejněn rozpis
rozpočtu (dle podrobných položek rozpočtové skladby) v podobě, která byla projednávána na
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pracovním jednání ZM. Tam se zvlášť diskutovalo o investičních akcích a opravách - tyto akce byly na
samostatném listu (nazváno Návrh oprav, údržby, investic na rok 2017). Jak jsem upozorňovala na
tomto pracovním jednání ZM, tyto akce, které byly doporučeny k financování, je třeba zařadit na
paragrafy rozpočtové skladby, kam obsahově patří. Tím se změní i struktura rozpočtu. Tuto úpravu
jsem provedla, z takto upraveného rozpočtu vznikly závazné ukazatele. U sportoviště došlo tedy
k navýšení nákladů o výměnu oken a parapetů - tedy o akci, která byla původně zařazena v souhrnu
plánu investic, oprav a údržby IMŽP. Tím bych ráda vysvětlila vzniklý nesoulad, za který se
omlouvám.
Mgr. J. Škop - musím potvrdit, vždy je třeba obsahově rozdělit investiční akce do struktury
rozpočtu dle podmínek předpisů a na to nás Ing. H. Ištoková na jednání ZM upozorňovala.
M. Plný – navrhuji vyřadit částku 200 tis. Kč (personální audit) z rozpočtu pro rok 2017 města
a nechat o ní hlasovat zvlášť.
Mgr. J. Škop – navrhuji ponechat v rozpočtu.
P. Rutar – chtěl bych se zeptat, proč je plánovaná ztráta koupaliště oproti minulým rokům o
125 tis. Kč vyšší.
Ing. P. Kalibán - vždy se započítává ztráta z minulých let, tedy jedná se o skutečnou ztrátu
z roku 2016.
J. Seifert – jaký je v současné době stav žádostí o dotace?
Mgr. J. Škop – dotace se schvalují ve dvoukolovém řízení. Průchod prvním kolem je
potvrzením, že akci je možné podpořit z příslušného dotačního programu. To máme v současné době u
všech akcí – rekonstrukce Hlavňovského rybníka, kanalizace Záměstí i rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Nyní máme povinnosti, které musíme do určitého data splnit a pokud je splníme, jsme
posuzováni v druhém kole. Pokud uspějeme, obdržíme rozhodnutí o přidělení dotace. V této fázi se
nachází všechny vyjmenované akce.
Starostka uvedla, že dotace na kanalizaci Záměstí nám již byla Ministerstvem zemědělství
potvrzena a nejpozději v pátek obdržíme písemně.
K usnesení č. 11 – Ing. H. Ištoková uvedla, že je povinností města mít schválen střednědobý výhled
rozpočtu, vychází to z novely zákona 250/2000 Sb. Tento výhled se sestavuje na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků. Obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, o
dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných
záměrů. Dle těchto požadavků byl výhled sestaven, v dlouhodobých závazcích je již zahrnut úvěr na
ZUŠ a další akce, který bude přijat v letošním roce a splácen od roku 2018.
K usnesení č. 12 – starostka informovala o žádosti Regionálního muzea v Náchodě ze dne 19. 1. 2017.
Uvedla, že spravují v Polici n. M. dva objekty: starou školu „Dřevěnku“ a Muzeum města Police n.
M., Příspěvek bude, tak jako v předchozích letech, použit na pokrytí nezbytných provozních nákladů
pobočky, tak, aby i v roce 2017 mohly být zpřístupněny muzejní expozice, pořádány výstavy a byla
zajištěna minimální nutná péče o sbírkové předměty deponované v Polici nad Metují. Především bude
příspěvek využit na pokrytí nájmu prostor Muzea města Police nad Metují v benediktínském klášteře,
energií, revizí, služeb a personálního zajištění provozu muzea. Část příspěvku bude využita na
nezbytné náklady spojené s péčí o sbírky deponované v prostorách Muzea města, přípravou expozic na
turistickou sezonu a výstavní činnost. V radě jsme diskutovali a bylo doporučeno, že příspěvek bude
použit pro vznik oddělení muzea sportu v Polici nad Metují. O tyto objekty se stará Mgr. J. T., který
úzce spolupracuje s CKVS Pellyho domy, pořádá vlastivědné vycházky po okolí, zajišťuje Den
otevřených dveří v muzeu (28. 10.). Ve spolupráci s děkanstvím pořádáme Muzejní a kostelní noc. Již
delší dobu jsem v jednání se současným ředitelem Mgr. P. L. o vzniku expozice muzea lyžařství, což
úzce souvisí s Policí n. M. a její tradicí. Konečná dohoda zněla, že zde vznikne Muzeum sportu.
S rozšířením expozice také souvisí cestovní ruch a my máme turistům co nabídnout. Žijí zde
pamětníci, kteří díky sportu proslavili Polici n. M., bylo by škoda to nevyužít.
K usnesení č. 13 – Mgr J. Škop uvedl, že o prodej části pozemku o výměře cca 1267 m2 požádal pan
P. H., jednatel společnosti Hauk s.r.o. Police n. M. Důvodem žádosti je to, že společnost Hauk chce
nadále rozvíjet svoji výrobní činnost a výrobní areál a v tomto prostoru plánuje postavit novou halu.
Společnost Hauk s.r.o. také požádala ČEZ Distribuce a.s. o přeložení stávající trasy VN a na město
Police n. M. podala žádost o změnu územního plánu. Celý záměr byl projednán se zástupcem AOPK
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ČR - CHKO Broumovsko, Ing. Davidem Velehradským (krajinář), který s tímto záměrem předběžně
souhlasí. Odbor IMŽP doporučuje schválit prodej předmětné části pozemku.
K usnesení č. 14 – Mgr. J. Škop sdělil, že p. M. Š., bytem xxxxx, Police nad Metují, požádal o prodej
části pozemku. Uvedenou část pozemku užívá již cca 40 let pro příjezd ke svému domu a jako součást
zahrady. Pozemek je oplocený a oddělený vjezdovou bránou. V minulosti bránilo prodeji to, že tento
pozemek měl sloužit jako alternativní příjezdová komunikace do zahrady u domova důchodců. Tento
důvod již není aktuální, proto byl prodej předmětné části pozemku RM doporučen a ZM schválen. Po
zaměření a vypracování GP spol. Geodézie Náchod s.r.o., bylo zjištěno že stávající oplocení pana Š.
částečně zasahuje do sousedního pozemku města p.č. 767/27 v k.ú. Velká Ledhuje. Z tohoto důvodu
předkládáme ZM návrh na schválení záměru doprodeje části pozemku o celkové výměře cca 8m2.
Odbor IMŽP doporučuje schválit prodej předmětné části pozemku.

