Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 6 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 27.06.2019
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Balcarová Jana, Mgr.

zastupitelka

16:00

20:51

Plná

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

20:51

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

zastupitel

16:00

20:51

Plná

4

Hable Petr

starosta

16:00

20:51

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

20:51

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

20:51

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

8

Jarolímek Miroslav

radní

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

11

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

12

Němeček Jan, Ing.

radní

16:25

20:51

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

20:51

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

20:51

Plná

15

Petruželková Marie

zastupitelka

16:00

20:51

Plná

16

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

20:51

Plná

17

Prouza Radek

zastupitel

16:00

20:51

Plná

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

20:51

Plná

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

20:51

Plná

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

16:00

20:51

Plná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

20:51

Plná

Omluven
16:00

20:51

Omluvena
16:00

20:51

Záznam a ověření zápisu:

Zapisovatelka

Plná
Omluven

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Ověřovatel zápisu

Plná

Ing. Jan Čopík, Ph.D.

_____________________

Ing. et Ing. Pavel Dostál

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________
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Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 5 dne 27.05.2019)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Mgr. Josef Hylský
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

Zvoleny komise ve složení:
Návrhová komise - předseda
Návrhová komise - člen
Návrhová komise - člen

Mgr. Irena Kupková
Ing. Milan Slavík
Miroslav Jarolímek
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Program:
1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 27.06.2019

1/3

Informace ředitelky „SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují“ o dění ve škole

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Převod pozemku p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny z majetku ČR do majetku města

2/2

Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a p. p. č. 301/3 oddělených GP z p. p. č. 301/3
a p. p. č. 301/6 za část pozemku p. p. č. 292/5 vše v k. ú. Vrchoviny pro stavbu cyklostezky KrčínVrchoviny

2/3

Směna podílu 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 odděleného GP z p. p. č. 301/3 a p. p. č. 301/6 vše
v k.ú. Vrchoviny za pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Met. pro stavbu cyklostezky
Krčín-Vrchoviny

2/4

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/5

Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka

3.

Rozvoj

3/1

Návrh na pořízení změny územního plánu - pozemek p. p. č. 1456/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/2

Nové názvy ulic ve městě

3/3

Zpracované územní studie veřejných prostranství

3/4

Nová investiční položka - příprava realizace parku Březinky, I. etapa

3/5

Nová investiční položka - Aktualizace strategického plánu města

3/6

Nová investiční položka - doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní

3/7

Nová investiční položka - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká

3/8

Nová investiční položka - PD - Veřejné osvětlení v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují

3/9

Nová investiční položka - nový živičný povrch v části ul. Na Kopci

3/10

Nová investiční položka - PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní
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3/11

PD na chodník v ul. Klopotovská

3/12

Spoluúčast města na vynucené rekonstrukci chodníků v ul. Havlíčkova

3/13

Stavební úpravy chodníků ul. Na Strážnici a Nahořanská - zamítnutí dotace ze SFDI

3/14

Aktuální stav projektů ke dni 11.06.2019

3/15

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/16

Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí - schválení dotace z OPŽP

3/17

Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"

4.

Finance

4/1

Rozpočtová opatření 2019

4/2

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 05.06.2019

4/3

Závěrečný účet 2018

4/4

Účetní závěrka města za rok 2018

4/5

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.

4/6

Žádost o dotaci Český rybářský svaz, z.s., místní organizace

4/7

Žádost o podporu Novoměstské filharmonie

4/8

Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují

4/9

Dohoda o úhradě dluhu za neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu

5.

Různé

5/1

Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci

5/2

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

5/3

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění

6.

Diskuse

6/1

Informace zastupitelky pí Petruželkové o investiční akci rekonstrukce zimního stadionu v Novém
Městě nad Metují
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6/2

Podnět zastupitele p. Jarolímka k opravě mostu ve Vrchovinách

6/3

Podnět zastupitele Ing. Tymla ve věci propadliny v Hamplovce

6/4

Podnět zastupitele Ing. et Ing. Dostála ve věci uzavírek a objízdných tras

6/5

Pozvánka zastupitelky Mgr. Balcarové do MSSS Oáza
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1 Úvodní informace a vystoupení
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Identifikace:
V úvodu zasedání ZM je schvalován podrobný program zasedání (viz příloha k tomuto bodu) a
dále je zvolena návrhová komise a ověřovatelé zápisu.
Orientační časová tabulka:
1. Úvodní informace a vystoupení
2. Majetkoprávní úkony
3. Rozvoj
4. Finance
5. Různé
6. Diskuse

16:00 - 16:30
ST
16:30 - 16:50 OMM
16:50 - 18:45 OMM
18:45 - 20:10 OF
20:10 - 20:30
20:30 - 20:51

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST přednesl návrh programu. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing. Jan Čopík, Ph.D., Ing. et
Ing. Pavel Dostál. Návrhová komise byla zvolena ve složení - Mgr. Irena Kupková - předseda,
Ing. Milan Slavík, p. Miroslav Jarolímek - členové komise. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 6-161/19
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 6:
1.
1/1
1/2
1/3

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 27.06.2019
Informace ředitelky „SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují“ o dění ve škole

2.
2/1
2/2

Majetkoprávní úkony
Převod pozemku p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny z majetku ČR do majetku města
Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a p. p. č. 301/3 oddělených GP z p. p. č. 301/3 a
p. p. č. 301/6 za část pozemku p. p. č. 292/5 vše v k. ú. Vrchoviny pro stavbu cyklostezky
Krčín-Vrchoviny
Směna podílu 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 odděleného GP z p. p. č. 301/3 a p. p. č. 301/6
vše v k. ú. Vrchoviny za pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Met. pro stavbu
cyklostezky Krčín-Vrchoviny

2/3
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2/4
2/5

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují
Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka

3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17

Rozvoj
Návrh na pořízení změny územního plánu - pozemek p. p. č. 1456/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují
Nové názvy ulic ve městě
Zpracované územní studie veřejných prostranství
Nová investiční položka - příprava realizace parku Březinky, I. etapa
Nová investiční položka - Aktualizace strategického plánu města
Nová investiční položka - doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní
Nová investiční položka - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká
Nová investiční položka - PD - Veřejné osvětlení v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují
Nová investiční položka - nový živičný povrch v části ul. Na Kopci
Nová investiční položka - PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní
PD na chodník v ul. Klopotovská
Spoluúčast města na vynucené rekonstrukci chodníků v ul. Havlíčkova
Stavební úpravy chodníků ul. Na Strážnici a Nahořanská - zamítnutí dotace ze SFDI
Aktuální stav projektů ke dni 11.06.2019
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí - schválení dotace z OPŽP
Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"

4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9

Finance
Rozpočtová opatření 2019
Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 05.06.2019
Závěrečný účet 2018
Účetní závěrka města za rok 2018
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.
Žádost o dotaci Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Žádost o podporu Novoměstské filharmonie
Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Dohoda o úhradě dluhu za neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu

5.
Různé
5/1
Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci
5/2
Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
5/3
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
6.
Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 6-162/19
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Irena Kupková - předseda, Ing. Milan Slavík, p. Miroslav
Jarolímek - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 6: Ing. Jana Čopíka, Ph.D., Ing. et
Ing. Pavla Dostála.
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 4 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 27.06.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 6 viz přílohy k tomuto bodu.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Čopík, Ph.D., vznesl v rámci "Kontroly úkolů" dotaz ve věci "Staré školy" - proběhlo
jednání na KHK nebo neproběhlo, příp. byla by k tomu nějaká informace? MST - jednání bylo
skutečně domluveno, ale asi 4 dny předem paní radní Mgr. Martina Berdychová
(pozn.: zastupitelka a náměstkyně hejtmana KHK) volala MST - žádala o zrušení schůzky,
neboť se domnívá, že už nám nemůže říct žádné nové skutečnosti než ty, které už zazněly na
setkání na "Staré škole". Ing. Čopík, Ph.D. - poděkoval za odpověď. Další dotazy k plnění
úkolů nebyly, ST přečetl navržené znění usnesení - hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 6-163/19
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

1/3 Informace ředitelky „SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují“ o dění ve škole
Identifikace:
Vedení města Nové Město nad Metují požádalo ředitelku Střední průmyslové školy, Odborné
školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, Československé armády 376, 549 01 Nové
Město nad Metují (dále jen "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují)", o účast na řádném
veřejném zasedání ZM 6, kde by informovala o dění ve škole. Ředitelka "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové
Město nad Metují", paní PaedDr. Olga Talášková, byla pozvána na úvod zasedání ZM 6 v
16:00 hodin v rámci článku "Úvodní informace a vystoupení".
Odůvodnění:
Vystoupení ředitelky na žádost vedení města.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V 16:16 hodin vystoupila na zasedání ZM ředitelka „SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují“
paní PaedDr. Olga Talášková - popřála všem přítomným dobré odpoledne a podala stručné
aktuální informace o současném stavu školy a o výhledu do dalšího školního roku. Informace
se mj. týkaly počtů přihlášených žáků pro jednotlivé obory, dislokace v objektech, které mají v
užívání - objekt Merkur do pronájmu ZUŠ, bistro nebude vařit pro veřejnost, objekt na
Hradčanech opouští škola úplně, rekonstrukce budovy průmyslovky, budoucnost ŠJ v
kasárnách, spolupráce se školami a firmami atd. V návazné diskusi odpověděla ředitelka na
dotaz Mgr. Kupkové - konkrétní studijní a učňovské obory ve školním roce 2019 - 2020. Ing.
Němeček se dostavil na zasedání ZM v 16:25 hodin. Ing. Tymel konstatoval, že pí ředitelka
prezentovala pozitivní trendy a všichni jistě škole přejeme jejich naplnění a další rozvoj.
PaedDr. Talášková rovněž poděkovala městu za spolupráci a popřála všem hezké léto. ST přečetl navržené znění usnesení - schváleno. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM,
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který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. ZM 6-164/19
ZM bere na vědomí informace ředitelky Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy,
Nové Město nad Metují, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují, paní PaedDr.
Olgy Taláškové, o aktuálním dění ve škole.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Převod pozemku p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny z majetku ČR do majetku města
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 173/5 o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Vrchoviny byl GP č. 613-44/2019 oddělený z pozemků stp. č. 150 a p. p. č. 173 v k. ú.
Vrchoviny, protože je zastavěný chodníkem podél komunikace I/14 a zpevněnou plochou pro
čekárnu veřejné autobusové dopravy ve Vrchovinách, a to ve směru NM-Vrchoviny na pravé
straně komunikace. Pro realizaci převodu pozemku z vlastnictví ČR, ke kterému má
příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
(dále jen "SPÚ"), do vlastnictví města je třeba doložit usnesení z jednání zastupitelstva obce,
kterým se schvaluje převod přesně určeného pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví obce.
RM doporučuje ZM převod pozemku schválit.
Odůvodnění:
Pozemek p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny je oddělen GP převážně z pozemku vedeného
v druhu zahrada, se způsobem ochrany: zemědělský půdní fond, a proto je v majetku ČR a
příslušný hospodařit s ním je SPÚ. Pozemek pod částí městského chodníku podél silnice I/14
by měl být ve vlastnictví města. Čekárna veřejné autobusové dopravy by měla být na
pozemku ve vlastnictví města, protože je nutné ji vyměnit za novou a kvalitnější.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - příchod v 16:29
hodin - uvedl první bod v článku "Majetkoprávní úkony", přednesl "Identifikaci" bodu a
navržené znění usnesení. Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 6 ze dne 27.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 6-165/19

