Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 8 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 19.09.2019
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

19:25

Plná

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

19:25

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

zastupitel

16:47

19:25

Částečná

4

Hable Petr

starosta

16:00

19:25

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

19:25

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

19:25

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:00

19:25

Plná

8

Jarolímek Miroslav

radní

16:00

19:25

Plná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

19:25

Plná

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

16:00

19:25

Plná

11

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

16:07

19:25

Částečná

12

Němeček Jan, Ing.

radní

16:00

19:25

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

19:25

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

19:25

Plná

15

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

19:25

Plná

16

Prouza Radek

zastupitel

16:00

19:25

Plná

17

Roštlapil Tomáš, Ing.

zastupitel

16:00

19:25

Plná

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

19:25

Plná

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

16:00

19:25

Plná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

19:25

Plná

Omluven

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Jiří Hladík

_____________________

Radek Prouza

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 8 ze dne 19.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 7 dne 19.08.2019)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
PhDr. Zdeňka Kulhavá
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

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

Ing. Jan Němeček
Bc. Jiří Sláma
Markéta Žahourková
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 8 ze dne 19.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání + slib nového zastupitele

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 19.09.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Koupě pozemku p. p. č. 265 v k. ú. Spy

2/2

Směna pozemků p. p. č. 2372, 528/6, 2361 za 2054/8, 2054/5, 2054/6 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/3

Prodej části pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín, ul. Železova louka

2/4

Prodej pozemku p. p. č. 1166 v k. ú. Krčín

2/5

Koupě pozemků p. p. č. 446/8, č. 446/14 a č. 446/15 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. 28. října

3.

Rozvoj

3/1

Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic a lokalit

3/2

Změna č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují

3/3

Aktuální stav projektů ke dni 03.09.2019

3/4

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/5

Objekt bývalé školy v Krčíně - podání žádosti o dotaci na obnovu

3/6

Park Březinky, I. etapa - podání žádosti o dotaci

3/7

Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo

3/8

Informace o opravě části komunikace v ul. Elektrárenská, 28. října a Boženy Němcové

4.

Finance

4/1

Rozpočtová opatření 2019

4/2

Žádost Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého o dar
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 8 ze dne 19.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
5.

Různé

5/1

Informace TJ Spartak ve věci odložení rekonstrukce zimního stadionu

5/2

Nové znění Zřizovací listiny ZUŠ B. Smetany

5/3

Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě

5/4

Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019, Jednací řád KV ZM

5/5

Žádost o veřejné projednání příspěvku na ZM 6 - bod 5/3

6.

Diskuse

6/1

Dotaz zastupitelky PhDr. Kulhavé na vedoucího TS ve věci VO v ul. Českých bratří a ul. U Zázvorky

6/2

Dotaz zastupitele Ing. Maura, MBA, ve věci projektu na zateplení Střední průmyslové školy,
Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad Metují

6/3

Dotaz zastupitele Ing. et Ing. Dostála - informace o investičních akcích jiných subjektů
na území města

Stránka 4

ZÁPIS Z PORADY
ZM 8 ze dne 19.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

1 Úvodní informace a vystoupení
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání + slib nového zastupitele
Identifikace:
V úvodu zasedání ZM je schvalován podrobný program zasedání (viz příloha k tomuto bodu) a
dále je zvolena návrhová komise a ověřovatelé zápisu.
Dále pak na základě rezignace paní Marie Petruželkové ze dne 18.09.2019 na mandát členky
zastupitelstva města, je v rámci tohoto bodu zařazeno složení slibu nového zastupitele p. Ing.
Tomáše Roštlapila na základě § 69 zákona o obcích.
Text slibu zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Text slibu přednese ST.
Orientační časová tabulka programu:
1. Úvodní informace a vystoupení
2. Majetkoprávní úkony
3. Rozvoj
4. Finance
5. Různé
6. Diskuse

16:00 - 16:15
16:15 - 16:50
16:50 - 18:20
18:20 - 18:40
18:40 - 19:00
19:00 - 19:25

ST
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST přenesl návrhy: programu ZM 8, obsazení návrhové komise, ověřovatele zápisu ze
zasedání ZM 8. Vše schváleno 18 hlasy přítomných. Dále ST informoval o rezignaci paní
Marie Petruželkové na mandát zastupitelky - ZM ji poděkovalo za práci pro město a vzalo
rezignaci na vědomí (usnesení přijato. 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Následně pak ST vyzval
Ing. Tomáše Roštlapila ke složení slibu zastupitele. Proběhlo složení slibu s tím, že pro
hlasování bylo od dalšího bodu přítomno 19 zastupitelů. I toto vzalo ZM svým usnesením na
vědomí. 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 8 ze dne 19.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 8-218/19
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 8:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání + slib nového zastupitele
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 19.09.2019

2.
2/1
2/2

Majetkoprávní úkony
Koupě pozemku p. p. č. 265 v k. ú. Spy
Směna pozemků p. p. č. 2372, 528/6, 2361 za 2054/8, 2054/5, 2054/6 v k. ú. Nové Město
nad Metují
Prodej části pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín, ul. Železova louka
Prodej pozemku p. p. č. 1166 v k. ú. Krčín
Koupě pozemků p. p. č. 446/8, č. 446/14 a č. 446/15 v k. ú. Nové Město nad Metují,
ul. 28. října

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

Rozvoj
Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic a lokalit
Změna č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují
Aktuální stav projektů ke dni 03.09.2019
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Objekt bývalé školy v Krčíně - podání žádosti o dotaci na obnovu
Park Březinky, I. etapa - podání žádosti o dotaci
Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo
Informace o opravě části komunikace v ul. Elektrárenská, 28. října a Boženy Němcové

4.
4/1
4/2

Finance
Rozpočtová opatření 2019
Žádost Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého o dar

5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5

Různé
Informace TJ Spartak ve věci odložení rekonstrukce zimního stadionu
Nové znění Zřizovací listiny ZUŠ B. Smetany
Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě
Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019, Jednací řád KV ZM
Žádost o veřejné projednání příspěvku na ZM 6 - bod 5/3

6.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 8-219/19
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Němeček - předseda, Bc. Sláma, pí Žahourková - členové
komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 8: p. Hladík, p. Radek Prouza.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 8 ze dne 19.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 8-220/19

ZM bere na vědomí rezignaci paní Marie Petruželkové ze dne 18.09.2019 na mandát členky ZM a
děkuje jí za dlouhodobou dobrou práci pro město.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 8-221/19
ZM bere na vědomí obsazení uvolněného mandátu člena ZM panem Ing. Tomášem Roštlapilem,
který dle volebního výsledku byl prvním náhradníkem volební strany Volba pro Nové Město a složil
předepsaný slib.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 19.09.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 8 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST nechal hlasovat o souvisejícím usnesení, tj. souhlas ZM s plněním usnesení z minulých
zasedání - hlasováno 19 pro. 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 8-222/19
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