Diskuze, informace:

Starostka:
• V současné době probíhá demolice Milpa, vše sledujeme, dokumentuje.
M. Plný – našel jsem zprávu, že likvidace čpavku nás stála cca 75 tis. Kč oproti původní
informaci, že se zde žádné ložisko čpavku nenachází.
Mgr. J. Škop – bohužel tato chyba se stala, protože nám byla poskytnuta nepravdivá informace
přímo od osob, které se zde zdržovaly a měly zde pohledávky, tuto informaci jsme získali také od
insolvenčního správce. Zástupce fy Alimpex food mi osobně ukazoval fakturu za odčerpaný a
odvezený čpavek. Měli jsme si vše samozřejmě ověřit a tímto bych se chtěl omluvit a současně
poděkovat paní starostce a investičnímu technikovi Ing. P. Scholzovi, kteří se podíleli na zajištění
firmy, která vše včas zlikvidovala.
Starostka – celou akci zaštítila fa Chlazení Choceň, dále jsme se snažili spolupracovat
s VŠCHT, aby nedošlo k ekologické havárii a na druhou stranu, aby náklady byly minimální. Nakonec
jsme si vybrali renomovanou firmu, aby vše bylo v souladu s bezpečnostním opatřením.
• Čeká nás akce dokončení pěšin, akci vysoutěžil P. Kaněra ze Suchého Dolu, zodpovídá
investiční technik p. H. Vítek.
• Vybrat vhodné místo a dokončit akci „Městská hrobka“, celá záležitost trvá tři roky, věříme, že
se již nepřihlásí žádný majitel. Na základě cenových nabídek bude vybrán dodavatel, aby
úložiště splňovalo podmínky pro ukládání ostatků včetně nádob s popelem.
• Hrobka Munkových - v současné době máme již souhlas všech pozůstalých
k důstojnému přeložení ostatků do nového hrobu nad kapli.
• Na pracovním jednání zazněla připomínka ke špatnému stavu Smetanovy ulice včetně
komunikace, chodníků a nedostatečných parkovacích míst. Je zde problém hlavně v zimním
období s průjezdností a zajištěním dopravní obslužnosti. Obyvatelé obdrželi do schránek
dotazníky, na základě odpovědí bude probíhat další jednání.
• Ostašská ulice – Královéhradecký kraj učinil poslední pokus dohody s účastníkem řízení,
pokud nedojde ke shodě, město navrhuje rekonstrukci stávajícího povrchu.
• Probíhá revize kanalizace Tomkovy ulice, celá komunikace i chodníky v této ulici jsou ve
špatném stavu, na základě monitorování bude dále navrženo řešení celkové rekonstrukce.
• Ulice U Damiánky - probíhá zpracování projektové dokumentace,
• V Horní ulici je ve špatném stavu vodovodní řad. Proběhlo jednání se zástupci VaKu, dojde
k výměně, město má zájem v souvislosti s touto výměnou vybudovat nové chodníky.
• Připravuje se demolice čp. 200 za účasti projektanta,
• V současné době máme ve velmi špatném technickém stavu objekt bývalé školy v Hlavňově,
budeme nutné do budoucna řešit.
• Vozidlo pro potřeby DPS – pomalu končí platnost nájemní smlouvy (srpen). Bylo rozhodnuto,
že vozidlo za cenu cca 100 tis. Kč nebude odkoupeno, a že bude výhodnější zajímat se o koupi
nového vhodnějšího vozidla, které by lépe sloužilo pro převoz imobilních občanů. (stávající
vozidlo má pouze pravé zadní boční dveře). Firma Auto Trutnov, autorizovaný prodejce vozů
Ford, nabídla městu k zakoupení vůz zn. Ford Tourneo Courier. Jsme připraveni požádat KHK
o dotaci na zakoupení vozidla. V současné době přibývá sociálně potřebných občanů a ze
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•
•
•
•