ZM schvaluje převod pozemku p. p. č. 173/5 o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Vrchoviny, odděleného GP č. 613-44/2019 z pozemků stp. č. 150 a p. p. č. 173
v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví ČR, ke kterému má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2/2 Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a p. p. č. 301/3 oddělených GP z p. p. č.
301/3 a p. p. č. 301/6 za část pozemku p. p. č. 292/5 vše v k. ú. Vrchoviny pro stavbu
cyklostezky Krčín-Vrchoviny
Identifikace:
Záměr města směnit podíly o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a ¼
pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené GP č. 571608/2016, o celkové výměře 1123 m2, z majetku pí [osobní údaj odstraněn], zapsaných na LV
č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú.
Vrchoviny o výměře 1625 m2, oddělený GP č. 607-664/2018, z majetku města, zapsaný na LV
č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK,
KP Náchod, byl zveřejněn dle usnesení č. RM 13-680/19 v době ode dne 30.04.2019 do dne
17.05.2019. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky. RM
doporučila ZM směnu schválit.
Odůvodnění:
Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný
pro vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u Ammann(u) v ul. Náchodská do Vrchovin,
která odvede chodce a cyklisty z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich
bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína a
naopak. Pozemky jsou směňovány dle podmínek požadovaných druhou směňující stranou.
Fakticky se jedná o směnu zemědělských pozemků. Jedná se o opakovanou snahu města
získat pozemek pro výše uvedenou stavbu a o mnohaleté vyjednávání s vlastníky pozemků.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Pozděna přednesl "Identifikaci" bodu. V rozpravě vznesl dotaz Ing. et Ing. Dostál - zda
tento pozemek a pozemek v následujícím bodě jsou konečnou překážkou pro budoucí
realizaci cyklostezky atd.? ST - potvrdil, že ano - jsou zde předběžné podpisy a potvrzení. Na
podzim, kdy již minulé ZM směnu schvalovalo, byl problém s tvarem pozemku, to je nyní
vyřešeno. Ze strany města není žádný problém. Ing. et Ing. Dostál - další dotaz, zda v dalších
částech trasy jsou majetkové vztahy již vyjasněny? ST - ano, ostatní pozemky jsou ve
vlastnictví města. Vedoucí OMM - přednesl navržené znění usnesení. Pan Jarolímek - dotaz
na spoluvlastníky. ST - jde pouze o uváděné 2 spoluvlastnice. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0
zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 6 ze dne 27.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 6-166/19

ZM schvaluje směnu podílů o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a ¼ pozemku
p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené GP č. 571-608/2016 z pozemků p.
p. č. 301/3 a p. p. č. 301/6, tj. celkem 1 123 m2, z majetku pí [osobní údaj odstraněn], zapsaných na
LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú.
Vrchoviny o výměře 1625 m2 oddělený GP č. 607-664/2018, z majetku města, zapsaný na LV č. 10
001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod,
a to bez doplatku. ZM pověřuje ST podpisem směnné smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2/3 Směna podílu 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 odděleného GP z p. p. č. 301/3 a p. p. č.
301/6 vše v k. ú. Vrchoviny za pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Met. pro
stavbu cyklostezky Krčín-Vrchoviny
Identifikace:
Záměr města směnit podíl o velikosti ¾ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2, v k. ú.
Vrchoviny, odděleného GP č. 571-608/2016, z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný
sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, o celkové výměře 1877,25 m2 z majetku pí
[osobní údaj odstraněn], zapsaných na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad
Metují za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, z majetku města, zapsaný na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a doplatek ve výši 141.795 Kč, byl zveřejněn dle
usnesení č. RM 13-681/19 v době ode dne 30.04.2019 do dne 17.05.2019. Ke zveřejněnému
záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky. RM doporučila ZM směnu schválit.
Odůvodnění:
Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný
pro vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u Ammann(u) v ul. Náchodská do Vrchovin,
která odvede chodce a cyklisty z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich
bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína a
naopak. Pozemky jsou směňovány dle podmínek požadovaných druhou směňující stranou.
Jedná se o opakovanou snahu města získat pozemek pro výše uvedenou stavbu a o
mnohaleté vyjednávání s vlastníky pozemků.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 16:40 hodin - vedoucí OMM - přednesl "Identifikaci" bodu. Ing. Čopík, Ph.D. - tuto směnu
jsme schvalovali (pozn.: v jiné podobě) již minulé září. Informoval o svém jednání s pí [osobní
údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] - pí [osobní údaj odstraněn], že jsou snad
dohodnuti, že se pozemek zarovná - požádala město o to, zda by mohlo být jakýmsi
mediátorem. ST - již při dohodě mezi spoluvlastníky přilehlého domu v ul. Komenského bylo
město mediátorem. Ing. Čopík, Ph.D., poděkoval za odpověď. Vedoucí OMM - přednesl
navržené znění usnesení. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 6 ze dne 27.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 2/3 USNESENÍ č. ZM 6-167/19

ZM schvaluje směnu podílu o velikosti ¾ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 v k. ú.
Vrchoviny, odděleného GP č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a
p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, tj. celkem 1877,25 m2, z majetku pí [osobní údaj
odstraněn], zapsaných na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za pozemek
p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, z majetku města, zapsaný na LV č. 10 001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a doplatek ve výši 141.795 Kč. Oba LV jsou vedené u KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. ZM pověřuje ST podpisem směnné smlouvy ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2/4 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové,
Odbor Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod (dále jen "ÚZSVM"),
předkládá ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1593 o výměře 35
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město
nad Metují. Pozemek je zapsaný na LV 60 000 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. RM doporučila ZM smlouvu schválit.
Odůvodnění:
Převod pozemku byl schválen usnesením č. ZM 4-110/19 dne 18.04.2019. Postup ÚZSVM
vyžaduje ještě samostatné schválení předložené smlouvy o bezúplatném převodu v ZM.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 16:45 hodin - vedoucí OMM - přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Poté Ing. Pozděna
přednesl navržené znění usnesení. Bez dotazů a připomínek. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0
zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. ZM 6-168/19
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného
práva č. UZSVM/HNA/1365/2019 - HNAM k pozemku p. p. č. 1593 o výměře 35 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha 2, do vlastnictví města, a to se závazkem věcného práva ve prospěch převodce spočívajícího
v závazku nabyvatele nezcizit převáděný majetek a nezatížit ho zástavním právem po dobu 10 let
ode dne nabytí. Pozemek je zapsaný na LV 60 000 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k
tomuto dobu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

2/5 Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka
Identifikace:
Záměr města prodat pozemek p. p. č. 619/26 o výměře 47 m², druh pozemku ostatní plocha v
k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, za minimální kupní cenu 100 Kč/m² pozemku, byl zveřejněn dle usnesení č. RM 12568/19 v době ode dne 23.04.2019 do dne 10.05.2019. Ke zveřejněnému záměru města byla
doručena jedna nabídka. RM doporučila ZM schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Nabídnutá cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města
Nového Města nad Metují. Pozemek je pro město nepotřebný a nemůže ho nijak využít,
protože jsou na něm sjezdy na pozemky zájemců, kteří podali nabídku ke zveřejněnému
záměru. Pozemek nesousedí s žádným jiným pozemkem ve vlastnictví města a jsou v něm
vedeny inženýrské sítě, což je uvedeno v návrhu kupní smlouvy. Vyjádření odborů
předkládáme v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 16:48 hodin - vedoucí OMM - přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Po přednesu
navrženého znění usnesení bylo hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze
ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. ZM 6-169/19
ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 619/26 o výměře 47 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, který je zapsaný na LV č. 10 001 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do
podílového spoluvlastnictví pana [osobní údaj odstraněn], pana [osobní údaj odstraněn] a pana
[osobní údaj odstraněn], za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 101 Kč/m² pozemku a
za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 6 ze dne 27.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/1 Návrh na pořízení změny územního plánu - pozemek p. p. č. 1456/2 v k. ú. Nové
Město nad Metují
Identifikace:
Dne 16.04.2019 OVRR obdržel písemný návrh na pořízení změny územního plánu v k. ú.
Nové Město nad Metují - využití pozemku p. p. č. 1456/2. Tento návrh spočívá ve změně ze
stávající plochy zemědělské (NZ) na plochu rekreace - zahrádkářské osady (RZ). Navrhovatel
považuje tento návrh za drobnou úpravu a žádá o její zařazení do probíhající Změny č. 1
územního plánu a dále je připraven uhradit náklady spojené se změnou územního plánu. RM
16 svým usnesením č. RM 16-851/19 nedoporučuje ZM rozhodnout o pořízení předmětné
změny územního plánu.
Odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 44 stavebního zákona o pořízení změny územního plánu
rozhoduje ZM mj. na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná
práva k pozemku nebo stavbě na území města. Žadatel je pak jediným vlastníkem
předmětného pozemku. Vzhledem k charakteru podání jej nelze vnímat jako připomínku k
projednávané Změně č. 1 územního plánu, ale jako návrh na pořízení nové změny územního
plánu. Vzhledem k tomu, že tento návrh splňuje veškeré formální náležitosti, předkládá jej
pořizovatel se svým stanoviskem ZM k rozhodnutí.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
V 16:51 hodin - vedoucí OMM - "Identifikace" + "Odůvodnění". Bez připomínek a rozpravy k
projednávanému bodu. Po přednesu navrženého znění usnesení se do diskuse k tomuto bodu
přihlásil zastupitel Ing. Milan Slavík s tím, že by se mělo "měřit stejným metrem" - tzn., že i v
minulých obdobných případech ZM rovněž nesouhlasilo. ST - každou žádost je třeba
individuálně posoudit a projednat, každá má svá specifika. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0
zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 6-170/19
ZM nesouhlasí s pořízením navrhované změny územního plánu spočívající ve změně funkčního
využití pozemku p. p. č. 1456/2 v k. ú. Nové Město nad Metují z plochy zemědělské na plochu
rekreace - zahrádkářské osady.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/2 Nové názvy ulic ve městě
Identifikace:
RM 16 projednala zápis z 3. jednání Komise názvoslovné, který se týkal nových názvů ulic,
konkrétně pak na Františku v lokalitě u vodojemu - na okraji města, kde je plánována na
soukromých pozemcích výstavba (tzv. ETAPA I). RM doporučuje ZM schválit tyto navržené
nové názvy ulic: Hildenská, Dušnická, Gernická a dále prodloužení stávající ulice Luční - viz
příloha k tomuto bodu. Dne 25.06.2019 dorazil na MěÚ e-mail p. Špryňara, který je vlastníkem
pozemků v dané lokalitě. Ve svém e-mailu vyjádřil nesouhlas s postupem i s názvy uvedených
ulic - podrobnosti viz příloha k tomuto bodu, která byla rozeslána e-mailem všem zastupitelům
dne 26.06.2019.
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Odůvodnění:

Zápis č. 3 projednán v RM 16 dne 03.06.2019. Další návrhy Komise názvoslovné, schválené
Radou města, budou předloženy jako celek do ZM 7 v září (nové názvy ulic ve Spech a v
dalších částech města).
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Po přečtení "Identifikace" bodu se v 16:55 hodin do diskuse přihlásil přítomný p. Josef
Špryňar, který je vlastníkem pozemků v daných lokalitách a veřejně vyjádřil svůj kategorický
nesouhlas s návrhem na pojmenování nových ulic na Františku u vodojemu. Upozornil, že již
dříve zde byly navrženy apolitické, přírodní názvy ulic - viz studie od ARCH doc. Ing. arch.
Ivana Kaplana - nevidí důvod, proč by se původně myšlené názvy ulic měly měnit za nějaké
německé názvy. Nikdo ho jako vlastníka nekontaktoval, a to považuje za jednání za zády. ST
upozornil, že nejde o německé názvy, ulice nesou názvy partnerských měst. Dále reagoval
Ing. Prouza, předseda Komise názvoslovné s tím, že komise jednala o tomto návrhu 2x, poté
co to prošlo "kolečkem" odbornými útvary a po mnoha návrzích došla k tomuto závěru, se
kterým se RM ztotožnila. Dále citoval ze zákona o obcích, kde je zakotvena pravomoc pro ZM
schvalovat nové názvy. Pan Špryňar opakoval, že to je "o nich - bez nich", nikdo s nimi
nejednal. Dále v diskusi vystoupili: Mgr. Balcarová, ST, p. J. Špryňar, Ing. et Ing. Dostál, p. J.
Hladík a p. M. Jarolímek. Poté přednesl Ing. Pozděna navržené znění usnesení. Hlasováno 11 pro, 2 proti, 5 zdrželo se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. ZM 6-171/19
ZM schvaluje nové názvy ulic: HILDENSKÁ ("páteřní"), DUŠNICKÁ (souběžná), GERNICKÁ
(krajní) v lokalitě na Františku u vodojemu (plánováno k výstavbě, tzv. ETAPA I) a dále prodloužení
stávající ulice LUČNÍ do průsečíku s "páteřní" ulicí, a to ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/3 Zpracované územní studie veřejných prostranství
Identifikace:
ORM ve spolupráci s OVRR předkládá RM a následně ZM na vědomí informace o
zpracovaných studiích veřejných prostranství. Jednotlivé studie jsou zpracovávány v rámci
probíhajícího projektu Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad
Metují, CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053, který je spolufinancován z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP). Dosud byly zpracovány, stavebním úřadem
schváleny a v Evidenci územně plánovací činnosti Královéhradeckého kraje zaevidovány tyto
studie:
Územní studie Žižkovo náměstí; Rašínova-28. října-B. Němcové; 28. října; Vrchoviny;
Jestřebí; Provodov-Šonov (zpracovatelem uvedených studií je společnost New Visit)
Územní studie park Krčín, park Oáza (zpracovatelem společnost re:architekti s.r.o.);
Územní studie Slavoňov (zpracovatelem společnost Aurum s.r.o.);
Do konce roku se předpokládá ještě dokončení následujících studií (nám. 17. listopadu;
Bořetín-Klosova; nám Republiky; Spy; Mezilesí; Bohuslavice; Přibyslav).
Celkem se jedná o vytvoření a zaevidování 39 dílčích studií na rozloze cca 0,677 km2. Cílem
projektu je vytvořit odborné dokumenty, kterými se ověří možnosti a podmínky změn v území
a které budou sloužit pro rozhodování v území. V případě okolních obcí ORP budou vlastní
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zdroje ve výši 10% z celkové ceny územní studie hradit jednotlivé obce.
Zpracované studie jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci územní
plánování/územní studie.
RM 16 doporučila ZM vzít na vědomí informace o zpracovaných územních studiích veřejných
prostranství řešených v rámci projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).
Odůvodnění:
Seznámit ZM se zpracovanými studiemi veřejných prostranství.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po přečtení "Identifikace" bodu Ing. Pozděnou vystoupili s připomínkami a podněty ke
zpracovaným studiím tito diskutující: Bc. Sláma - tyto studie vítá - chybí ale Malecí. ST - zde
půjde spíš o revitalizaci sídlišť (i toho U Luštince). Mgr. Balcar - navrhovali původně i sídliště,
pokud budou finance, mělo by se to zpracovat i pro ně. Ing. et Ing. Dostál - otázky k budoucí
realizaci - naplnění studií? MST - zatím není tímto nikdo pověřen - rovněž ještě není vazba na
rozpočet - studie budou využívány při realizaci jednotlivých záměrů. ST - upozornil, že jsou
zde již k tomu podněty z Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") - bude to projednáváno v
RM 18. Ing. et Ing. Dostál - očekává zapojení potenciálu KŽP do těchto procesů - má obavu,
aby to neskončilo "v šuplíku". Ing. Němeček - připomíná, že to opět bude především "o
penězích", máme mnoho různých studií, mnoho priorit a na všechno určitě peníze nebudou.
Proto je třeba k realizacím přistupovat střízlivě a s rozumem. Po přečtení navrženého znění
usnesení nechal ST hlasovat - hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze
ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. ZM 6-172/19
ZM bere na vědomí informace o zpracovaných územních studiích veřejných prostranství řešených v
rámci projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/4 Nová investiční položka - příprava realizace parku Březinky, I. etapa
Identifikace:
Na základě žádosti vlastníků jednotek v domě č. p. 1516 a 1517 v ul. Družební, Nové Město
nad Metují, ze dne 14.02.2019, přijala RM 10 usnesení, ve kterém vzala podanou žádost na
vědomí a zároveň uložila OMM odeslat vyjádření města (viz příloha tohoto bodu), ve kterém
se mj. uvádí, že město projedná se zpracovatelem PD - Park Březinky a dále pak s ARCH
možnosti a návrhy řešení alespoň části klidové veřejné zeleně, která by byla v souladu se
zpracovanými materiály a se Studií systému zeleně a pokusí se nalézt řešení, které by
nastartovalo realizaci alespoň po dílčích částech tak, aby to obyvatelům Nového Města nad
Metují zlepšilo a zpříjemnilo kvalitu bydlení a pro město to v daném roce bylo finančně
přijatelné.
OMM projednalo ze zpracovatelem možnost realizace alespoň určité části parku Březinky.
Bylo navrženo řešit území, které je vyznačeno v příloze. V navrženém území je řešena
výsadba stromů, keřů, páteřní mlatová cesta + 2 přidružené a jedno grilovací místo s
posezením a květinové záhony okolo. V případě realizace takto vymezeného území je
realizace odhadnuta na cca 900 tis. Kč. Jsou vyjmuty elektrorozvody a VO, které činí dalších
900 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se v této části jedná pouze o výsadbu a realizaci přírodních
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cest, tak by se tato etapa hodila do žádosti o dotaci do OPŽP. Jako celek byla v minulosti PD Park Březinky již konzultována kvůli možnosti podat žádost o dotaci, ale jako celek to bylo
problematické kvůli kácení. Takto vyjmutá etapa I. by měla šanci uspět. Z tohoto důvodu ORM
navrhuje upravit PD - Park Březinky na PD - Park Březinky, I. etapa a začít zajišťovat stavební
povolení a následně podat žádost o dotaci do „Operačního programu Životní prostředí 2014 2020“, HYPERLINK "http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-vsidlech?id=31" Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Nabídka zpracovatele
PD - Park Březinky na úpravu PD - Park Březinky - I. etapa činí cca 60 tis. Kč vč. DPH vč.
zajištění inženýrské činnosti.
RM 17 doporučila ZM schválit navržená usnesení.
Odůvodnění:
Běží vyhlášená 132. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020“, HYPERLINK
"http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-v-sidlech?id=31"
Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Termín podání žádostí od 1. února 2019 (9:00) do 31. října 2019 (20:00). Minimální výše
způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Maximálně 60 % celkových
způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.
Podporovaná opatření:
·
Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
·
zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými,
skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch
nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a
prvků,
·
jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch
přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů,
průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na
srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými
plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují
odtok srážkové vody),
· jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

V 17:28 hodin - po přečetení "Identifikace" bodu proběhla diskuse, ve které vystoupili: Ing. et
Ing. Dostál, ST, Bc. Sláma, Ing. Němeček, PharmDr. J. Třešňáková (za občany bydlící Na
Březinkách). Diskuse se mj. týkala navrhované dílčí úpravy parku, současného stavu zeleně,
dlouholetých přislibů města, že zde bude toto pro občany realizováno, nárůst bydlících v
lokalitě, financování takovýchto záměrů a jejich realizace po částech nebo komplexně atd. Po
přednesu navrženého znění usnesení bylo hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 6-173/19
ZM schvaluje novou investiční položku v rozpočtu města 2019, a to „Příprava realizace parku
Březinky, I. etapa“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 6-174/19

