7. 9. 2018

Zápis [19/RM/3.9.2018]

Rada města Police nad Metují

Z Á P I S
z 19. schůze Rady města Police nad Metují,
která se konala dne 3.9.2018
od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují
Přítomni:

Jan Antl, člen RM
Ing. Josef Havlíček, člen RM
Ing. Jan Pohl, člen RM
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Mgr. Lenka Fulková, člen RM
Ida Jenková, starostka
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Ing. Jiří Vlček, člen RM

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Pavel Kalibán; Ing. N. Marel; Jiří Kozár; David Tér; Václav Rýdlo;
Zdeněk Pohl

Předsedající:

Ida Jenková, starostka

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1.

Zahájení a schválení programu č. 19 Rady města

2.

1/19RM/2018
Dohoda o spolupráci města a DS Kolár Police nad Metují
I. Rada města bere na vědomí
návrh principů dohody mezi městem a DS Kolár Police nad Metují v přeloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Janě Rutarové
1.1. zpracovat návrh dohody mezi městem a DS Kolár Police nad Metují vycházející ze
schválených projednaných principů.
Termín: 17.9.2018
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

3.

2/19RM/2018
Zapojení do projektu: Příběhy našich sousedů
I. Rada města revokuje
část usnesení z 2. 7. 2018 číslo 11/14RM/2018 - týkající se poskytnutí finančního příspěvku
ZŠ a MŠ Police nad Metují ve výši 14.000 Kč.
II. Rada města souhlasí
se zapojením ZUŠ Police nad Metují a ZŠ a MŠ Police nad Metují do projektu Příběhy našich
sousedů ve školním roce 2018/2019.
III. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 28.000 Kč organizaci Post Bellum o.p.s. na realizaci
projektu Příběhy našich sousedů a zároveň schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění
projektu, kterého se budou účastnit žáci ZŠ a MŠ Police nad Metují a ZUŠ Police nad Metují
ve školním roce 2018/2019.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
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4.

3/19RM/2018
Kogenerace - sídliště; nabídka společnosti ČEZ Energo
I. Rada města bere na vědomí
informace o přípravě projektu výměny kogenerační jednotky v centrálním zdroji vytápění na
sídlišti.
II. Rada města pověřuje
místostarostu Mgr. Jiřího Škopa průběžným informování rady města o vývoji přípravy a
projednávání úpravy CZT.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

5.

4/19RM/2018
Výpůjčka části pozemku p.č. 1050/1 v k.ú. Police nad Metují
I. Rada města projednala a schvaluje
žádost paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ o výpůjčku části
pozemku p.č. 1050/1 v k.ú. Police nad Metují.
II. Rada města ukládá
1. Nikole Řezníčkové
1.1. vypracovat smlouvu o výpůjčce a zajistit její podpisy.
Termín: 14.9.2018
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

6.

5/19RM/2018
Rozšíření akce "Komunikace Záměstí po kanalizaci"
I. Rada města projednala a schvaluje
rozšíření akce "Komunikace Záměstí po kanalizaci" o další práce v hodnotě 315 tis. bez DPH.
II. Rada města pověřuje
starostku města Idu Jenkovou podpisem dodatku smlouvy o dílo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

7.

6/19RM/2018
Dodatek č.4 Smlouvy o dílo ve věci zajištění správy a údržby majetku města
I. Rada města projednala a schvaluje
Dodatek č.4 Smlouvy o dílo ve věci zajištění správy a údržby majetku města, uzavřené mezi
Technickými službami Police nad Metují, s.r.o. a městem Police nad Metují.
II. Rada města pověřuje
starostku města Idu Jenkovou podpisem dodatku č. 4 smlouvy o dílo.
III. Rada města ukládá
1. Heleně Ištokové, Ing.
1.1. připravit příslušnou rozpočtovou změnu zajišťující krytí zvýšených nákladů
Termín: 10.9.2018
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

8.

7/19RM/2018
Záměr dlouhodobého pronájmu skautské klubovny - domu Na Babí 165
I. Rada města projednala a schvaluje
záměr dlouhodobého pronájmu domu čp. 165 se st.p. č. -138 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. Rada města ukládá
1. Nikole Řezníčkové
1.1. zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce MěÚ Police nad Metují.
Termín: 5.9.2018
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RM souhlasí s dlouhodobým pronájmem objektu Na Babí 165 Junáku - svazu skautů a skautek a
nebrání se diskuzi o možném prodeji uvedené nemovitosti této organizaci. Konkrétní jednání o
případném prodeji doporučuje již vést s nově ustavenou RM a ZM po říjnových komunálních
volbách.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
9.

8/19RM/2018
Revize smlouvy o odměně jednatele TS s.r.o.
I. Rada města projednala v pozici valné hromady TS
námitky jednatele společnosti týkající se smlouvy o výkonu funkce jednatele TS
II. Rada města pověřuje
oba jednatele společnosti TS připravit návrh na úpravu smlouvy o odměně jednatele.
Jednatel TS s.r.o. Ing. P. Kalibán ve svém vystoupení na zasedání RM vyjádřil námitky:
- ke způsobu vyhodnocení svých ročních prémií za rok 2017. Vyjádřil nespokojenost, že při
stanovení výše prémie RM nezohlednila nestandardní hospodářské podmínky roku 2017.
- ke svému smluvnímu vztahu ke společnosti TS Police nad Metují s.r.o., kde upozornil, že je
neobvyklé, aby společnost s ručením omezeným řídil jednatel jen na základě smlouvy o odměně
jednatele a na vlastní vedení společnosti nebyl uzavřena manažerská smlouva.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato

10.

