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Z rady města Poličky
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kul-

tury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu veřejná 
informační služba knihoven – dotace pro Měst-
ské muzeum a galerii Polička ve výši 38 tis. Kč na 
ochranné obaly pro staré tisky.

RM bere na vědomí informaci k procesu přípra-
vy města Poličky na soulad s nařízením GDPR.

RM jmenuje s účinností od 1. 1. 2018 ředitelkou 
Mateřské školy Luční Polička paní Lenku Červe-
nou, DiS., bytem Svépomoc Polička.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo se společností PPGROUP.cz, s. r. o., Proseč, 
na akci „Stavební úpravy komunikací a zpevně-
ných ploch v městském parku v Poličce vč. mobi-
liáře a osvětlení – etapa 1 A a 1 B“, dle důvodové 
zprávy

RM doporučuje ZM schválit rozdělení bytů 
v připravované výstavbě bytových domů v lokali-
tě Bezručova v Poličce tak, že část bytů v počtu 
24 b. j. (bytový dům A) bude určena k prodeji 
a část bytů v počtu 24 b. j. (bytový dům B) bude 
určena k pronájmu.

RM ukládá OSM doplnění materiálu „Kritéria 
pro prodej bytů v majetku města Poličky (lokalita 
Bezručova)“ tak, aby bylo zřejmé, že výsledné bo-
dové hodnocení žádosti je určující pro všechny ve-
likostní kategorie bytu jednotně a doporučuje ZM 
schválit takto doplněný materiál včetně žádosti 
o koupi bytu dle přílohy k této důvodové zprávě.

RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 
č. 1 až 18/2017P pro výkon přenesené působnos-
ti na úseku projednávání přestupků s 18 obcemi 
ve správním obvodu ORP Polička, tj. s obcemi 
Borová, Březiny, Hartmanice, Jedlová, Kamenec, 
Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá 
Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, 
Široký Důl, Telecí, Trpín, s účinností od 1. 1. 2018, 
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
na zpracování projektové dokumentace obnovy 
č. p. 46 v areálu hradu Svojanov s Pardubickým 
krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje bezplatné uložení sedimentu 
odtěženého Povodím Moravy, s. p., Závod Dyje, 
Náměšť nad Oslavou, v Bílém potoce v Sádku na 
zemědělské pozemky na „Místě pro uložení zemi-
ny – Polička“ za podmínky doložení vyhovujících 
rozborů sedimentu a provedení úpravy povr-
chu „Místa pro uložení zeminy“ Povodím Mora-
vy, s. p. dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje požárního vozidla 
Ford Tranzit jednotky SDH Lezník dle důvodové 
zprávy.

Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým 
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou 
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob 
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřej-
ňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text 
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty 
a místostarosty.

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady 
města Poličky konané dne 30. října 2017
RM schvaluje architektonické řešení rekon-

strukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce 
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
s Ing. Petrem Klusoněm, Polička, dle důvodové 
zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě 
o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bí-
lého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uza-
vřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR, s. r. o., 
Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 dle 
důvodové zprávy.

RM schvaluje odpis pohledávek na základě 
faktury č. 201232 a č. 201304 za pronájmy neby-
tových prostor z účetní evidence pohledávek pří-
spěvkové organizace Masarykova základní škola 
Polička, Polička, v celkové výši 6.270 Kč, dle dů-
vodové zprávy.

RM schvaluje navýšení kapacity školní družiny 
Masarykovy základní školy Polička, Polička, ve 
školském rejstříku o 30 účastníků na celkový po-
čet 180, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo se společností 
SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, 
Chrudim, na opravu části komunikace v Poličce 
Lezníku, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo se společností 
SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, 
Chrudim, na opravu části veřejného prostranství 
v Poličce Lezníku, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 829/2017/1 
ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry na rok 2017 na akci „Cyklostezka Polička – Mod-
řec“ – ISPROFOND 5538510059 a „Cyklostezka 
Polička – Bořiny“ – ISPROFOND 5538510060, se 
Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, 
dle důvodové zprávy.

Usnesení přijatá na 24. schůzi 
Rady města Poličky konané 
dne 13. listopadu 2017
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlou-

vě č. OSV/17/20253 s Pardubickým krajem, se 
sídlem Pardubice, o poskytnutí účelové dotace 
v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se z. č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění 
rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2017.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Mi-
nisterstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Pro-
gramu záchrany architektonického dědictví na 
obnovu kulturní památky hrad Svojanov ve výši 
700 tis. Kč.

RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultu-
ry ČR, se sídlem Praha 1, z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na obnovu městského opevnění 
ve výši 865 tis. Kč.

RM schvaluje dotace Ministerstva kultury ČR, 
se sídlem Praha 1, z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských památ-
kových zón na obnovu Mariánského (morového) 
sloupu ve výši 1.150 tis. Kč.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Mi-
nisterstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Pro-
gramu obnovy kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu 
nemovité kulturní památky Tylův dům v Poličce 
ve výši 109 tis. Kč.

RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultu-
ry ČR, se sídlem Praha 1, z Programu ochrany ne-
movitého kulturního dědictví – dotace pro Měst-
ské muzeum a galerii Polička ve výši 52 tis. Kč na 
restaurování rukopisů B. Martinů.

Upozornění

Upozorňujeme, že k 31. 12. 2017 končí platnost 
tříletých MP karet opravňujících jejich držitele ke 
vjezdu do centra města Poličky. Jedná se o osoby 
s trvalým pobytem v centru města (uvedené v ob-
čanském průkaze), osoby vlastnící v centru města 
nemovitost (zapsáno v katastru nemovitostí). Nové 
karty je možno si vyzvednout na služebně Městské 
policie již v průběhu měsíce prosince tohoto roku.

Stejně tak je možné si již v průběhu měsíce pro-
since vyzvednout MP karty s platností na jeden rok 
pro osoby podnikající v centru města (sídlo nebo 
provozovna v centru města uvedené v živnosten-
ském rejstříku).

MP Polička

Více stromů 
do krajiny

Deštivá říjnová neděle a parta bláznů kope na 
kopci mezi Oldřiší a Babkou jámy pro výsadbu stro-
mů. Právě zde vznikají dvě nové aleje. Alej Vlčí pole 
vede od rybníčku za tratí nahoru do kopce. 15 jablo-
ní a 7 třešní bylo umístěno mezi stávající stromořadí 
lip a klenů a pak výše po stávajícím poli. Alej K Ba-
bínu vznikla podél polní cesty od hlavní silnice do 
Borové směrem k lesíku Babín. Zde našly své nové 
stanoviště 2 jabloně a 6 třešní.

V naší krajině bývala typická malá políčka roz-
členěná četnými mezemi, které byly v minulosti 
rozorány a pole spojena ve větší lány. Staré chyby se 
jen pomalu napravují, a tak jsme rádi za každý nový 
strom, který v krajině přibyde. Záměrů k výsadbě 

jsme již měli mnoho, často ale plán skončí na nevůli 
vlastníka pozemku. Naštěstí již víme o hospodářích, 
kteří chtějí podporovat ochranu biodiverzity a tra-
diční ráz krajiny. Letos jsme se domluvili s rodinou 
Stodolových z Oldřiše a Jílkových z Babky, kterým 
děkujeme za spolupráci a pozitivní přístup k hospo-
daření v krajině.

Strom dává stín, štěpí větry, drží vodu v půdě, drží 
půdu a může dávat i plody. Abychom všechny bene-
fity naplno využili, rozhodli jsme se pro výsadbu tra-
dičních odrůd ovocných dřevin. ČSOP dlouhodobě 
pracuje na navracení krajových a starých ovocných 
odrůd do krajiny, mapování výskytu jednotlivých 
druhů, podporuje zakládání genofondových ploch, 
sadů, stromořadí a vede databázi záchranného sorti-
mentu druhů pro návrat do přírody. K výsadbě jsme 
zvolili s ohledem na místní klimatické podmínky 
jabloně a třešně právě ze záchranného sortimentu: 
třešně – Kaštanka a Karešova, jabloně – Sudetská 
reneta, Wealthy, Vejlímek červený, Car Alexander, 
Peasgoodovo a Coulonova reneta.

Sazenice pochází ze školky Ing. Stanislava Boč-
ka, Ph.D. v Crhově u Olešnice na Moravě, která se za-
měřuje na pěstování starých tradičních a krajových 
odrůd ovocných stromů, pěstuje na vyšší kmenné 
tvary, roubuje na semenné podnože. Nadmořská 
výška školky 550 m n. m. zaručuje podobnost kli-
matických podmínek pro úspěšné pěstování nakou-
pených stromků na novém stanovišti.

Samotná výsadba obnáší rozsáhlou přípravu. 
Pozemek je třeba rozměřit, jámy vykopat dostateč-
ně hluboké i široké, z půdy vybrat kamení, stromy 
zasadit, ukotvit dvěma kůly a úvazky kvůli stabili-
zaci, ochránit proti okusu zvěře pletivem a nátěrem. 
Pro vylepšení podmínek růstu stromů byl do půdy 
přidán přírodní přípravek Symbivit, který je zalo-
žen na využití skvělých vlastností mykorhizních 
hub. Pro výsadbu ho daroval výrobce – firma Sym-
biom, s. r. o. z Lanškrouna. Na závěr je třeba výsad-
bu zaměřit pro zaevidování do mapy. Zde však práce 
nekončí, součástí projektu je i péče po dobu nejmé-
ně 10 let. Stromkům upravujeme korunky, obnovu-
jeme úvazky, ochranu, v horkých létech zaléváme.

Děkujeme všem dobrovolníkům za užitečnou 
práci pro blaho krajiny. Přípravu materiálu, nářadí 
a výběr rostlin zajistil Petr Jílek, zahradník a člen or-
ganizace, za což mu patří velké poděkování. Projekt 
byl finančně podpořen Českým svazem ochránců 
přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“.

1. ZO ČSOP Polička