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

2/1 Koupě pozemku p. p. č. 265 v k. ú. Spy
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], na základě požadavku města a OV Spy nabídl městu pozemek
p. p. č. 265 o výměře 670 m2, druh pozemku zahrada, ZPF, v k. ú. Spy a obci Nové Město
nad Metují, a to pouze celý za cenu 300 Kč/m2 pozemku, tj. za částku 201.000 Kč. Pozemek
je mezi komunikací Spy - Krčín a hřbitovem ve Spech a vede přes něj pěšina od autobusové
zastávky. RM doporučila ZM schválit koupi pozemku.
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 8 ze dne 19.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Odůvodnění:

Vyjádření odborů v příloze. OV Spy požádán o vyjádření dne 01.08.2019. Získání pozemku je
ve veřejném zájmu, protože umožňuje bezpečný průchod od autobusové zastávky mimo
frekventovanou komunikaci, navazuje na pozemky ve vlastnictví města a v budoucnu jeho
vlastnictví usnadní případné další záměry města v této lokalitě a v to včetně zachování
důstojné úpravy okolí sousedního hřbitova.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - příchod v 16:18
hodin - uvedl první bod v článku "Majetkoprávní úkony", přednesl "Identifikaci" bodu a
navržené znění usnesení. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 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. 2/1 USNESENÍ č. ZM 8-223/19
ZM schvaluje koupi pozemku p. p. č. 265 o výměře 670 m2, druh pozemku zahrada, ZPF, v k. ú.
Spy a obci Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 377 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad
Metují, vedeném na KÚ pro KHK, KP Náchod, od p. [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 201 000 Kč a pověřuje ST podpisem kupní smlouvy
ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/2 Směna pozemků p. p. č. 2372, 528/6, 2361 za 2054/8, 2054/5, 2054/6 v k. ú. Nové
Město nad Metují
Identifikace:
Záměr města směnit pozemky p. p. č. 528/6 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 2372 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, oddělené GP č. 2211-058/2019, a p. p. č. 2361 o
výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, z majetku
[osobní údaj odstraněn] (dále jen "vlastníků"), zastavěné chodníkem, které je třeba majetkově
vypořádat, za pozemky města p. p. č. 2054/8 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, oddělený GP č. 2211-058/2019, p. p. č. 2054/5 o výměře 4
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 2054/6 o výměře 1 m2,
druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, byl zveřejněn
dle usnesení č. RM 18-1009/19 ode dne 09.07.2019 do dne 26.07.2019. Ke zveřejněnému
záměru města nebyla doručena žádná námitka ani jiné vyjádření. RM doporučila ZM schválit
směnu pozemků.
Odůvodnění:
Při projektování komunikace v ul. Kpt. Jaroše bylo zjištěno, že se část chodníku nachází mimo
pozemek města a je třeba provést majetkové narovnání, které vlastníci požadují ještě před
rekonstrukcí komunikace vč. chodníku. Výpočet cen směňovaných pozemků je v příloze.
Rozdíl ve výši 50 Kč nebude městem uhrazen, protože dle zveřejněného záměru, město
uhradí náklady na vyhotovení GP a správní poplatek za návrh na vklad práva do KN v celkové
výši 9.470 Kč. Pozemky budou směňované bez doplatku z důvodu veřejného zájmu města na
získání směňovaných pozemků nezbytných pro stavbu komunikace vč. chodníku.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

Stránka 8
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Město Nové Město nad Metují
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Z podrobnějšího projednání:

Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu a pak i navržené znění usnesení. Bez rozpravy.
Hlasováno - 19 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. 2/2 USNESENÍ č. ZM 8-224/19
ZM schvaluje směnu pozemku p. p. č. 528/6 o výměře 2 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, pozemku p. p. č. 2372 o výměře 5 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, oddělených GP č. 2211-058/2019 z pozemků p. p. č. 528/3 a st.
p. č. 447/1, a pozemku p. p. č. 2361 o výměře 1 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku [osobní údaj odstraněn],
zapsaných na LV č. 2957 a LV č. 5122, za pozemky ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, a
to pozemek p. p. č. 2054/8 o výměře 1 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, oddělený GP č. 2211-058/2019 z pozemku p. p. č. 2054/4, pozemek p. p. č. 2054/5 o
výměře 4 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a pozemek p. p. č. 2054/6 o
výměře 1 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vše v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsané na LV č. 10001, všechny LV pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedené KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.
Náklady spojené s vyhotovením GP pro realizaci směny pozemků a poplatek za návrh na vklad
práva do KN uhradí město, které směnu vyvolalo z důvodu veřejného zájmu města na vybudování
chodníku a komunikace. ZM pověřuje ST podpisem směnné smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/3 Prodej části pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín, ul. Železova louka
Identifikace:
Záměr města prodat část pozemku p. p. č. 223/4 o výměře 33 m², druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Krčín, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za
minimální kupní cenu 130 Kč/m² pozemku, byl zveřejněn dle usnesení č. RM 14-740/19
v době ode dne 14.05.2019 do dne 31.05.2019. Ke zveřejněnému záměru města byla podána
jedna nabídka. RM doporučila ZM schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Ocenění části pozemku p. p. č. 223/4 vychází z cen dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi
ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, kde je cena pozemku do 40 m², pro zahradu u
nemovitosti, která tvoří funkční celek se stavbou (oplocená), stanovena na částku 130 Kč/m²
pozemku. Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu a pak i navržené znění usnesení. Bez rozpravy.
Hlasováno - 18 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.
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ZM schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 223/4 o výměře 33 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, z vlastnictví města Nové Město nad Metují,
zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedený u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, do vlastnictví pana [osobní údaj odstraněn], za nabídnutou a tedy
sjednanou částku 130 Kč/m2 pozemku, tj. celkovou kupní cenu 4 290 Kč a za podmínek uvedených
ve zveřejněném záměru s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady na vklad
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/4 Prodej pozemku p. p. č. 1166 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Záměr města prodat pozemek dříve stp. č. 301, nyní, po zápisu odstranění stavby bývalé
trafostanice v KN, p. p. č. 1166, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, byl
zveřejněn ode dne 14.08.2019 do dne 30.08.2019 dle usnesení č. RM 20-1125/19 ze dne
12.08.2019. Ke zveřejněnému záměru byla předložena jedna nabídka. RM doporučila ZM
schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Nabídnutá cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s majetkem města. Stavba bývalé
trafostanice v ul. Malá Strážnice byla odstraněna na náklady VČE a dne 13.08.2019 byl
proveden její výmaz z KN. Pozemek je nadále zapsán jako p. p. č. 1166, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Diskutující: Pan Jarolímek - vznesl poznámku k
tomuto a i předchozím bodům - má za to, že město vykupuje potřebné pozemky draze a
naopak prodává levně. Zmiňoval to opakovaně i na zasedání RM. ST vysvětlil přítomným
dlouhodobě zavedené postupy města při prodeji různých drobnějších ploch pozemků (do 40
m2), jde o nedoměrky, odstranění nepřesností a chyb v KN apod. Často jde o pozemky již
dávno využívané a zaplocené (130 Kč/m2), není přesvědčen, že by to přinášelo kupujícím
nějaké obohacení. Poté vedoucí OMM přednesl navržené znění usnesení. Hlasováno - 19
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 8-226/19
ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1166, o výměře 17 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú.
Krčín, vedeném KÚ KHK, KP Náchod, p. [osobní údaj odstraněn], za nabídnutou a tedy sjednanou
částku 300 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 5 100 Kč a dle podmínek uvedených ve
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zveřejněném záměru s tím, že nabyvatel uhradí správní poplatek za návrh na vklad do katastru
nemovitostí. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy dle přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/5 Koupě pozemků p. p. č. 446/8, č. 446/14 a č. 446/15 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul.
28. října
Identifikace:
Vedení města uložilo OMM prověřit inzerovanou nabídku realitní společnosti na prodej
pozemků p. p. č. 446/8, č. 446/14 a č. 446/15 o celkové výměře 5 543 m², vše v k. ú. a obci
Nové Město nad Metují u ulici 28. října. Jedná se o pozemky, na kterých byla v minulosti
plánovaná stavba Tesca. Součástí stavby prodejny Tesco měly být parkovací místa pro
veřejnost.
RM 22 přijala dne 09.09.2019 usnesení č. RM 22-1205/19 ve znění: "RM projednala
informace realitní kanceláře REGION REAL MAX, s.r.o., člena obchodní sítě Realitní
společnosti České Spořitelny, pobočka Kutná Hora, Benešova 347/68, 284 01 Kutná Hora o
tom, že jsou na prodej pozemky p. p. č. 446/8, č. 446/14 a č. 446/15 o celkové výměře 5 543
m², vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují od Tesco Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b,
Vršovice, 100 00 Praha 10, za kupní cenu 10.250.000 Kč + 21 % DPH a ukládá MST jednat s
prodejcem o možnostech dalšího využití pozemku." MST oslovil prodejce a obdržel odpověď,
se kterou seznámil zastupitele přímo na zasedání ZM.
Odůvodnění:
Viz informace MST - reakce prodávajícího - bylo dodatečně připojeno do příloh.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Diskutující: MST - informoval o svém jednání s
realitní kanceláří, která nemá o nějakou směnu pozemků zájem. PhDr. Kulhavá - vznesla
dotaz na směnu pozemků, proč se o ní vůbec jednalo? ST - reagoval na dotaz PhDr. Kulhavé
s tím, že MST byl pověřen úkolem z RM kontaktovat realitní kancelář a prověřit jejich záměry.
PhDr. Kulhavá - v zápise z RM to ale není. Mgr. Hylský - ujal se vysvětlení, protože to vzešlo
na RM z jeho podnětu - zdálo se mu rozumné prověřit případný zájem o budování dalšího
supermarketu vedle stávajících objektů (Penny Market, Albert + retailový park), takže proto
debata o směně. ST - doplnil, že informace v zápise z RM sice není, ale bylo o tom jednáno zápisy z RM (zasedání jsou neveřejná), jsou pořizovány pouze rámcově. Do programu ZM to
bylo zařazeno, aby zastupitelé měli potřebné informace. Ing. Němeček - potvrdil slova Mgr.
Hylského, že v RM opravdu bylo řečeno, aby se zjistily informace a poté předaly na ZM. Ing.
Čopík, Ph.D. - podnět k prodávanému pozemku na Malecí - vzhledem k informacím o
insolvenci fy Nyklíček a spol. s r.o., která s uvedenými pozemky sousedí, lze předpokládat, že
zde vznikne velký prostor, který by bylo dobré minimálně sledovat. Žádné další dotazy ani
připomínky nebyly - vedoucí OMM přednesl navržené znění usnesení a ST nechal hlasovat.
Hlasováno - 19 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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ZM bere na vědomí informace o tom, že jsou na prodej pozemky p. p. č. 446/8, č. 446/14 a č.
446/15 o celkové výměře 5 543 m², vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují od Tesco Stores ČR a.
s., Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, za kupní cenu 10.250.000 Kč + 21 % DPH a
informace MST o výsledku jednání s prodejcem o možnostech dalšího využití pozemku.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. ZM 8-228/19
ZM konstatuje , že za daných podmínek nemá město zájem o koupi pozemků p. p. č. 446/8, č.
446/14 a č. 446/15 o celkové výměře 5 543 m², vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují od Tesco
Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, za kupní cenu 10.250.000 Kč + 21
% DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic a lokalit
Identifikace:
Rada města č. 13, č. 16, č. 20 a č. 22 souhrnně projednala zápisy č. 2, č. 3 a č. 4 z jednání
Komise názvoslovné. Návrhy a náměty předkládané v jednotlivých zápisech souvisí s
pojmenováním ulic a lokalit ve městě, Krčíně a Spech.
Odůvodnění:
RM doporučuje ZM schválit tyto navržené úpravy a nové názvy ulic a lokality, dle příloh k
tomuto bodu:
I. město
1. ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY - slepá odbočka k 3-4 RD v plánované výstavbě (nově
vznikající ulice)
2. U LESA - ulice vedoucí od křižovatky ulic Československé armády a U Lesa směrem ven
z města k Přibyslavi (nyní bez názvu)
3. DRÁŽNÍ - odbočka ul. Havlíčkova, která vede podél paliv a sběrny surovin (vedle železniční
trati) do ul. Elektrárenské (nyní bez názvu)
4. PEKELSKÁ - část ulice vedoucí z Tyršova náměstí (od budovy sokolovny) podél zahrad
směrem k Peklu (změna v pojmenování - nyní Sokolská)
II. Spy (názvy ulic vycházejí ze samotného návrhu OV Spy)
1. VOJNAROVA - ulice za bývalou hospodou vedoucí od hasičské zbrojnice okolo vodojemu
k polní cestě č. 579 a 580/1, k. ú. Spy (nyní bez názvu)
2. DVOJITÁ - spojnice ulic Halínské a Na Drahách (nyní bez názvu)
3. ULIČKA - cesta za zahradami domů v Kosařově ulici, rovnoběžná s ní (nyní bez názvu,
důvodem možná výstavba)
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4. KE MLEJNU - odbočka z ulice Vlastimila Moravce, po pravém břehu Janovského potoka
vedoucí k bývalému mlýnu (nyní bez názvu)
5. TUMLÍŘOVA - spojnice ulic Vlastimila Moravce a Chlístovské (nyní bez názvu)
III. Krčín
1. KRČÍNSKÉ NÁVRŠÍ - lokalita mezi ul. Černčická, železniční tratí a Žižkovým náměstím
2. CIHELNA - ulice vedoucí k čp. 144, k budově bývalé cihelny (nyní bez názvu, není
propojena s ulicí vedoucí k čp. 157-159)
3. NAD CIHELNOU - stávající ulice s názvem Cihelna vedoucí z ul. Dobrušské k čp. 157-159
(název doporučen obyvateli dotčených domů - pomístní historický název)
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
V 16:45 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Na zasedání ZM se v 16:47 hodin
dostavil zastupitel pan Ing. et Ing. Pavel Dostál - tzn., že od tohoto bodu bylo přítomno na
zasedání ZM 20 zastupitelů. Diskutující: Mgr. Hylský - podal komentář a protinávrh k návrhu
prodloužení ul. U Lesa směr Přibyslav. První protinávrh - "U sv. Františka". Mgr. Balcarová druhý protinávrh "Na Bačku". Pan Jarolímek - třetí protinávrh - navrhuje řešit bod jindy a jinde
- tj. znovu tento návrh "U Lesa" projednat v Komisi názvoslovné. Hlasováno od tohoto
posledního protinávrhu: 5 pro, 13 proti, 2 zdržel se - nebylo schváleno. Poté hlasováno o
druhém protinávrhu - "Na Bačku" - 0 pro, 15 proti, 5 zdržel se - nebylo schváleno. Dále
hlasováno o prvním protinávrhu - "U sv. Františka" - 7 pro, 8 proti, 5 zdržel se. Nakonec
hlasováno o prvním návrhu "U Lesa" - 8 pro, 3 proti, 9 zdržel se - nebylo přijato žádné
usnesení. TAJ - uvedl, že v této záležitosti bude záležet na případné další iniciativě Komise
názvoslovné - dosud se tato část nejmenovala nijak, tzn., že to zůstává i nadále. Bylo
přečteno kompletní usnesení vyjma části týkající se ulice "U Lesa". Hlasováno - 19 pro, 0
proti, 1 zdržel se. Následně se přešlo k bodu 3/7, což ZM schválilo na ST návrh hlasováním 19 pro, 1 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 8-229/19
ZM schvaluje nové názvy ulic a lokality a opravené části názvů ulic, ve znění přílohy č. 1 až 11
tohoto bodu:
I. město
1. ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY - slepá odbočka k 3-4 RD v plánované výstavbě (nově vznikající
ulice).
2. DRÁŽNÍ - odbočka z ul. Havlíčkova, která vede podél paliv a sběrny surovin (vedle železniční
trati) do ul. Elektrárenské.
3. PEKELSKÁ - část ulice vedoucí z Tyršova náměstí (od budovy sokolovny) podél zahrad směrem
k Peklu (změna v pojmenování - nyní Sokolská).
II. Spy
1. VOJNAROVA - ulice za bývalou hospodou vedoucí od hasičské zbrojnice okolo vodojemu k polní
cestě p. č. 579 a 580/1 (k. ú. Spy).
2. DVOJITÁ - spojnice ulic Halínské a Na Drahách.
3. ULIČKA - cesta za zahradami domů v Kosařově ulici, rovnoběžná s ní.
4. KE MLEJNU - odbočka z ulice Vlastimila Moravce, po pravém břehu Janovského potoka vedoucí
k bývalému mlýnu.
5. TUMLÍŘOVA - spojnice ulic Vlastimila Moravce a Chlístovské.
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III. Krčín
1. KRČÍNSKÉ NÁVRŠÍ - lokalita mezi ul. Černčická, železniční tratí a Žižkovým náměstím.
2. CIHELNA - ulice vedoucí k čp. 144, k budově bývalé cihelny.
3. NAD CIHELNOU - ulice vedoucí z ul. Dobrušské k čp. 157-159 (nyní název Cihelna).
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Změna č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
Aktuální informace o procesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují.
ZM rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují dne 14.06.2018 a
dne 13.12.2018 ZM schválilo projednané zadání této změny. Následně byla vypracována
dokumentace návrhu změny doc. Ing. arch. Ivanem Kaplanem a dne 10.05.2019 se konalo
tzv. společné jednání za účasti OVRR, zpracovatele doc. Ing. arch. Ivana Kaplana, ST jako
určeného zastupitele pro územní plánování, dalších zástupců města a dotčených orgánů. V
současné době probíhá vyhodnocení tohoto projednání, následovat bude úprava
dokumentace návrhu Změny č. 1 a její veřejné projednání.
Odůvodnění:
Informace pro zastupitele města o postupu pořízení Změny č. 1 Územního plánu.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
V 17:39 hodin - po projednání bodu 3/7 pokračováno dle programu ZM. Vedoucí OMM
přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Dva
zastupitelé nebyli při hlasování přítomni 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. 3/2 USNESENÍ č. ZM 8-230/19
ZM bere na vědomí informace o postupu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad
Metují ve znění identifikace k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/3 Aktuální stav projektů ke dni 03.09.2019
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů - viz příloha tohoto bodu. Navržené
usnesení bylo doporučeno RM 22.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:

V 17:41 hodin - vedoucí OMM informoval o změnách, ke kterým u projektů došlo od minulého
zasedání ZM. PhDr. Kulhavá - vznesla dotaz k projektu "Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění" - konkrétně k aplikaci syrovátky - proč odklad? Znamená to, že je již vše OK?
Odpověděl vedoucí OMM - výsledky byly natolik dobré, že došlo k posunu další aplikace,
počká se do dalšího měření. Další dotaz nebyl - vedoucí OMM poté pokračoval výčtem
dalších akcí, u kterých došlo ke změně. Mgr. Kupková - poděkovala městu za rekonstrukci
tělocvičny "ZŠ Komenského" a dále obecně i za ostatní školy za pozitivní přístup města a jeho
zastupitelů k budování a zlepšování zázemí ve školách. Jelikož na "ZŠ Komenského" ještě
dále probíhají fakticky dvě stavby, tak nyní nechtějí zvát veřejnost, ale na jaře, na dne
02.03.2020 plánují Den otevřených dveří. Po přednesu navrženého znění usnesení ST nechal
hlasovat. Hlasováno - 20 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 8-231/19
ZM bere na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 03. 09. 2019 ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 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 22 doporučila ZM schválit
navržené usnesení.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 20 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 8-232/19
ZM bere na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města,
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/5 Objekt bývalé školy v Krčíně - podání žádosti o dotaci na obnovu
Identifikace:
Objekt bývalé školy, č. p. 22 v ulici Bratří Čapků v Krčíně z 19 st., je od roku 2017 kulturní
památkou. Obyvatelé Krčína na podporu tohoto objektu založili Spolek Krčín, který zde
v průběhu roku pořádá řadu kulturních a společenských akcí a setkání. Budova vzhledem ke
stáří vykazuje řadu vad - trhliny na západním a jižním průčelí a nepříznivý stav krovů, které
jsou poškozeny dřevokaznými škůdci. V letošním roce byla zpracována projektová
dokumentace (dále jen „PD“) pro stavební povolení řešící opravu statických poruch základů,
stěn a stropů v 1NP., oprava stávajícího krovu a stropu a náhrada již dožilé střešní krytiny.
Vzhledem k tomu, že celkové náklady na obnovu statiky, krovu a střešního pláště jsou
projektantem vyčísleny na 4,2 mil. Kč vč. DPH, byla projekčně realizace oprav rozčleněna do
jednotlivých etap. Rekapitulace objektů stavby je přílohou tohoto bodu. Na realizaci je vydáno
závazné stanovisko a je požádáno o vydání stavebního povolení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opravy na nemovité kulturní památce, nabízejí se dotační
možnosti, které byly za přítomnosti MST konzultovány se zástupci Národního památkového
ústavu v Josefově (dále jen „NPÚ Josefov“). Ze státního rozpočtu je možné využít Havarijní
program Ministerstva kultury ČR (dále jen „MKČR“). Program bývá vyhlašován koncem roku a
žádosti se přijímají do konce ledna toho roku, ve kterém má obnova proběhnout. Do programu
nelze zařadit akci, jejíž jednoroční náklady přesahují 2 mil. Kč bez DPH, podíl vlastníka by
neměl být menší než 40 %, min. příspěvek 120 tis. Kč. Postup – v lednu se předloží žádost na
NPÚ Josefov, kdy jmenovaná komise následně z kvóty přidělené z MKČR navrhne
jednotlivým žádostem výši příspěvku (obvykle max. do 400 tis. Kč) a v březnu odešle
rozdělení na MKČR. Vyrozumění z MKČR o přidělení příspěvku a jeho výši je známo obvykle
až v polovině roku. Současně s tímto programem lze na stejnou akci požádat o dotaci
z rozpočtu Královéhradeckého kraje prostřednictví programu na Obnovu památkového fondu.
Pro následující rok by měl být program schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje
dne 09.09.2019, následně vyhlášen s avízovaným termínem předkládání žádostí do poloviny
listopadu, přesné podmínky tedy nejsou zatím známy. Pro letošní rok byla dotace max. 50 %
ze způsobilých výdajů a v rozmezí 50-500 tis. Kč. Vzhledem k dotačním limitům (havarijní
program) je nutné akci rozdělit do etap, zkusit žádat o dotaci a realizovat postupně. Dle
vyjádření NPÚ bývá do obou programů předkládáno hodně žádostí, tudíž může být schválena
nižší částka, než je požadována. V případě etapovitých obnov objektů, je snaha podpořit i
navazující etapy v dalších letech. Jako první je nezbytné provést statické zajištění. Z důvodu
limitu v Havarijním programu je realizace rozdělena do dvou etap (částí). I. etapa, na kterou by
se žádalo o dotaci v roce 2020, obsahuje dle rekapitulace objektů Etapu 01 – Statické
zajištění, Etapu 03 - Oprava střechy a krovu školní přístavba a Etapu 04 - Oprava střechy a
krovu hospodářská část. Celkové náklady I. etapy dle PD činí 1,6 mil. Kč bez DPH. II. etapa
by zahrnovala dle rekapitulace objektů Etapu 02 – Oprava střechy a krovu nejstarší část,
náklady 1,8 mil. Kč bez DPH. V případě schválení podání žádosti je nutné akci
(etapu)zahrnout do rozpočtu na rok 2020. Návrh usnesení byl schválen RM 22.
Odůvodnění:
Zpracovaná PD, vydané závazné stanovisko, zažádáno o stavební povolení, možnost dotace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 18 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.
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 8-233/19