ZM schvaluje RO - realizaci akce „Příprava realizace parku Březinky, I. etapa“ (§ 3745) ve výši 60
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce chodník do Klopotova - DUR/DSP (§ 2219).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/5 Nová investiční položka - Aktualizace strategického plánu města
Identifikace:
Na základě časového harmonogramu aktualizace strategického plánu města, který byl
schválen usnesením č. RM 10-426/19 předkládáme ZM ke schválení novou položku rozpočtu
města na rok 2019 ve výši 100.000 Kč. Z této položky budou financovány náklady na externí
administraci veřejných zakázek (zpracovatel aktualizace strategického plánu, realizátor
názorového průzkumu veřejnosti). Částka 100.000 Kč bude uhrazena z akce ZŠ Komenského
- přístavba tělocvičny (§3113). Do rozpočtu města na rok 2020 pak bude zařazena položka na
vlastní zpracování obou dokumentů.
Žádost o dotaci do výzvy č. 092 Operačního programu Zaměstnanost podána nebude z
důvodu minimální velikosti projektu, která je stanovena na 1 mil. Kč.
RM 17 doporučila ZM schválit navržená usnesení.
Odůvodnění:
Potřeba schválení nové položky rozpočtu města na rok 2019 na pokrytí nákladů za
administraci souvisejících veřejných zakázek.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden ze zastupitelů nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 6-175/19
ZM schvaluje novou položku do rozpočtu města na rok 2019 ve výši 100.000 Kč na pokrytí nákladů
za externí administraci veřejných zakázek na zpracovatele aktualizace strategického plánu a
realizátora názorového průzkumu veřejnosti.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 6-176/19
ZM schvaluje RO na aktualizaci strategického plánu (realizace veřejných zakázek) ve výši 100.000
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z §3113 - ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato
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3/6 Nová investiční položka - doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní
Identifikace:
RM 11 uložila OMM ve spolupráci s TS zpracovat návrh na novou investici - doplnění VO v ul.
Školní tak, aby o ní mohlo rozhodnout ZM na svém červnovém zasedání. Do ZM je
předložena ke schválení tato nová investiční položka, u které byly odhadnuty náklady ve výši
70 tis. Kč. RM 16 doporučila ZM navržená usnesení schválit.
Odůvodnění:
Uvedené usnesení RM 11 bylo přijato na základě žádosti Střední průmyslové školy, Odborné
školy a Základní školy Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. ZM 6-177/19
ZM schvaluje novou investiční položku "Doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. ZM 6-178/19
ZM schvaluje RO - realizaci akce Doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní ve výši 70 tis. Kč (§
3631). Navýšení bude pokryto přesunem z § 3322 - program regenerace - příspěvky na obnovu
památek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/7 Nová investiční položka - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká
Identifikace:
V příštím roce chystá společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. rekonstrukci vodovodu a
kanalizace v ul. Rezecká. V souvislosti s touto stavbou by bylo zapotřebí opravit i celý
asfaltový povrch komunikace. Proto je nyní předložena do ZM ke schválení nová investiční
položka - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká. RM 16 doporučila ZM
navržená usnesení schválit.
Odůvodnění:
PD dokumentace bude zadána pouze na obnovu živičného krytu s případnými lokálními
sanacemi (viz realizace komunikace v ul. Rašínova, Johnova). Celkové náklady na realizaci
by pak šly částečným podílem za městem a částečným podílem za společností Vodovody a
kanalizace Náchod a.s. Celková délka komunikace, která by se zadávala k řešení, je cca 600
m.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:

Po přednesení "Identifikace" bodu Ing. Pozděnou se do diskuse přihlásil Ing. Tymel - zajímalo
ho, zda dojde k nějakým úpravám živičného povrchu v ul. Rezecká - např. s vymezením
prostor pro chodce apod. OMM - mělo by to být řešeno tak, jak to je nyní. Bude to navazující
akce na investici VaK(u). Po přednesu navrženého znění usnesení bylo hlasováno - 18 pro, 0
proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM
je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 6-179/19
ZM schvaluje novou investiční položku - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 6-180/19
ZM schvaluje RO - realizaci akce „PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká“ ve výši
160 tis. Kč (§ 2212). Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 2143 - naučná stezka - Obůrka
Klopotov.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/8 Nová investiční položka - PD - Veřejné osvětlení v ul. Na Kopci v Novém Městě nad
Metují
Identifikace:
Firma MATEX HK s.r.o. Hradec Králové zpracovává pro investora ČEZ Distribuce, a.s., projekt
pro připojení nového elektroměrového rozvaděče pro č. p. 26 v ul. Na Kopci. V rámci této
stavby bude provedena v trase nového kabelového vedení příprava na budoucí rekonstrukci
kabelového vedení NN v ul. Na Kopci. Tato příprava je v délce cca 180 m. Na základě našeho
požadavku poskytl investor ČEZ Distribuce a.s. situaci celé budoucí rekonstrukce kabelového
vedení NN v ul. Na Kopci. Jedná se o tento rozsah: ul. Na Kopci od kostela po konec obce, ul.
U Letiště a ul. Polní. V celém úseku ul. Na Kopci je veřejné osvětlení vč. kabelového vedení
umístěné na stávajících konzolách umístěných na jednotlivých domech a na stávajících
sloupech, které jsou v majetku ČEZ Distribuce a.s. Tato zařízení budou po dokončení celé
akce odstraněna. Časový plán realizace rekonstrukce kabelového vedení: příprava v rámci
přípojky pro č. p. 26 je naplánována na měsíc duben 2020, další etapa kabelové vedení v
trase od trafostanice na křižovatce ulic Na Kopci a U Letiště po č. p. 407 v délce cca 80 m je
plánována ještě v letošním roce, další etapy budou realizovány cca v období 2022-2023. V
příloze je mj. připojena i excelová tabulka z OF, ve které je uveden Aktuální přehled volných
finančních zdrojů, což má vazbu na schvalování dalších nových investic ještě v roce 2019 a
souvisejících RO. RM 17 doporučila ZM navržená usnesení schválit.
Odůvodnění:
Na základě plánované akce přeložky NN navrhuje OMM zařazení nové položky do rozpočtu
města na rok 2019, a to PD Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Kopci v Novém
Městě nad Metují v délce cca 1190 m. Odhad nákladů na zpracování projektové dokumentace
je cca 120 tis. Kč vč. DPH. Zpracování PD je nutné ještě v letošním roce z důvodu provedení
realizace současně s realizací kabelizace NN, která je řešena na etapy. Ke schválení nové
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položky v rozpočtu města je nutné schválit RO. V příloze tohoto bodu jsou interní projekční
podklady návrhu přeložky NN, které poskytl zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s. Materiál
byl poskytnut za účelem projednání v RM a ZM a nesmí být dále poskytován.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po přečtení "Identifikace" bodu se diskuse přihlásil p. Hladík - co zde bude se vzrostlou zelení
- jak to do ní zasáhne? ST - to teď nelze říci, to musí řešit PD. Ing. et Ing. Dostál - doporučuje,
aby si to při projektování město pohlídalo, tzn., zajistit ušetření stávající zeleně a nezbytnou a
vhodnou náhradní výsadbu. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. ZM 6-181/19
ZM schvaluje novou položku v rozpočtu města na rok 2019, a to „Veřejné osvětlení a městský
rozhlas v ulici Na Kopci - PD“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. ZM 6-182/19
ZM schvaluje RO „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Kopci - PD“ ve výši 120 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 2219 - Chodník do Klopotova - DUR/DPS.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/9 Nová investiční položka - nový živičný povrch v části ul. Na Kopci
Identifikace:
OMM předkládá ZM ke schválení novou investiční položku "Nový živičný povrch komunikace v
části ul. na Kopci". S ohledem na to, že se ve městě provádějí firmou STRABAG a.s.
rekonstrukce komunikace v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská a dále pak i v
ul. Chlístovská, tak byl tento dodavatel osloven vedením města o zpracování nabídky na
opravu částí komunikací v ul. Na Kopci (oceněné části vyznačeny v mapce). Tyto úseky jsou v
dezolátním stavu a vedení města vidí příležitost aspoň částečně nejhorší úseky komunikace v
této ulici opravit a využít techniku firmy STRABAG a.s., která se tu bude pohybovat do cca
konce září 2019. RM 17 doporučila ZM navržená usnesení schválit.
Odůvodnění:
Návrh vedení města na zařazení do rozpočtu 2019 z důvodu přítomné silniční techniky ve
městě a dezolátního stavu uvedených komunikací.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po přečtení "Identifikace" bodu se diskuse přihlásil p. Hladík - upozornění na kavernu v uličce
u [osobní údaj odstraněn] - sice bylo zahrnuto, ale aby zde nedošlo k propadu. ST - zde
nebude nijak zásadní zhutňování probíhat. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
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Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. ZM 6-183/19
ZM schvaluje novou investiční položku v rozpočtu města 2019, a to "Nový živičný povrch v části ul.
Na Kopci".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. ZM 6-184/19
ZM schvaluje RO - realizaci akce Nový živičný povrch v části ul. Na Kopci (§ 2212) ve výši 650 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul.
Náchodská (§ 2219) ve výši 50 tis. Kč a položky Dovybavení TS (nákup komunálního nosiče s
příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací) (§ 3745) ve výši 600 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/10 Nová investiční položka - PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují nechává nyní zpracovávat PD pro provedení stavby na
rekonstrukci chodníků v ul. Nádražní, a to od Městské knihovny Nové Město nad Metují (dále
jen "MKN") k bývalému Městskému klubu v Novém Městě nad Metují (dále jen "býv. MK")
(levá strana) a od býv. MK k vlakovému nádraží (pravá strana). Vzhledem k tomu, že reálná
možnost podat žádost o dotaci na SFDI na chodník od MKN k býv. MK (levá strana) je až v
roce 2020, tak by bylo vhodné vzhledem ke stavu chodníku a jeho frekventovanosti a
důležitosti ještě pro tuto žádost o dotaci připravit i PD na chodník od autobusového nádraží
směrem k býv. MK (pravá strana). Na rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní - od býv. MK k
vlakovému nádraží (pravá strana) není možné podat žádost o dotaci na SFDI, neboť leží u
místní komunikace. V případě, že ale tuto PD zařadíme, projednáme a Vláda ČR nám ji
schválí do Programu mobility, tak máme možnost jít i s tímto chodníkem do žádosti na SFDI.
Poté by se mohla podat případná žádost o dotaci na ucelenou trasu chodníků od MKN k býv.
MK oboustranně a k vlakovému nádraží jednostranný chodník na pravé straně.
RM 17 doporučila ZM schválit navržená usnesení.
Odůvodnění:
Připravit PD pro podání žádosti o dotaci na SFDI v roce 2020. Odhad částky na zpracování
PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní (pravá strana od autobusového nádraží po
býv. MK je 220 tis. Kč).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Návazně na přečtenou "Identifikaci" opětovná připomínka Ing. et Ing. Dostála - pohlídat si PD zeleň! Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden ze zastupitelů nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
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K čl. 3/10 USNESENÍ č. ZM 6-185/19