strany kraje je vyvíjen tlak na rozšiřování peč. služby. Na základě grantové výzvy řešíme i
zakoupení druhého vozidla. Domov důchodců je krajské zařízení a v současné době především
z ekonomických důvodů přijímá jen pacienty s nejtěžším postižením, na které od státu dostává
vyšší příspěvek.
Rekonstrukce komunikace Na Babí a průtah Pěkov (duben – říjen 2017). Řešíme objízdné
trasy, uzávěry.
Akce rekonstrukce Hlavňovský rybník – 13 cenových nabídek.
Rekonstrukce a přístavba ZUŠ – 7 cenových nabídek.
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice, kanalizace Záměstí.

Místostarosta:
• Rekonstrukce komunikace Na Babí – čeká nás jednání s dodavatelem stavby, hlavní
objízdné trasy jsou schváleny, bude se operativně řešit obslužnost města, objížďka na
Suchý Důl atd. Bohužel celá rekonstrukce končí před nemovitostí p. T. a není do ní
zahrnuta rekonstrukce křižovatky před kostelem. Město proto zadalo vypracování projektu
a bude se snažit úpravu křižovatky provést společně s rekonstrukcí ulice Na Babí. Snahou
je najít takové řešení této křižovatky, které zvýší bezpečnost chodců a bude akceptovatelné
při budoucí rekonstrukci Komenského náměstí.
• Křižovatka u jídelny v Pellyho domech - i zde bylo zadána projektová dokumentace pro
zajištění bezpečnějšího dopravního řešení. Na tuto křižovatku navazují i plánovaná opatření
v Nádražní ulici, kde dojde k přemístění přechodu pro chodce k budově České spořitelny a
ze stávajících přechodů budou pouze místa pro přecházení. Veškeré tyto úpravy podléhají
schválení Dopravním inspektorátem v Náchodě, přechody pro chodce musí být správně
nasvíceny.
• Oprava komunikace v Pěkově – zahájení je plánováno na duben, v současné době nemáme
žádné bližší informace, jedná se náročnou akci v gesci KHK. Město přislíbilo občanům
Pěkova, že v měsíci lednu proběhne informativní schůzka, bohužel do dnešního dne nebyl
ze strany Královéhradeckého kraje vybrán zhotovitel. Během stavebního řízení bylo
domluveno, že místní budou mít vydány povolenky na vjezd. Stavba bude řešena v režimu,
že v ranních a odpoledních hodinách bude průjezd umožněn, s výjimkou období
rekonstrukce obou mostů, nebo takového postupu prací na stavbě, které průjezd či vjezd
znemožní. Z toho důvodu je stavba rozdělena do dvou hlavních etap a čtyř podetap, aby
obslužnost území byla co nejlépe zajištěna. Samozřejmě vše může být ovlivněno
klimatickými podmínkami. Proběhlo jednání se zástupci SÚS a KHK, u kterých apelujeme
na včasné dodání informací.
• Rekonstrukce ul. Ostašská – proběhla tři odvolání účastníka řízení, stavba nemá stavební
povolení, proběhne poslední pokus o dohodu. S KHK jednáme o možnosti navržení nového
projektu se zjednodušením stavby, bohužel zatím nechtějí na tyto připomínky přistoupit.
Pokud přistoupíme k této variantě a nastane změna v řízení, město vymezí, za jakých
podmínek bude stavba probíhat.
• Informace o rekonstrukcích komunikací v regionu – Náchod: další etapa opravy
komunikace I. třídy, čekáme zprávy od pí Adlof, budeme informovat občany
prostřednictvím PM, komunikace Bezděkov n. M. – Nízká Srbská, komunikace Žďár n. M.
– Maršov, výhledově komunikace na Bělý.
• Kanalizace Záměstí – jedná se o rozsáhlou akci, projekt od r. 2008, čekali jsme na možnost
získání dotace, nyní máme přislíbenou dotaci od Ministerstva zemědělství ve spolupráci