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci pro rok 2020 na akci "Obnova bývalé školy v Krčíně, I. etapa
– statické zajištění, oprava střechy a krovu" do programu Královéhradeckého kraje vyhlášeného pro
Obnovu památkového fondu a zároveň do Havarijního programu Ministerstva kultury.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Park Březinky, I. etapa - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
OMM předkládá ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace parku
veřejné zeleně - park Březinky, Nové Město nad Metují, I. etapa. Žádost bude podána do 132.
výzvy Operačního programu životní prostředí, v rámci prioritní osy 4, specifický cíl 4.4. Zlepšit
kvalitu prostředí v sídlech.
ZM svým usnesením č. 6-173/19 schválilo novou investiční položku v rozpočtu města 2019 Příprava realizace parku Březinky, I. etapa. Projektovou dokumentaci zpracovává spol.
Green4Plan s.r.o. Projekt obsahuje výsadbu stromů a keřů, založení trávníků, realizaci
zpevněných cest, mobiliář. Veřejné osvětlení a elektrorozvody nejsou v rámci této I. etapy
řešeny.
Pracovní verze rozpočtu je ve výši 621.565 Kč bez DPH, z toho uznatelné výdaje činí 375.513
Kč bez DPH, výše dotace je max. 60% z uznatelných výdajů, tj. 225.308 Kč bez DPH.
Projektová dokumentace vč. rozpočtu musí být ještě zkonzultována s pracovníky Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), konečná výše uznatelných výdajů se může ještě
drobně změnit. Žádosti o dotaci se podávají do dne 31.10.2019.
RM 22 doporučila ZM schválit navržené usnesení.
Odůvodnění:
Na základě usnesení ZM č. 6-173/19 předkládáme ke schválení podání žádosti o dotaci.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 2 zdržel
se. Jeden zastupitel 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. 3/6 USNESENÍ č. ZM 8-234/19
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace parku veřejné zeleně - park Březinky,
Nové Město nad Metují, I. etapa. Žádost bude podána do 132. výzvy Operačního programu životní
prostředí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/7 Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo
Identifikace:

Firma IRBOS s.r.o. zpracovala pro město "PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad
Metují, s návrhem etapizace provádění" na základě uzavřené SOD ze dne 28.12.2016. Na
základě Dodatku č. 1 k této SOD byl posunut termín odevzdání, Dodatkem č. 2 byl rozšířen
předmět díla a posunut termín odevzdání a následně Dodatkem č. 3 byl posunut termín
odevzdání na dne 31.01.2018 a zpracování inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební
povolení do dne 02.03.2018. Vzhledem k odevzdání PD a podání žádosti o stavební povolení
po termínu, který byl stanoven dodatkem č. 3, vznikl městu nárok na úhradu sjednané smluvní
pokuty. Dne 04.09.2019 podala firma IRBOS s.r.o. žádost o prominutí smluvní pokuty, která
by vyplynula z SOD za nedodržení termínu odevzdání. V žádosti jsou popsány důvody, které
vedly ke zpoždění odevzdání PD a dále navržena kompenzace ze strany společnosti IRBOS
s.r.o. pro případ, že by smluvní pokuta byla městem prominuta. Jedná se o částku 816.000,00
Kč. Navržené usnesení doporučila RM 22 schválit.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM a PRAV v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:06 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. V obsáhlé diskusi (více jak půl
hodiny) vystoupili: Ing. Maur, MBA, zástupci firmy IRBOS - Ing. Myšák a Ing. Ešpander, ST, p.
Jarolímek, PhDr. Kulhavá, Mgr. Šímová (právnička MěÚ), Ing. Vojnarová (vedoucí ORM), Ing.
Němeček, Mgr. Paarová, Ing. et Ing. Dostál. Diskuse se týkala kompenzací, kterými je
podmíněno odpuštění pokuty, stavu Kina 70 a nezbytných investic v budoucnu, termínu
úhrady faktury za prokazatelně odvedenou práci, podrobností ze smluv souvisejících s
plněním zakázky a s případnými kompenzacemi atd. Z rozpravy vyplynul protinávrh usnesení
(PhDr. Kulhavá): "ZM odkládá projednání bodu č. 3/7 - Žádost o prominutí smluvní pokuty ze
Smlouvy o dílo, a to přesunem na ZM, které se bude konat 14.11.2019 s tím, že do tohoto ZM
bude předložen ke schválení návrh smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují a
společnosti IRBOS s.r.o., kterou se tato společnost městu zaváže ke kompenzaci související s
prominutím smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo." Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Protinávrh byl schválen a o původně navržených usneseních již hlasováno nebylo.
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 8-235/19
ZM odkládá projednání bodu č. 3/7 - Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo, a to
přesunem na ZM, které se bude konat 14.11.2019 s tím, že do tohoto ZM bude předložen ke
schválení návrh smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují a společností IRBOS s.r.o., se
sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, kterou se tato společnost městu zaváže ke
kompenzaci související s prominutím smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/8 Informace o opravě části komunikace v ul. Elektrárenská, 28. října a Boženy
Němcové
Identifikace:
Na základě projednání a rozhodnutí RM předkládá OMM zastupitelům na vědomí následující
informace:
A) RM 21 schválila při opravě části komunikace v ul. Elektrárenská společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., rozšíření zpevněné plochy města na náklady města. Hlavním
předmětem akce VaK Náchod, a.s., byla realizace kanalizační stoky s odlehčovací komorou.
Součástí jejich prací, bylo uvést komunikaci do původního nebo lepšího stavu. S touto akcí
bylo dojednáno rozšíření opravy komunikace v delším a širším provedení o úseky, které byly
ve špatném technickém stavu a jsou rovněž v majetku města. Náklady byly vyčísleny na
částku 150 tis. Kč vč. DPH. Stavební práce provádí společnost STAVOKA KOSICE a.s.,
Kosice 130, 503 51 Kosice. Oprava komunikace byla provedena začátkem měsíce září 2019.
Oprava části komunikace v ul. Elektrárenská je pokryta přesunem z položky Rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje (§ 6409).
B) RM 21 schválila rozšíření živičného krytu části úseku komunikace v ul. 28. října a Boženy
Němcové v návaznosti na okružní křižovatku u hasičů. Jedná se o úsek mezi rekonstruovanou
okružní křižovatkou a v předchozích letech opravenou místní komunikací, dojde tak k dopojení
nových asfaltových povrchů a ke zlepšení technického stavu vozovek. Okružní křižovatku
včetně vybraných přechodů pro chodce opravila pro ŘSD ČR, Hradec Králové, společnost
SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové. RM 21 také schválila RO ve výši
300 tis. Kč, oprava části komunikace v ul. Boženy Němcové a ul. 28. října bude pokryta
přesunem z položky Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje (§ 6409). Výše navrženého
RO vyšla z předpokládaných nákladů na provedené práce, které byly odhadnuty na již
uvedenou částku 300 tis. Kč. Konečná nabídková cena je v současné době v jednání.
C) RM 22 schválila realizaci rekonstrukce WC chlapci v 1. NP ZŠ Komenského (u výtahové
šachty) v celkové výši 346.554,00 Kč vč. DPH. Nová výtahová šachta, která je budována v
rámci půdní vestavby ZŠ Komenského zasahuje do předsíně stávajícího WC, v rámci půdní
vestavby byly navrženy nové rozvody a jen nutná oprava zasažených obkladů a dlažby. V
rámci stavebních prací na půdní vestavbě byla dodavatelská firma oslovena o nabídku na
kompletní rekonstrukci tohoto WC, které je původní a neodpovídá současným standardům.
Odůvodnění:
Jedná se o navazující akce na probíhající investice ve městě, kde z časových důvodů musela
rozhodnout RM v rámci delegované kompetence k provádění oprávněných RO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Diskutující: Ing. et Ing. Dostál - kruhový objezd u
"Hasičárny" - zeleň uprostřed objezdu - byla tam před rekonstrukcí - kdy bude vrácena zpět?
ST - požádal o odpověď vedoucího Technických služeb města Nové Město nad Metují (dále
jen "TS"), p. Miroslava Trojana. Pan Trojan - původní zeleň byla odstraněna v souvislosti s
činností VaK(u) - její opětovná realizace bude zajištěna TS do jara příštího roku. Pan Hladík krátce po otevření kruhového objezdu jsou již vyházené kostky u středu objezdu. ST - požádal
o informaci vrchního strážníka Městské policie Nové Město nad Metují (dále jen "MP"), p.
Miloše Kratěnu. MP - viník byl odhalen - je to v řešení DI PČR. Dále zazněla kritika ke
způsobu úpravy kostek - dříve byly v betonu a nevypadávaly, nyní jsou s tím problémy. Na
tyto připomínky bylo reagováno s tím, že kolaudovat objezd bude KÚ KHK - tyto připomínky
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vůči ŘSD ČR byly vzneseny. ST - řešíme to po různých liniích - mj. i apel na to, aby byla
odstraněna rozteklá asfaltová emulze, která se táhne od kruhového objezdu až do Krčína (až
za viaduktem). Bc. Sláma - pokud kruhový objezd neopraví tím, že dají dlažební kostky do
betonu, budou vyskakovat pořád.
Ing. et. Ing. Dostál - pod viaduktem v ul. Havlíčkova není kanál a vznikala tam při deštích
velká kaluž - žádá o monitor ze strany města a jednat o odstranění tohoto problému s
investorem. ST - uvedl, že to bylo v době, kdy ještě nebyl dokončen tzv. "odlehčovák" VaK(u).
Monitor samozřejmě bude, ale toto by již nastat nemělo, samozřejmě voda po komunikaci při
dešti poteče, ale měla by vtékat do vpusti, která je níž pod viaduktem.
Ing. et Ing. Dostál - děsí ho řešení křižovatky ulic Nahořanská a U Letiště - podle jeho názoru
to řešení způsobí, že nový stav nevydrží ani měsíc. Projíždí tam zemědělská technika apod.
Zajímá ho, jak může město zasáhnout do cizích investic na území města, tzn., zda můžeme
nahlížet do PD a vznášet své připomínky jak v době přípravy, tak i v průběhu investičních akcí
tohoto typu. ST - připomínky jsme vznášet mohli, ale není mu jasné, zda by to, co uvádí Ing. et
Ing. Dostál, by měl za město někdo předvídat, navíc zemědělská technika by tam jezdit
neměla. Jde o stavbu KHK a případné opravy budou požadovány na nich. Ing. et Ing. Dostál
vyjádřil pochybnost o tom, že by to KHK nějak řešil. Ze své zkušenosti ví, že zemědělská
technika tam jezdí 25-30 let.
Vedoucí OMM přečetl návrh usnesení - hlasováno - 20 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 8-236/19
ZM bere na vědomí informace o tom, že RM schválila:
- při opravě části komunikace v ul. Elektrárenská společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
provedení rozšíření zpevněné plochy ve vlastnictví města na náklady města s tím, že náklady byly
vyčísleny na částku 150 tis. Kč vč. DPH a uvedená oprava komunikace byla provedena začátkem
měsíce září 2019.
- rozšíření živičného krytu části úseku komunikace v ul. 28. října a Boženy Němcové v návaznosti na
okružní křižovatku u hasičů s tím, že konečná nabídková cena je v současné době v jednání a bude
schvalována v RM společně se smlouvou s dodavatelem akce společnost SOVIS CZ, a.s., V
Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové.
- realizaci rekonstrukce WC chlapci v 1. NP "ZŠ Komenského" (u výtahové šachty) v celkové
předpokládané výši cca 350 tis. Kč vč. DPH s tím, že smlouva na realizaci bude uzavřena s firmou,