ZM schvaluje novou investiční položku v rozpočtu města 2019, a to „PD - rekonstrukce chodníku v
části ul. Nádražní“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. ZM 6-186/19
ZM schvaluje RO - realizaci akce PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní (§ 2219) ve výši
220 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul.
Náchodská (§ 2219).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/11 PD na chodník v ul. Klopotovská
Identifikace:
V rozpočtu města pro rok 2019 je schválena položka "Chodník do Klopotova - DUR/DPS" ve
výši 250 tis. Kč. V současné chvíli nelze splnit všechny technické podmínky, požadavky
dotčených subjektů a vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby v letošním roce vznikla DUR/DPS
na chodník do Klopotova.
RM 16 doporučila ZM vzít na vědomí navržené usnesení. RM 16 též uložila OMM zpracovat a
odeslat žádost na Královéhradecký kraj o zahájení řešení rekonstrukce silnice III/285, u které
chce město Nové Město nad Metují v součinnosti s KHK vybudovat chodník v ul. Klopotovská.
Odůvodnění:
ORM, před samotným zadáním zpracování DUR/DPS, projednalo se zástupcem Správy silnic
KHK záměr města vybudovat v ul. Klopotovská chodník. Zástupce Správy silnic KHK předal
městu stanovisko, ve kterém město mimo jiné informuje, že stavbou chodníku nesmí být
zúžena vozovka a v místech, kde je vozovka užší než 5,5 m ji musí město na své náklady
rozšířit na daných minimálních 5,5 m. V zatáčkách a u domu č. p. 1020 doporučuje zástupce
Správy silnic KHK rozšířit vozovku ještě více. Při osobním jednání se zástupcem DI PČR
Náchod bylo městu sděleno, že plánovaný chodník bude moci být zúžen na šíři 1 m pouze
v maximální délce 50 m. S ohledem na výše uvedené by město muselo, za současné situace,
projektovat v určitých místech i rozšíření komunikace a chodník, který se v současné chvíli v
daných dimenzích do daného prostoru nevejde a zasahoval by do majetku soukromých
vlastníků. Uvedené bylo projednáno s vedením města a bylo konstatováno, že nejrozumnější
cesta bude zpracovávat PD na chodník společně s PD na rekonstrukci komunikace. V blízké
době však KHK prostřednictvím ÚS KHK nemá v plánu tuto PD zpracovávat, proto by bylo
vhodné napsat na Královéhradecký kraj žádost o zahájení projekčních prací co nejdříve. V
případě součinnosti při projektování jak rekonstrukce silnice, tak případné výstavby chodníku,
bude stejně nutné rozšíření do soukromých pozemků, proto je vhodné zahájit projednávání s
vlastníky přilehlých nemovitostí o případném odkoupení potřebných částí pozemků, abychom
byli připraveni, pokud by se vize společného projektování rekonstrukce silnice s vybudováním
chodníku naplnila. Kdyby nedošlo ke společnému projektování s KHK, tak po získání prostoru
na soukromých pozemcích bude možné zahájit projektové práce na PD i samostatně.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:

Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. ZM 6-187/19
ZM bere na vědomí odložení plnění rozpočtové položky "Chodník do Klopotova - DUR/DPS" z
důvodu jednání s vlastníky pozemků pro možnost umístění chodníku na soukromých pozemcích, z
důvodu úzkého prostoru v této ulici a nemožnosti splnění normových požadavků, požadavků Správy
silnic Královéhradeckého kraje a Dopravního inspektorátu Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/12 Spoluúčast města na vynucené rekonstrukci chodníků v ul. Havlíčkova
Identifikace:
KHK v letošním roce realizuje stavbu „Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují - úseky
4 a 5“, týkající se silnice II/285. Výjezdní RM 14 se na místě seznámila s vynucenou
rekonstrukcí chodníků v ul. Havlíčkova za viaduktem směr křižovatka u Papežů na obou
stranách ulice (před restaurací „U Trunečků“ a podél plotu Pneu-Truněček). KHK nabízí
městu rekonstrukci chodníků se spoluúčastí města Nové Město nad Metují ve výši 50 % a 70
% (podrobnosti viz příloha k tomuto bodu), kde nám byla na opravu chodníků zaslána nabídka
týkající se chodníku 1.1 + 1.2, spoluúčast města 70 % + chodník 2, spoluúčast města 50 %.
Tedy 103.875,44 + 26.814,42 = 130.689,86 Kč + 21 %, celkem 158.134,73 Kč vč. DPH.
V RM 14 byla schválena tato usnesení:
RM schvaluje akci "Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul.
Náchodská)" v rámci rekonstrukce silnice II/285, kterou realizuje KHK a uděluje výjimku ze
Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
RM souhlasí se zadáním oprav chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská)
firmě, která rekonstruuje komunikaci, a to firmě STRABAG a s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 158 134,73 Kč vč. DPH.
RM schvaluje RO - realizaci akce "Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem
směr ul. Náchodská)" (§ 2219) ve výši 160 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce
Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326).
RM doporučila ZM vzít na vědomí finanční spoluúčast na vynucené investiční akci města
"Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská)" ve výši
158.134,73 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Jedná se o vynucené práce vzniklé při rekonstrukci komunikace ul. Havlíčkova, které bylo
třeba řešit v rámci probíhající rekonstrukce komunikace v ul. Havlíčkova.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - upozornil na chybu ve čtené i psané "Identifikaci" projednávaného bodu - 2x se
tam nesmyslně objevuje číslo silnice 208 a správně je 285. Vedoucí OMM poděkoval za
upozornění - chyba bude opravena. ST - dovysvětlil, co byly záležitosti, které se zde musely
řešit operativně. Další dotazy již nebyly. Po přednesu navrženého znění usnesení bylo
hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
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dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. ZM 6-188/19
ZM bere na vědomí finanční spoluúčast na vynucené investiční akci města "Rekonstrukce chodníků
v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská)" ve výši 158.134,73 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/13 Stavební úpravy chodníků ul. Na Strážnici a Nahořanská - zamítnutí dotace ze SFDI
Identifikace:
Město v listopadu 2018 předložilo na Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI")
v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019
žádost o dotaci na akci Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém
Městě nad Metují. Celkové předpokládané náklady akce dle PD uvedené v žádosti 6.408 tis.
Kč, z toho předpokládané způsobilé výdaje 4.437 tis. Kč a z toho dotace 3.771 tis. Kč (max.
85 % způsobilých výdajů). Dne 30.04.2019 zasedal výbor SFDI a rozhodoval o podpoře
projektů. Dne 27.05.2019 obdrželo město informaci o rozhodnutí Výboru SFDI o nevyhovění
žádosti města. Celkem pro rok 2019 bylo podpořeno 127 žádostí z celkového počtu 281
podaných žádostí. Žádosti města nebylo vyhověno z důvodu velkého množství podaných
žádostí a nepřesností v projektové dokumentaci z pohledu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (např. řešení
rampových částí v místech snížení obruby, nedoložení světelného výpočtu dle normy ČSN, u
jednoho místa pro přecházení v ul. Nahořanská nejsou vodící linie v jedné ose, nedoložení
výjimky v místě zúžení chodníku pod 1,5 m v ul. Nahořanská a u místa pro přecházení, které
je delší než 7 m). Veškeré připomínky jsou odstranitelné a konzultované se SFDI.
Akce je zahrnuta do rozpočtu města na letošní rok v částce 3.200 tis. Kč (stavba, výdaje za
AD, TDI) s předpokládanou výší dotace 3.700 tis. Kč. Na stavební práce a rekonstrukci VO
jsou vysoutěženi zhotovitelé, celkové náklady dle SOD 6.267.588,29 Kč. Stavba byla
plánována v koordinaci s rekonstrukcí silnice II/285 procházející těmito ulicemi, kterou bude
realizovat KHK a v koordinaci se stavbou realizace nového kabelového vedení NN v ul.
Nahořanská, kterou bude realizovat firma ČEZ Distribuce a.s.
RM 16 doporučila ZM vzít na vědomí informaci, že žádost o dotaci na akci Stavební úpravy
chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují nebyla podpořena ze
strany SFDI v roce 2019, zároveň doporučila ZM souhlasit s úpravou PD v souladu
s Informací o rozhodnutí Výboru SFDI ze dne 24.05.2019 a schválit opětovné podání žádosti o
poskytnutí příspěvku - poskytnutí finančních prostředků na akci „Stavební úpravy chodníků
v ulicích Na Strážnici a Nahořanská“ pro rok 2020. RM 16 dále doporučila ZM souhlasit s
realizací veřejného osvětlení v letošním roce současně se stavbou nového kabelového vedení
NN.
Odůvodnění:
Akce Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují je
zařazeno v rozpočtu města na rok 2019 částkou ve výši 3.200 tis. Kč (spolufinancování
stavby, náklady na výkon činnosti TDI, AD, koordinátor BOZP, geometrický plán, majetkové
vypořádání atd.). Součástí projektu je i rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Nahořanská,
která navazuje na již dokončenou rekonstrukci kabelového vedení VO v roce 2018.
V tuto chvíli je nutné rozhodnout o termínu realizace stavby chodníků a veřejného osvětlení a
zároveň o financování těchto staveb. Stavba chodníků navazuje na stavbu silnice, kterou
realizuje ÚS Královéhradeckého kraje p. o. Součástí stavby silnice je i realizace nových
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obrubníků. Nové obrubníky budou položeny výše, než je stávající stav. Vybudováním nových
obrubníků dojde v celé délce v ulici Nahořanská a části ulice Na Strážnici k zásahu do
chodníků v šířce cca 20 cm. Dle vyjádření zástupce investora stavby silnice nejsou náklady na
napojení obrubníku na stávající chodník zahrnuty do rozpočtu stavby. Předpokládají, že
napojení na stávající chodník zajistí vlastník chodníkového tělesa - město.
Vzhledem k blížící se realizaci stavby silnice je nutné rozhodnout, zda bude v letošním roce
chodník realizován celý bez poskytnutí dotačních prostředků nebo zda budou dořešeny
nedostatky v projektu a město podá novou žádost o poskytnutí dotace ze SFDI na rok 2020 a
chodníky budou realizovány v příštím roce, přičemž není jisté, zda pro velký zájem bude
podaná žádost úspěšná. V případě posunutí realizace chodníků do roku 2020 musí být v
letošním roce řešen provizorní stav chodníků, je však nutné současně s realizací kabelového
vedení NN vyřešit i rekonstrukci veřejného osvětlení (dodavatel je již vysoutěžen). Napojení
nových obrubníků na stávající chodník musí být vyřešeno v letošním roce, např. dosypáním
recyklinem. Dotčený prostor bude muset být dopravně označen jako stavba. V případě, že
budou chodníky řešeny provizorně, tak upozorňujeme, že nebude funkční odvodnění
stávajících chodníků. Náklady na uvedené úpravy a zajištění bezpečnosti chodců ponese
určitým podílem také město.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu, kterou četl vedoucí OMM, doplnil ještě svým komentářem ST - vysvětlil
celou problematiku procesu podání žádosti o dotaci a její neschválení. S dotazem týkajícím se
plánovaného uložení vedení ČEZ(u) do země vystoupil Ing. et Ing. Dostál. ST - vysvětlil, že
možnost nějak významně ovlivnit termíny realizací akcí ČEZ(u) jsou velmi omezené. Vedoucí
OMM přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. ZM 6-189/19
ZM bere na vědomí informaci, že žádost o dotaci na akci Stavební úpravy chodníků v ul. Na
Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují nebyla podpořena ze strany SFDI v roce 2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/13 USNESENÍ č. ZM 6-190/19
ZM souhlasí s úpravou projektové dokumentace v souladu s Informací o rozhodnutí Výboru SFDI
ze dne 24.05.2019 a schválit opětovné podání žádosti o poskytnutí příspěvku - poskytnutí finančních
prostředků na akci „Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a Nahořanská“ pro rok 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/13 USNESENÍ č. ZM 6-191/19
ZM souhlasí s realizací veřejného osvětlení ještě v roce 2019 současně se stavbou nového
kabelového vedení NN.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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3/14 Aktuální stav projektů ke dni 11.06.2019
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů - viz příloha tohoto bodu. RM doporučila
ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 11.06.2019.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM shrnul projekty, u kterých došlo oproti minulému zasedání ZM ke změnám,
dokončení apod. Bc. Sláma - upozornil na zasazení nevzhledné borovice u tělocvičny "ZŠ
Komenského". Po přednesu navrženého znění usnesení ST nechal hlasovat. Hlasováno - 17
pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden ze zastupitelů nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. ZM 6-192/19
ZM bere na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 11.06.2019 ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/15 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM 17 doporučila ZM vzít
dotační možnosti na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden ze zastupitelů nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. ZM 6-193/19
ZM bere na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města,
ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato
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3/16 Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí - schválení dotace z OPŽP
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují v lednu 2019 předložilo žádost o dotaci na akci Nucené
odvětrávání tělocvičen s rekuperací v "ZŠ Malecí" v rámci vyhlášené 100. výzvy Ministerstva
životního prostředí (dále jen "MŽP") v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen
"OPŽP"). Celkové předpokládané náklady projektu (zpracování PD, energetického auditu,
žádosti o dotaci, dodávka a montáž vzduchotechniky (dále jen "VZT"), zajištění TDI a AD atd.)
činí 1.900 tis. Kč. Předpokládané způsobilé výdaje 1.843 tis. Kč, přičemž dotace je
poskytována max. do výše 70 % těchto výdajů. V tuto chvíli není vysoutěžen dodavatel VZT,
TDI. Dne 30.05.2019 obdrželo město informaci, že MŽP schválilo dotaci na realizaci tohoto
projektu. V nejbližší době bude městu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na částky
uvedené v žádosti o dotaci a následně v případě potřeby upraveno na základě předložených
smluv s dodavateli. Předpokládaný termín realizace 10-12/2019. V rozpočtu města na rok
2019 je vyčleněno 750 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že je dotace poskytována v režimu ex-post,
tj. nejdříve musí město uhradit faktury z vlastních zdrojů, je nezbytné provést rozpočtové
opatření a položku navýšit o částku 1.150 tis. Kč, aby byly zajištěny prostředky na
předfinancování. S předpokládaným realizačním termínem na konci roku, je nezbytné počítat
s obdržením dotace až v roce 2020. V souvislosti s realizací tohoto projektu je dle Pravidel pro
žadatele a příjemce OPŽP nutné zajistit zavedení energetického managementu (dále jen
"EM") dle Metodického pokynu OPŽP, a to do doby Závěrečného vyhodnocení akce a dále
tento EM provádět min. po dobu udržitelnosti projektu (5 let). Pro naplnění podmínek
programu je možné určit osobu na základě např. interního předpisu, která bude v pravidelných
měsíčních intervalech sledovat a zaznamenávat spotřebu energií, informace se dokládají
k Závěrečnému vyhodnocení projektu a pravidelně v době udržitelnosti. Tato činnost by mohla
být vykonávána OSN ve spolupráci se školníkem "ZŠ Malecí" na základě interního předpisu.
RM 17 doporučila ZM vzít na vědomí informaci o schválení podané žádosti a schválit RO navýšení položky na tuto akci.
Odůvodnění:
Akce Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v "ZŠ Malecí" je zařazena v rozpočtu města
na rok 2019 částkou ve výši 750 tis. Kč (na spolufinancování) a je nezbytné dorovnat položku
o částku na předfinancování celé akce.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden ze zastupitelů nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. ZM 6-194/19
ZM bere na vědomí informaci, že Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci
projektu Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v "ZŠ Malecí" v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato
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ZM schvaluje RO - navýšení akce „Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí“ (§
3113) o částku 1.150 tis. Kč. Částka bude pokryta přesunem z položky ZŠ Komenského - přístavba
tělocvičny + vybavení (§ 3113).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/17 Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"
Identifikace:
Na základě zjištěných nesouladů z pohledu novelizovaného znění Stavebního zákona a
projektu Terminál Rychta, kde se podrobnějšími dokumentacemi prověřilo a navrhlo jiné a
vhodnější řešení, je v současné době příhodné provést aktualizaci "Regulačního plánu území
mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují".
Aktualizace spočívá v počtu parkovacích míst, uspořádání uličního prostoru, přístřešky na
autobusovém terminálu, jiné řešení místo objektu označeného N8 (mnohoúhelníková stavba
mezi autobusovým terminálem a ul. Nerudova) apod. RM doporučila ZM schválit pořízení
změny "Regulačního plánu Rychta".
Odůvodnění:
Celý
"Regulační
plán
Rychta"
je
možné
si
http://www.novemestonm.cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta/