s firmou ERV a.s., která podávala žádost a následně vyřizovala administraci k výběrovému
řízení. Nyní chystáme setkání s občany Záměstí, které proběhne 15. 3. 2017 v 15.30 hod na
MěÚ. Akce bude rozdělena do etap z důvodu zachování dopravní obslužnosti území.
• Rekonstrukce Hlavňovského rybníka – s vlastníky přilehlých pozemků se řeší možnost
uložení sedimentu z rybníka. V současné době probíhají jednání s Družstvem vlastníků.
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Starostka:
• V letošním roce již bylo rozhodnuto o pokácení 25 stromů na veřejných prostranstvích
v majetku města, hlavním důvodem je rekonstrukce komunikace Na Babí. Občany budeme
informovat prostřednictvím PM.
• Končí zimní údržba města a bude zahájena jarní. K zimní údržbě města se mohou občané
vyjadřovat prostřednictvím ankety na webových stránkách města.
• Proběhlo jednání se zástupci fy Pejskar o nadměrném vypouštění nepovolených látek do
ČOV, TS Police n. M. s.r.o. byla vyměřena pokuta.
• 28. 3. se koná zasedání představenstva Společnosti Horní Labe a 18.4. Valná hromada.
Pokud máte nějaké připomínky, dotazy budu prezentovat.
• Partnerská města Police n. M. – Warington bez odezvy, pozvání do Travniku na svátek
osvobození 21. 3. 2017, pošleme písemnou omluvu s nabídkou jiné další spolupráce,
Saltara – obdrželi jsme kalendář bez průvodního dopisu, Swidnice pravidelná spolupráce
mateřských škol.
• Byla ohlášena kontrola krizového řízení města, budeme vás informovat o výsledku.
• Začátkem kalendářního roku bylo hlášeno zvýšení nápadu trestné činnosti na Policku – řeší
státní i městská policie. Jedná se o vykrádání nemovitostí, v případě podezření hlaste na
MP nebo na Policii ČR.
L. Bořek – je možné sdělit výsledek výběrové řízení na dodavatele přístavby ZUŠ?
Starostka – výsledek zatím nelze sdělit, bylo podepsáno prohlášení o mlčenlivosti, výběrové
řízení administruje společnost PPE.CZ s.r.o.
L. Bořek – dle výběrového řízení je předpoklad, že cena bude nižší a celková zátěž města
úvěrem se sníží. Připravujeme podklady pro podání žádosti z programu Dotace EU výzva č. 57
IROP (Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání). Ve smlouvě s Čs.
spořitelnou je možnost nedočerpání úvěru, ale v případě získání dotace je možné si ponechat úvěr
otevřený na další investiční akce města.
Starostka – obdržela jsem informaci od společnosti SÚS, že v pátek 10. 3. se sejde komise,
která bude jednat o rekonstrukci komunikace Pěkova.
Z. Pohl – občané Pěkova si stěžují na nedostatek informací ohledně plánované rekonstrukce
komunikace v Pěkově, zazněla kritika i na osadní výbor. Bohužel nemáme potřebné informace.
Mgr. J. Škop – informace pro občany Pěkova se nachází v březnovém Polickém měsíčníku.
Hned jak obdržíme, jakékoliv bližší informace proběhne setkání s občany, kde budou o všem
informováni detailněji.
P. Rutar – byl jsem pověřen členy KV ZM k vznesení požadavku s přidělením dalšího úkolu
pro naši činnost, pokud z řad zastupitelů zhruba do 14 dnů nevzejde žádný podnět, zvolíme si sami,
jak nám to umožňuje jednací řád. S tématem budete seznámeni na dalším jednání ZM.
Dále jsem byl pověřen výkonným výborem Spartaku Police z.s., abych poděkoval za přidělení
finančního příspěvku z obou grantových programů města.