Diskuze
Závěru zasedání RM se na pozvání starostky zúčastnili zástupci OV Pěkov k prodiskutování otázek
ze života obce:
- jako první otevřela starostka otázku provozování pěkovského hasičského autobusu. Požádala
zástupce OV Pekov, kteří jsou zároveň členy SDH Pěkov o odpověď, jaké jsou představy hasičů o
dalším provozu autobusu, jehož prodej byl již před delším časem schválen k prodeji, ale zatím
prodán nebyl. J. Kozár uvedl, že vzhledem k tomu, že se dlouhodobě nedaří autobus prodat za
cenu, která by byla přijatelná (cca 250 tis. Kč), bylo s velitelem hasičů J. Hubkou domluveno, že
provoz autobusu bude nadále probíhat tak jako dříve. Pokud autobus vyjede, tak to bude
oznámeno hasičskému sboru a po návratu bude opět oznámeno, že jízda byla ukončena. Autobus
by měl parkovat v areálu TS.
- další probíranou otázkou byla legalizace stavby klubovny na sportovišti v Pěkově. V. Rýdlo uvedl,
že stavební úřad požaduje doplnit některé věci, které předpokládají vypracování projektové
dokumentace, tu se prozatím z důvodu vytížení projektanta (Ing. ░░░░ ░░ ) nepodařilo
vyhotovit. Na dotaz starostky, jak je v současné době hřiště využíváno D,Tér odpověděl, že
využívání hřiště pokleslo především díky obavám z protestů pana ░░░░ ░ na rušení klidu.
- zástupci OV vznesli požadavek na instalaci 2 dopravních zrcadel. Místostarosta reagoval, že
dopravní zrcadla lze umisťovat pouze se souhlasem Ing. ░░░ z DI Náchod. Tento týden je shodou
okolností s Ing. ░░░░ dohodnuta schůzka, takže bude možné mu požadavek tlumočit. Doplnil, že
co se týká zrcadla u bytovek, tak tam již Ing. ░░░ dvakrát instalaci zrcadla zamítl.
- D. Tér upozornil na rychle projíždějící auta Pěkovem v odpoledních hodinách, doporučil zvážit
úsekové měření rychlosti
- Ing. Marel pozval členy RM na Setkání přátel a obyvatel Pěkova a Honů při příležitosti oslavy
výročí republiky u Honského rybníku 8.9.2018 od 13 hod.
- Ing. Marel dodal, že dluží odpověď na e-mailový dotaz, zda mají Pěkováci zájem o pokračování
existence osadního výboru. Ze strany obyvatel Pěkova zájem o pokračování existence OV Pěkov je.
Starostka reagovala, že o vyjádření k případným volbám do osadních výborů požádala již před
několika týdny, dnes již je bohužel na přípravu voleb pozdě, takže nezbývá, než, aby osadní výbor
působil ve stejném složení i v dalším volebním období, Místostarosta doplnil, že bude-li mít zájem o
členství v OV Pěkov i někdo další, neměl by být problém schválit zastupitelstvem města jeho
doplnění. Starostka poznamenala, že zápis z OV Pěkov neviděla již několik měsíců a neví tedy zda
se vůbec schází. Ing. Marel, uvedl, že se OV Pěkov schází neformálně při různých akcích.
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Starostka požádala OV Pěkov o prohlídku stavu bytu v domku přiléhajícímu k pěkovské hasičské
zbrojnici, stávající nájemník pan ░░░ si stěžuje na nadměrnou vlhkost. Očekává návrh postupu k
odstranění vlhkosti, město pak v příštím roce zajistí opravu.
Z. Pohl informoval, že se hasičskému sboru se podařilo opatřit si hasičské vozidlo - veterána RT v
plné výbavě, je již i opatřeno poznávacími značkami pro veterány.
Starostka otevřela otázku pozemkového vyrovnání s rodinou Kozarových, které se již řeší několik
let. M. Kozár uvedl, že existuje zápis z minulého jednání, kde byl postup dohodnut, jen se čekalo
až proběhnou pozemkové úpravy, zápis může městu poskytnout.
- Z. Pohl informoval o záměru vybudování přístavku objetu bývalé školy
Ing. Vlček - opakovaně vznesl dotaz, kdy budou opraveny špatně provedené překopy u domu s
pečovatelskou službou. Starostka s místostarostou zrekapitulovali veškeré kroky, které v této
oblasti byly učiněny. Přes snahu zadat provedení prací jiné firmě se podařilo zajistit pouze
předláždění chodníků, avšak SÚS, u které bylo asfaltování objednáno již v měsíci květnu, práce
neprovedla i přes několikatýdenní urgence a výzvy. Nyní je asfaltování chodníků a komunikací
objednáno u jiného dodavatele, a mělo by být vyřešeno v polovině září.
Seznam příloh:

Ida Jenková
starostka
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Mgr. Jiří Škop
místostarosta

4/4