stáhnout

na:

Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Po přečtení "Identifikace" bodu vedoucím OMM proběhla diskuse - několik dotazů na
podmínky současných a budoucích regulativů a jejich dodržování při realizaci staveb vznesl
Ing. Tymel - odpovídal ST - vysvětlil, jaký bude další postup - ve 2 variantách - klasická nebo
zrychlená. Diskutující se shodli v tom, že lepší by měl být standardní a podrobný postup než
zkrácená varianta. Vše bude rozhodovat ZM. Přečteno usnesení a hlasováno - 18 pro, 0 proti,
0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/17 USNESENÍ č. ZM 6-196/19
ZM souhlasí s pořízením změny "Regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy
Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují" reagující na nový Stavební zákon a na projekt
Terminál Rychta, kde se podrobnějšími dokumentacemi prověřilo a navrhlo jiné a vhodnější řešení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/17 USNESENÍ č. ZM 6-197/19
ZM ukládá ST požádat OVRR o pořízení změny "Regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní,
Boženy Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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4 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2-33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
ZM je předložen souhrn RO provedených v rámci zmocnění RM a dále přehled obdržených
dotací, o které byl rozpočet města navýšen.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 18:45 hodin - Ing. Jiří Kunte, vedoucí Odboru finančního (dále jen "OF") přečetl "Identifikaci"
projednávaného bodu. Bez rozpravy. Po přečtení navrženého znění usnesení nechal ST
hlasovat. Hlasováno - 16 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Jeden ze zastupitelů nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. ZM 6-198/19
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO ve
znění přílohy: 1) navýšení položky údržba (investice, revize …) školství 350 tis. Kč a § 3612 - bytové
hospodářství (správa a údržba bytového fondu) 125 tis. Kč, 2) navýšení § 4349 - ostatní sociální
péče vč. komunitního plánování 113 tis. Kč, 3) navýšení § 2299 - ostatní záležitosti v dopravě 30 tis.
Kč, 4) přesun z § 5212 - ochrana obyvatelstva na nový § 5213 - krizová opatření 125 tis. Kč, 5)
dotace na výdaje sociálně-právní ochrany dětí 1 237,50 tis. Kč, 6) dotace pro MŠ Na Františku na
projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 546,43
tis. Kč, 7) dotace na projekt Stará ekologická zátěž Elton 552,50 tis. Kč, 8) Realizace akce
Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská) 160 tis. Kč, 9) dotace
na volby do Evropského parlamentu 363 tis. Kč, 10) dotace pro Technické služby na veřejněprospěšné práce (březen) 10,69 tis. Kč, 11) dotace na naučnou stezku Obůrka Klopotov 298,87 tis.
Kč 12) navýšení akce Rybník Hradiště - rekonstrukce výpustí a zpevnění břehu hráze 185 tis. Kč,
13) navýšení § 3319 - záležitosti kultury (položka dotace a dary) 10 tis. Kč, 14) navýšení § 4356 denní stacionáře (položka dotace a dary) 5 tis. Kč, 15) navýšení § 3231 - základní umělecká škola
(příspěvek) 230 tis. Kč, 16) dotace na Přístavbu tělocvičny u ZŠ Komenského 1 500 tis. Kč, 17)
dotace na výkon sociální práce 396,96 tis. Kč, 18) dotace na projekt ZŠ Krčín - odborné učebny,
půdní vestavba 1 174,64 tis. Kč, 19) navýšení položky Městský mobiliář 56 tis. Kč, 20) realizace
akce Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova 150 tis. Kč, 21) dotace na činnost
Centra prevence Mandl 189,76 tis. Kč, 22) dotace pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb
(centrum denních služeb, odlehčovací služba) 661,90 tis. Kč, 23) dotace na financování JSDH 270

Stránka 30

ZÁPIS Z PORADY
ZM 6 ze dne 27.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

tis. Kč, 24) dotace pro Městské muzeum na podporu činnosti informačního centra 33 tis. Kč, 25)
dotace pro ZŠ Komenského na projekt Preventivní program ZŠ 33,30 tis. Kč, 26) navýšení akce
Inženýrské sítě - Technická infrastruktura 240 tis. Kč, 27) navýšení akce Doplnění zábradlí a další
stavební úpravy v ul. Havlíčkova a v ul. Nádražní 85 tis. Kč, 28) zařazení položky Dotace Českému
rybářskému svazu NM - výměna části oplocení 50 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

4/2 Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 05.06.2019
Identifikace:
Dne 05.06.2019 se uskutečnilo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují (dále jen "FV ZM"), kde hlavními body bylo projednání závěrečného účtu a účetní
závěrky za rok 2018. FV ZM doporučuje oba materiály schválit. Zápis z jednání FV ZM ze dne
05.06.2019 - viz příloha.
Odůvodnění:
Projednat a vzít na vědomí informaci o jednání FV.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden ze zastupitelů nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 6-199/19
ZM projednalo a bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Nové
Město nad Metují ze dne 05.06.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