Ing. J. Vlček – zastupitelstvo nemůže KV přidělit v tak krátkém čase úkol ke kontrole, protože
celý tento proces musí být nejprve navržen a pak schválen na jednání ZM.
P. Rutar – jedná se pouze o podnět, samozřejmě chápu, že to musí schválit ZM.
Z. Pohl – prosil bych o informace ohledně zřízení ČOV pro rodinné domy v Pěkově?
Ing. J. Škop – opět se informace nachází v březnovém PM. Zkráceně – dotace bude
poskytována ve třech úrovních: 1 dotace na DČOV pro 1 – 5 ekvivalentních obyvatel (max. 100
tis. Kč), 2 dotace pro 6 – 15 EO (max. 170 tis. Kč), 3 dotace pro 16 – 50 EO (max. 240 tis. Kč).
Další podstatnou podmínkou pro získání dotace je napojení minimálně 30 % ekvivalentních
obyvatel z celkového počtu dosud nepřipojených obyvatel k žádné stokové síti v daném území.
Připojované objekty pak musí sloužit k trvalému bydlení. V současné době za takových podmínek
nemáme šanci upět o získání dotace. Jediná varianta, jak do budoucna podmínky programu upravit,
je písemně se obrátit s dotazem na ministra živ. prostředí o možnosti přezkoumání podmínek pro
získání dotač. programu.
R. Piši – proč se vykácely stromy v Bělské ulici, existuje nějaká dokumentace, jak bude
rekonstruovaná komunikace vypadat?
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Mgr. J. Škop – stromy a keře, jak už zde zaznělo v úvodu, musí být pokáceny v souvislosti
s rekonstrukcí komunikace Na Babí a toto je první etapa prací. Jedná se o stavbu KHK, v projektu
je tvar křižovatky navržený tak jak je a my to neovlivníme. Projektová dokumentace je
k nahlédnutí na odboru IMŽP u i Ing. P. Scholze. Dále řešíme dopravní řešení křižovatky u Adlera,
kde pan starosta ze Suchého Dolu nesouhlasí s navrženým projektem, chce, aby hlavní silnice byla
i nadále vedena na Suchý Důl. Projektová dokumentace historicky počítala s tím, že hlavní silnice
bude vedena na Bělý, a křižovatka u Adlera měla zajišťovat nájezd do průmyslové zóny města,
kam měly najíždět kamiony. Dnes je to k zamyšlení, průmyslová zóna se vyvíjí jiným směrem a
z našeho pohledu je možné jednat o změně projektu a ponechat stávající stav vedení hlavní a
vedlejší komunikace.
Starostka – jedná se o projekt z roku 2008, pokud pan starosta Suchého Dolu bude jednat se
SÚS a KHK určitě podpoříme jeho návrh. Současný projekt bude umístěn na webových stránkách
města.
H. Voborníková – parkoviště před firmou Pejskar je v majetku firmy?
Starostka – parkoviště je v majetku města.
H. Voborníková – jedná se o zaparkované vozidlo bez SPZ, které tam neadekvátně parkuje, je
možno tuto situaci řešit?
Starostka – situaci řešíme spolu s městkou a státní policií.
J. Valchař – současný majitel vozidla nahlásil krádež SPZ, auto zakoupil v bazaru, ale není
veden v evidenci coby majitel vozidla, nikdy nedošlo k přepsání, nemá ani zaplacené povinné
ručení, v tom případě veškerá tato porušení jdou za původním majitelem. Pán, který v současné
době obsluhuje vozidlo, neakceptuje žádné výzvy, nemůže být pokutován ani předvolán.
Starostka – poděkovala všem spolupracovníkům a svým kolegům za spolupráci zvláště při tvorbě
návrhu rozpočtu.
Jednání bylo ukončeno v 19.10 hodin.

1. ověřovatel :

Zápis vyhotoven 7. 3. 2017

........................................

Starostka:

2. ověřovatel : .........................................
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Ida Jenková