4/3 Závěrečný účet 2018
Identifikace:
OF předkládá k projednání závěrečný účet města za rok 2018 - viz přílohy tohoto bodu. Byl
proveden povinný audit a je třeba závěrečný účet města schválit. Závěrečný účet byl
projednán FV ZM.
Odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se údaje o
ročním hospodaření obce zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i
zpráva o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města skončilo
přebytkem ve výši 12.798,77 tis. Kč. Přebytek bude použit jako zdroj financování rozpočtu v
roce 2019. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na jejichž základě přijme
územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Přitom
vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku
škodu. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2018 konstatuje: Při
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přezkoumání hospodaření územního celku Město Nové Město nad Metují za rok 2018 jsme
nezjistili žádné chyby a nedostatky. RM i FV ZM doporučují schválit bez výhrad.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
K bodu nebyla žádná rozprava ani dotazy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 6-200/19
ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok
2018, a to bez výhrad, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/4 Účetní závěrka města za rok 2018
Identifikace:
OF předkládá k projednání účetní závěrku města za rok 2018. Výsledek hospodaření dle
Výkazu zisku a ztráty ve výši 15 231 532,04 Kč bude převeden na Výsledek hospodaření
minulých účetních období.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci
zastupitelstva města. Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek. Povinnými podklady pro schvalování je samotná účetní závěrka (účetní výkazy jsou
přílohou projednání Závěrečného účtu za rok 2018) a inventarizační zpráva. V rámci
přezkoumání hospodaření města, které je podmínkou schválení závěrečného účtu města,
dochází i ke kontrole účetnictví města. Zpráva o kontrole konstatuje: Při přezkoumání
hospodaření územního celku Město Nové Město nad Metují za rok 2018 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky. RM i FV ZM doporučují schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 6-201/19
ZM schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření, města Nové Město nad Metují za
účetní období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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4/5 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.
Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 125 - 7703/18 schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru s
Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO
45317054. OF předkládá ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru.
Odůvodnění:
Jednou z povinností města, která ze smlouvy o úvěru vyplývá, je žádost o souhlas banky
v případě, že město poskytne úvěr nebo zápůjčku. Vzhledem, k velkému počtu žádostí o
souhlas v letošním roce (zápůjčky sportovním oddílům), Komerční banka předkládá dodatek
smlouvy, který tuto podmínku zmírňuje a stanoví limit 10 mil. Kč ročně, pod který tato žádost
není nutná. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 6-202/19
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, kterým se stanoví limit 10 mil. Kč ročně, při jehož
dosažení je třeba žádat o souhlas banky s poskytnutím zápůjčky nebo úvěru, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/6 Žádost o dotaci Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Identifikace:
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nové Město nad Metují, Železova louka 482,
Nové Město nad Metují, žádá o poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč na dokončení nového
oplocení areálu MO - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Žádost o poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč byla projednána RM dne 17.06.2019. V rámci
kompetencí RM byla schválena dotace ve výši 50 tis. Kč a zároveň bylo schváleno příslušné
RO. ZM je předkládán tento bod jako informace na vědomí vzhledem k tomu, že schválení
původně požadované částky by bylo v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Po přečtení "Identifikace" bodu vystoupil Ing. Čopík, Ph.D. - dotázal se, proč když rybáři žádali
o 100 tis. Kč, proč o tom nerozhodovalo ZM a bylo v RM schvalováno těch 50 tis. Kč. ST
vysvětlil, že zde RM využila své kompetence a schválila 50 tis. Kč. Zástupci MO ČRS požádali
o projednání žádosti v ZM, a proto to zde je. S odůvodněním vystoupil p. M. Jindra - předseda
MO ČRS. Návazně podal Ing. Čopík, Ph.D., svůj protinávrh k usnesení, tj. hlasovat o původně
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požadované částce 100 tis. Kč. Ing. Kunte formuloval usnesení. ST a Ing. Čopík, Ph.D., byli
na vlastní žádost vyloučeni z hlasování, a to pro možnou podjatost. Hlasováno - 15 pro, 1
proti, 0 zdržel se a 2 vyloučeni z hlasování. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM,
který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 6-203/19
ZM schvaluje navýšení dotace společnosti Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nové
Město nad Metují, Železova louka 482, Nové Město nad Metují schválené usnesením č. RM 17 990/19 dne 17.06.2019 na celkovou částku 100 tis. Kč na výměnu části oplocení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 6-204/19
ZM schvaluje RO - navýšení částky Dotace Českému rybářskému svazu NM - výměna části
oplocení o 50 tis. Kč na celkovou částku 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 chodník do Klopotova - DUR/DPS.
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 - bylo přijato

4/7 Žádost o podporu Novoměstské filharmonie
Identifikace:
Novoměstská filharmonie předkládá RM a ZM žádost o podporu městem v další činnosti.
Odůvodnění:
Novoměstská filharmonie (NOFI) přechází pod nového zřizovatele, a to pod Městský klub
v Novém Městě nad Metují. Stávajícím zřizovatelem je ZUŠ Bedřicha Smetany. Jedním
z bodů, které je třeba dořešit, je finanční podpora NOFI z rozpočtu města Nové Město nad
Metují. Jako podpora žádosti je předložen otevřený dopis určený RM i ZM a další materiály viz příloha tohoto bodu. RM žádost projednala za účasti zástupců NOFI, ředitele MK a ředitele
ZUŠ a doporučila schválit příspěvek Městskému klubu ve výši 25 tis. Kč měsíčně.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Po přečtení "Identifikace" bodu, kterou přednesl Ing. Kunte, proběhla obsáhlá diskuse
přítomných, které se zúčastnili: Mgr. Paarová, ST, Ing. Tymel, Ing. Neumann, pí R. Hladíková
(Rada rodičů při ZUŠ), p. J. Rybáček (dirigent NOFI), p. J. Hladík. Diskuse se týkala
financování NOFI, která bude působit pod Městským klubem v Novém Městě nad Metují.
Podrobně byla diskutována především otázka možných příjmů a jejich nárůstu (viz srovnání
Ing. Neumanna s Police Symphony Orchestra), ceny vstupenek atd. Nakonec zazněl
protinávrh Mgr. Paarové, a to navýšit schvalovanou měsíční částku finanční podpory pro NOFI
z 25 tis. Kč na 30 tis. Kč. Na základě diskuse a protinávrhu předložil ST návrh jednoho
usnesení, které zahrnulo vše ujednané. Hlasováno - 11 pro, 1 proti, 6 zdržel se. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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ZM schvaluje RO - navýšení § 3392 - městský klub o částku 120 tis. Kč z důvodu rozšíření činnosti
Městského klubu o zřizovatelskou funkci Novoměstské filharmonie. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/8 Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen SK) ve výši 500 tis. Kč se splatností
nejpozději do dne 30.06.2018. Usnesením ZM 127 - 7759/18 ze dne 20.09.2018 byl schválen
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce, kterým se prodloužil termín vrácení zápůjčky do
30.06.2019. Ředitel SK zaslal dne 10.06.2019 novou žádost vztahující se k této půjčce a
jejímu splacení - podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
V předložené žádosti ředitel SK konstatuje, že k termínu 30.06.2019 není SK schopen
zápůjčku splatit. Jako důvod je uváděno prodlení MŠMT ČR při zpracování dotačních žádostí
a potřeba financování provozu SK z jiných zdrojů. Jako řešení jsou navrhovány tři možnosti: 1.
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 500 tis. Kč, která by byla použita ke splacení zápůjčky,
2. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 tis. Kč na úhradu poloviny dluhu a prodloužení
zápůjčky zbývající částky do dne 30.06.2020, 3) prodloužení zápůjčky do dne 30.06.2020.
Vyjádření OF: Rozpočet města v příjmech předpokládá vrácení zápůjčky v roce 2019. V
případě poskytnutí dotace na úhradu zápůjčky by bylo nutné schválit rozpočtové opatření a
schválit smlouvu o poskytnutí dotace. Prodloužení splatnosti lze řešit schválením dodatku ke
stávající smlouvě. RM doporučuje schválit poskytnutí dotace ve výši 250 tis. Kč a posunutí
splátky do dne 31.12.2019.
RM 17 navrhla ZM ke schválení 3 usnesení.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Byla přečtena "Identifikace" - s připomínkou v diskusi vystoupil Ing. Čopík, Ph.D. - navrhnul z
usnesení odstranit větu o podmínce řádného provádění údržby travnaté plochy stadionu,
navíc stejně ta zápůjčka bude muset být jednou řešena dotací. ST - odůvodnil, proč tam toto
ustanovení RM vložila a trvá na něm. Někteří zastupitelé se dotazovali, proč se k tomuto bodu
nedostavil p. Šnajdr? Pan Jarolímek kriticky komentoval podklady, které přišly od SK - není z
nich např. vůbec jasné, do čeho šel avizovaný pozitivní hospodářský výsledek. Obdobný
názor k předkládanému účetnictví prezentoval Ing. Němeček - navrhl věcné doplnění do
usnesení - jde o úhradu "části" zápůjčky. O vysvětlení - popis variant řešení požádal Ing. et
Ing. Dostál - na to odpověděl Ing. Kunte a přečetl navržené usnesení. Poté ST nechal
hlasovat - hlasováno - 14 pro, 0 proti, 4 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání
ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
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ZM schvaluje poskytnutí mimořádné dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s., ve
výši 250 tis. Kč, která bude použita k úhradě části zápůjčky poskytnuté městem, a pověřuje ST
podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 239/18.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/8 USNESENÍ č. ZM 6-207/19
ZM schvaluje RO - zařazení položky Dotace Sportovnímu klubu NM - úhrada části zápůjčky ve výši
250 tis. Kč (§ 3419). Částka bude pokryta navýšením rozpočtu v části Financování v položce 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/8 USNESENÍ č. ZM 6-208/19
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují
a Sportovním klubem Nové Město nad Metují, z.s., s prodloužením termínu vrácení části zápůjčky
ve výši 250 tis. Kč do dne 31.12.2019 s tím, že podmínkou je řádně vedená údržba travnaté plochy
stadionu, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/9 Dohoda o úhradě dluhu za neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu
Identifikace:
OF předkládá dohodu o úhradě dluhu na základě uznání dluhu žadatelky pí [osobní údaj
odstraněn]. Žadatelka má vůči městu Nové Město nad Metují dluh v celkové výši 31.367 Kč
vzniklý z titulu neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu za období ode
dne 02.06.2010 do dne 31.08.2010 ve výši 16.495 Kč, neuhrazených nákladů řízení za soudní
poplatek a právní zastoupení města u Okresního soudu v Náchodě ve výši 13.872 Kč a
neuhrazených nákladů výkonu rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě, ve výši 1.000 Kč.
Odůvodnění:
Při ústním jednání dne 13.05.2019 navrhla žadatelka úhradu dluhu ve splátkách ve výši 500
Kč měsíčně, tj. 62 splátek ve výši 500 Kč a 1 splátka ve výši 367 Kč, počínaje měsícem
květnem 2019, vždy do 25. dne příslušného měsíce. Doba splácení tak činí více jak 18 měsíců
a její schválení je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci ZM. RM doporučila
schválit dohodu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

Stránka 36

ZÁPIS Z PORADY
ZM 6 ze dne 27.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Z podrobnějšího projednání:

Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/9 USNESENÍ č. ZM 6-209/19
ZM schvaluje dohodu o úhradě dluhu s paní [osobní údaj odstraněn], v celkové výši 31.367 Kč ve
výši 500 Kč měsíčně, tj. 62 splátek ve výši 500 Kč a 1 splátka ve výši 367 Kč, počínaje měsícem
květnem 2019, vždy do 25. dne příslušného měsíce, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

5 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci
Identifikace:
Ministerstvo vnitra (dále jen "MV") generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky vyhlásilo dne 23.04.2019 pro rok 2020 v rámci dotačního programu Účelová
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu JSDH_V2_2020 –
Pořízení nového dopravního automobilu. Žadatelem je obec, zřizující JSDH, která není
vybavena dopravním automobilem (dále jen "DA") vyrobeným v roce 2004 a později. JSDH
nyní disponuje DA 8 Opel Movano z roku 2003 a DA 8 Mercedes Sprinter z roku 2002 (z
Hildenu). Dotace je poskytována na DA vyrobený na podvozku kat. 1 pro městský provoz
nebo kat. 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3.500 kg, v provedení
základním a s kabinou osádky se sedadly nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním
přívěsem nákladním nebo pro hašení. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, max.
450 tis. Kč. Žádosti se předkládají do dne 14.06.2019, oznámení o vyhodnocení do dne
30.09.2019. Součástí výzvy jsou kritéria pro hodnocení žádosti, která jsou pozitivní pro menší
obce, obce které nemají DA nebo mají DA starší 21 let, žádají bez přerušení již poněkolikáté
atd. V případě schválení dotace z tohoto programu je možné využít dotační program
Královéhradeckého kraje (vypisován obvykle na jaře) a požádat tak o další spolufinancování
projektu. Dotace z KHK činí max. 2/3 poskytnuté dotace ze státního rozpočtu (program MV).
Předpokládané náklady na pořízení DA dle Plánu obnovy techniky a věcného vybavení na
roky 2019 - 2024 činí 1,5 - 1,8 mil. Kč. RM schválila podání žádosti o dotaci (termín pro
předkládání do dne 14.06.2019). RM doporučila ZM vzít na vědomí podání žádosti o dotaci do
vyhlášené výzvy MV generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2020
JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu na akci Nové Město nad Metují Pořízení nového dopravního automobilu a zároveň ZM doporučila v případě schválení dotace
na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního automobilu zahrnout položku
pro tuto investiční akci rozpočtu města na rok 2020.
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Odůvodnění:

Pořízení nového dopravního automobilu je zahrnuto v Plánu obnovy techniky a věcného
vybavení JSDH na roky 2019 - 2024, projednaného RM usnesením č. 403-17328/18.
Vzhledem k termínu podání žádosti 14.06.2019, tj. před zasedáním ZM 6, doporučilo OMM
schválení podání žádosti o dotaci v RM, s tím, že ZM bude tato informace podána na vědomí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST přečetl v 19:58 hodin "Identifikaci" a doplnil, že projednávaná záležitost vychází z Plánu
obnovy a na celé auto je možné si sáhnout prostřednictvím dotace - bylo by škoda pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH nevyužít. Bez rozpravy a dotazů. Hlasováno - 18
pro, 0 proti, 0 zdržel se. Poté nechal ST odhlasovat prodloužení jednání ZM o 30 minut, tzn.
do 20:30 hodin. Hlasováno - 16 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 6-210/19
ZM bere na vědomí podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2020 JSDH_V2_2020 Pořízení nového
dopravního automobilu na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního automobilu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 6-211/19
ZM pověřuje OF v případě schválení dotace na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového
dopravního automobilu zahrnout položku pro tuto investiční akci do rozpočtu města na rok 2020.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

5/2 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 27.05.2019 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. projednala návrh na ocenění občanů
u příležitosti 28. října 2019.
Odůvodnění:
RM 17 dne 17.05.2019 tento návrh projednala a doporučuje ZM návrh schválit ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy, návrhu a připomínek. Po přečtení navrženého znění usnesení se přihlásil p.
Hladík, který navrhl z 1. návrhu usnesení vypustit slovo "města", tzn., že usnesení bylo
upraveno: "...navrženým občanům ve znění přílohy..." Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 6-212/19

ZM schvaluje veřejné ocenění formou čestného uznání města jako ocenění činnosti pro město
navrženým občanům ve znění přílohy. Ocenění budou předána na slavnostním večeru u příležitosti
oslav 28. října 2019 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 28.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

5/3 Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] ze dne 26.06.2019 o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, adresovaná členům ZM.
Odůvodnění:
Dne 26.06.2019 byla městu doručena žádost p. [osobní údaj odstraněn], kterou po členech
ZM podle zákona č. 106/1999 Sb. požaduje poskytnutí informací týkajících se článků
zveřejněných v roce 2018 v novinách ECHO. V příloze je připraven návrh odpovědi, kterou
bude žádost p. [osobní údaj odstraněn] Městským úřadem Nové Město nad Metují vyřízena. V
odpovědi je rovněž vysvětleno, z jakého důvodu žádost vyřizuje MěÚ.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Komentář vč. přečtení jednotlivých
vznesených dotazů občana a odpovědí na tyto dotazy podal ST. V diskusi vystoupil Ing. Tymel
s návrhem, aby ST pozval tazatele ke schůzce, které by se mohli zúčastnit (pokud budou mít
zájem) i zastupitelé. Na tento podnět reagovali v další diskusi: ST, Mgr. Balcarová, pí M.
Žahourková, Ing. Němeček, Ing. et Ing. Dostál a p. J. Hladík. Po přednesu navrženého znění
usnesení bylo hlasováno - 17 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. ZM 6-213/19
ZM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] ze dne 26.06.2019 o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a sdělení
Městského úřadu Nové Město nad Metují, kterým bude podaná žádost vyřízena, ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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6 Diskuse

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Informace zastupitelky pí Petruželkové o investiční akci rekonstrukce zimního
stadionu v Novém Městě nad Metují
Odůvodnění:
Zastupitelka pí Marie Petruželková informovala o investiční akci související s rekonstrukcí
zimního stadionu, na kterou byla podána žádost o dotaci, která byla přiznána.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - proběhlo VŘ na dodavatele, nabídku podala 1 firma s cenovou nabídkou
o 8 mil. Kč vyšší, než bylo dáno v PD. TJ Spartak v současné době hledá další finanční
zdroje. V případě, že se je nepodaří do 14 dnů nalézt, akce nebude realizována. ST - je
samozřejmě možné aktualizovat PD a podat žádost o dotaci v roce 2020. Další diskutující:
Ing. et Ing. Dostál - vysvětlení nárůstu ceny? Paní Petruželková - problém spočívá v tom, že
PD na tuto akci je již 3 roky stará. Pan Jarolímek - potvrzuje se to, že aktualizace PD měla být
provedena před podáním žádosti - mohlo se žádat o vyšší částku. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.

6/2 Podnět zastupitele p. Jarolímka k opravě mostu ve Vrchovinách
Odůvodnění:
Zastupitel p. Miroslav Jarolímek vznesl podnět týkající se opravy mostu ve Vrchovinách.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek vznesl dotazy týkající se připravované opravy starého klenutého mostu ve
Vrchovinách - úprav rozpočtu, problémy s hlukem na lávce, zápis z jednání na místě, kde byli i
odpůrci řešení opravy mostu, odstraňování části kamenů z kamenného základu mostu. Na to
reagoval MST, ST a vedoucí OVRR Ing. Skalský. Popsali průběh jednání a aktuální stav.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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6/3 Podnět zastupitele Ing. Tymla ve věci propadliny v Hamplovce
Odůvodnění:
Upozornění zastupitele Ing. Jiřího Tymla na propadlinu vozovky v Hamplovce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Tymel - dotaz, zda někdo chodí z MěÚ na kontrolní dny na výstavbě nového Rezeckého
mostu. Vedoucí OMM - chodí tam investiční technik z ORM, o významném časovém skluzu
informace nemáme.
Ing. Tymel dále upozornil, že je propadlina na rozhraní kostek a asfaltu v Hamplovce. Rázy
budou ničit zeď - požádal o prověření, zda by mohlo dojít k opravě, i když si je vědom, že se
jedná o soukromou část. Vedoucí OMM - slíbil, že prověří a podá zpětnou informaci všem
zastupitelům. ST - požádal, aby zastupitelé tyto podněty nevznášeli až přímo na jednání ZM,
je možné je zaslat e-mailem či s předstihem zavolat a na ZM pak již mohou dostat
kvalifikované odpovědi. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.

6/4 Podnět zastupitele Ing. et Ing. Dostála ve věci uzavírek a objízdných tras
Odůvodnění:
Zastupitel Ing. et Ing. Pavel Dostál vznesl podnět týkající se uzavírek ulic Na Strážnici a
Nahořanská v Krčíně v rámci jejich rekonstrukce a s tím souvisejících objízdných tras a jejich
značení.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. et Ing. Dostál - upozornil na nedostatečné značení objízdných tras souvisejících s
uzavřením a rekonstrukcí silnice v ul. Nahořanská. ST - odpověděl by stejně jako u
předešlého bodu - tyto a další odborné podněty postupujeme dál k vyřízení např. MP, proto je
lepší je operativně předkládat na MěÚ. Ing. et Ing. Dostál - šlo mu především o umístění více
upozorňujících dopravních značek a o zvýšený monitoring policie. ST - samozřejmě, že se
podněty a doplněním značení budeme zabývat a zvýšený dohled MP zajistíme. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

6/5 Pozvánka zastupitelky Mgr. Balcarové do MSSS Oáza
Odůvodnění:
Zastupitelka Mgr. Jana Balcarová informovala zastupitele o zářijovém pozvání zastupitelů na
návštěvu do MSSS Oáza, na kterou jim pošle pozvánku.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Balcarová - kromě pozvánky, která bude včas odeslána, dále uvedla informaci, která by
se mohla zastupitelům hodit v případě dotazů ze strany občanů. Pečovatelská služba je
spojována většinou jen s pomocí seniorům, ale naše služba má registraci bez věkového
omezení, a tak můžeme pečovatelskou službu poskytovat i lidem a rodinám, kteří se ocitli v

Stránka 41

ZÁPIS Z PORADY
ZM 6 ze dne 27.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

sociálně nepříznivé situaci, třeba i na přechodnou dobu. Např. matka s malými dětmi si zlomí
nohu a nemá, kdo by jí pomáhal - pečovatelská služba jí může nabídnout např. doprovod dětí
do školky, školy, pořízení nákupů, vyzvednout léky, přivézt oběd atd. Více o službách
MSSS Oáza se zastupitelé dozvědí na zářijovém setkání v MSSS Oáza. Další podněty do
článku "Diskuse" již nebyly, ST poděkoval za účast a ukončil 6. řádné veřejné zasedání ZM ve
20:51 hodin. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Čas ukončení jednání ZM 6 v 20:51 hodin.
Příští ZM 7 se bude konat dne 19.09.2019 v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město
nad Metují od 16:00 hodin.

Zápis ze ZM 6 vyhotoveno dne: 3. července 2019
Zápis ze ZM 6 vypraveno dne:

3. července 2019
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