která provádí v "ZŠ Komenského" stavební práce na půdní vestavbě.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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.
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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:
"Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. 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 8-237/19
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO ve
znění přílohy: 1) dotace pro ZUŠ na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání 1 350,16 tis. Kč, 2) dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Podpora výuky
pomocí moderních technologií 87,4 tis. Kč, 3) dotace pro Městskou knihovnu na projekt
Audiovizuální vybavenost přednáškového sálu 25 tis. Kč, 4) vratka finančního daru od DSO Region
Novoměstsko na propagační materiál Vítejte na Novoměstsku 30 tis. Kč, 5) dotace pro MSSS Oáza
na podporu sociálních služeb (pečovatelská služba, domov pro seniory) 3 720,01 tis. Kč, 6) dotace
na Podporu prevence kriminality - projekt Už vím, že peníze nerostou na stromě 57,8 tis. Kč 7)
dotace pro ZŠ Malecí na projekt Školní úspěšnost s Feuersteinem 16 tis. Kč, 8) dotace pro ZŠ a MŠ
Krčín na projekt Respekt a tolerance v ZŠ Krčín 21,7 tis. Kč, 9) dotace pro Technické služby na
veřejně-prospěšné práce (květen) 9,89 tis. Kč, 10) dotace pro ZŠ Malecí na projekt Fotodílny 30 tis.
Kč, 11) dotace pro ZŠ Komenského na projekt Voda v krajině a jak s ní hospodaří naši krajané 16
tis. Kč, 12) dotace pro ZŠ Komenského na projekt Pomáhej druhým, pomůžeš i sobě 25,7 tis. Kč,
13) dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné práce (červen) 15,77 tis. Kč, 14) dotace na
výdaje sociálně-právní ochrany dětí 1 262,50 tis. Kč, 15) nová položka Rekonstrukce kamenného
mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší 55 tis. Kč, 16) navýšení akce Příprava realizace parku
Březinky, I. etapa 30 tis. Kč, 17) dotace na výkon sociální práce 462,01 tis. Kč, 18) dotace pro ZŠ
Komenského na projekt Živá voda 170 tis. Kč, 19) dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón 195 tis. Kč, 20) dotace pro Městské muzeum
na projekt Za poznáním kulturního dědictví Podorlicka 49 tis. Kč, 21) dotace pro Technické služby
na veřejně-prospěšné práce (červenec) 12,67 tis. Kč, 22) zařazení nové položky Oprava části
komunikace v ul. Elektrárenská 200 tis. Kč, 23) zařazení nové položky Oprava části komunikace
v ul. Boženy Němcové a ul. 28. října 300 tis. Kč, 24) dotace pro obce s působností obecného
stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 27,44 tis. Kč, 25) navýšení § 3613 –
nebytové hospodářství 50 tis. Kč, 26) navýšení v § 6402 - finanční vypořádání minulých let 229,51
tis. Kč, 27) dotace na projekt ZŠ Krčín – odborné učebny, půdní vestavba 8 632,16 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Žádost Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého o dar
Identifikace:
Spolek za záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého, Českých bratří 1014, Nové Město nad
Metují (dále jen "Spolek") žádá o poskytnutí daru na zakoupení mobiliáře kaple ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Spolek byl založen v roce 2018 za účelem záchrany kaple Sv. Jana Nepomuckého v ul.
Českých bratří, aby mohla nadále sloužit svému účelu. Spolek v listopadu kapli zakoupil a
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nyní žádá město o poskytnutí finančního daru na zakoupení mobiliáře kaple (barokní
chrámová architektura - především oltář a kazatelna). Cena mobiliáře je navržena ve výši 500
tis. Kč a Spolek má v současnosti prostředky ve výši 70 tis. Kč.
Vyjádření vedoucího OF: Poskytnutí finančního daru nedoporučujeme. Z pohledu města není
podstatné, kdo je vlastníkem mobiliáře. Město by pouze přispívalo na financování změny
vlastníka. V rozpočtu na rok 2019 jsou finanční prostředky na dotace a dary vyčerpány a
poskytnutí daru by muselo být řešeno rozpočtovým opatřením. V případě, že se ZM
k poskytnutí finančních prostředků přikloní, doporučujeme, aby žádost byla posouzena až
v době, kdy spolek bude mít dostatek prostředků na zakoupení mobiliáře a částka byla
poskytnuta formou dotace, kde je možné smluvně stanovit případné další podmínky.
RM doporučila schválení finančního příspěvku ve výši 150 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 18:15 hodin nechal ST na žádost Ing. Prouzy hlasovat zastupitele, aby se začínalo v jednání
k článku 4 (tj. Finance) nejdříve s bodem 4/2 a poté až bodem 4/1, a to z důvodu přítomných
hostů ze Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého (dále jen "Spolek"). Ing. Kunte,
vedoucí Odboru finančního (dále jen "OF"), přečetl "Identifikaci" bodu a "Odůvodnění".
Diskutující: p. Jarolímek - dotaz, co se stane, když se zde schválí dotace, ale Spolek zbylou
potřebnou částku peněz nesežene? Za Spolek vystoupil p. Hojný a seznámil přítomné s
historií kaple a s důvody proč Spolek vznikl a jak to bylo s odkoupením kaple do majetku
Spolku. Další informace se pak týkaly mobiliáře, který chce nyní Spolek odkoupit od [osobní
údaj odstraněn]. Prodej by se měl uskutečnit za solidní cenu a s případnou možností
splátkového kalendáře - jsou přesvědčeni, že by to měli zvládnout, jak s pomocí této dotace,
tak z vlastních získaných zdrojů. ST - vysvětloval vyúčtování dotace. OF - zmínil, že Spolek
bude dojednávat koupi na splátky a z naší dotace a jejich prostředků by byla uhrazena 1.
splátka v letošním roce a letos by se také naše dotace vyúčtovala. Dále by bylo vhodné, aby
měl Spolek v kupní smlouvě ošetřeno příp. vrácení uhrazených splátek v případě, že by
Spolek nesehnal dostatek financí na doplacení celé částky. Pan Hojný - připomínku vzal na
vědomí a souhlasil s ní. Ing. Maur, MBA - poděkoval zástupcům, že se kaple ujali a starají se
o ni. Dále se dotázal, zda 1. platba - tj. předpokládaných 220 tis. Kč, bude p. [osobní údaj
odstraněn] akceptována? Jde mu o to, aby např. z důvodu cca 20-30 tis. Kč nenastal problém.
V takovém případě by třeba mohla být dotace od města o takovou částku navýšena. Pan
Hojný - uvedl, že jednání s p. [osobní údaj odstraněn] je teprve čeká. Vedoucí OF přednesl
navržené znění usnesení. MST ještě vyzval zastupitele o zvážení vlastního finančního
spolupodílení se na záchraně kaple a upozornil na účet Spolku, na který je možné finanční
dary zasílat. OF - číslo účtu je uvedeno v příloze "Žádost Spolku". ST - nechal hlasovat o 2
navržených usneseních - hlasováno - 20 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. 4/2 USNESENÍ č. ZM 8-238/19
ZM schvaluje poskytnutí dotace Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého, Českých bratří
1014, Nové Město nad Metují ve výši 150 tis. Kč na zakoupení mobiliáře kaple, a pověřuje ST
podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 239/18.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 8-239/19
ZM schvaluje RO - zahrnutí položky Dotace Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého na
zakoupení mobiliáře ve výši 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3419 - položka
Zápůjčka TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Informace TJ Spartak ve věci odložení rekonstrukce zimního stadionu
Identifikace:
Informace TJ Spartak ze dne 26.07.2019 ve věci odložení rekonstrukce zimního stadionu - viz
příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST přečetl "Identifikaci" bodu. Diskutující: PhDr. Kulhavá - překvapilo ji, že to proběhlo takto,
požádala o podrobnosti. ST - reagoval s tím, že on sám nepředpokládal, že se TJ Spartak
podaří zajistit potřebné finance (jejich spolupodíl). Ing. Němeček - vysvětlil problematiku
financí na rekonstrukci zimního stadionu (dále jen "ZS") - oproti předpokladu nakonec šlo o
jednou takovou částku a na to by peníze TJ Spartak nesehnal, proto do toho nemohli jít, i když
město dalo příslib 8 mil. Kč. Ing. et Ing. Dostál - dotaz k pohledu města na budoucnost ZS? ST
- upozornil, že město je zároveň i ZM, takže bude vždy záležet na tom, jaký pohled má na to
ZM. Nyní čekáme na nové vedení TJ Spartak s čím přijdou. Mgr. Balcarová - dotaz na to, jak
to je s právním posudkem vztahu TJ Spartak a Beluna. ST - prý něco bude hotovo na konci
září 2019. PhDr. Kulhavá - dotaz na čpavek - hrozí nějaký havarijní stav? ST - město již dříve
dalo peníze na snížení objemu čpavku, další opatření by měla řešit rekonstrukce, ale
podrobnosti neví. Ing. Maur, MBA - máme poučení, že pokud budou úvahy o rekonstrukci, tak
je to ze strany TJ Spartak potřeba řešit včas (nejlépe ihned). Tzn. představení vize TJ Spartak
o dalším postupu. Jedině tak můžeme dospět k představě, jak na to dále reagovat. ST přečetl
navržené znění usnesení - hlasováno 20 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. 5/1 USNESENÍ č. ZM 8-240/19
ZM bere na vědomí informaci TJ Spartak ze dne 26.07.2019 ve věci odložení rekonstrukce zimního
stadionu, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Nové znění Zřizovací listiny ZUŠ B. Smetany
Identifikace:

OŠKS předkládá nové znění Zřizovací listiny Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod (dále jen "ZL"). Předkládané
změny:
1/ změna názvu organizace na „Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují“.
2/ změna místa výkonu vzdělávání – ruší se místo výkonu vzdělávání Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1225, Jasenná 215, a nově se rozšiřuje o místo výkonu vzdělávání Nové
Město nad Metují, Husovo náměstí 1218 a Česká Skalice, Husovo náměstí 43.
3/Na doporučení odboru školství KHK se v článku IV bod 2 doplňuje věta „Ředitel jmenuje
svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci v rozsahu svého
zmocnění a oprávnění, pokud není organizačním řádem organizace stanoveno jinak“.
Odůvodnění:
Nové znění Zřizovací listiny Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST přečetl "Identifikaci" bodu a navržené znění usnesení. Bez rozpravy. Hlasováno - 20 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. 5/2 USNESENÍ č. ZM 8-241/19
ZM schvaluje nové znění Zřizovací listiny Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město
nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v
Náchodě
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn] a pan [osobní údaj odstraněn] byli zvoleni do funkce přísedících
dne 05.11.2015. Vzhledem k tomu, že přísedící jsou voleni na dobu 4 let, v letošním roce jim
končí mandát k výkonu funkce. Z tohoto důvodu Okresní soud v Náchodě žádá zařazení volby
těchto přísedících do programu nejbližšího Zastupitelstva města Nové Město nad Metují.
Žádost Okresního soudu v Náchodě viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
RM doporučila ZM schválit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu přednesl TAJ. Ing. Prouza - navrhl drobnou změnu v usnesení - místo slova
"všichni" změnit na slovo "oba" - tzn.: "...ve znění přílohy tohoto bodu, s tím, že oba navržení
kandidáti bydlí v Novém Městě nad Metují." Dále bez rozpravy. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0
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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 8-242/19
ZM schvaluje volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě, jmenovitě: paní [osobní údaj
odstraněn] a pana [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, s tím, že oba navržení
kandidáti bydlí v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019, Jednací řád KV ZM
Identifikace:
ZM je předložen Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019 a Jednací řád KV ZM.
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV ZM vyplývá z § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění. Nynější změna Jednacího řádu KV ZM vyplývá zejména z
přijetí zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
Z podrobnějšího projednání:
TAJ přednesl "Identifikaci" bodu a navrhnul do obou návrhů usnesení doplnit "...ve znění
přílohy tohoto bodu". Bez rozpravy. Hlasováno - 20 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. 5/4 USNESENÍ č. ZM 8-243/19
ZM bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. ZM 8-244/19
ZM schvaluje návrh změny Jednacího řádu KV ZM, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Žádost o veřejné projednání příspěvku na ZM 6 - bod 5/3
Identifikace:
Dne 12.09.2019 byla na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují doručena žádost
p. Miroslava Hofmanna o veřejné projednání příspěvku, který zazněl na ZM 6 - bod 5/3.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v žádosti jsou vyzýváni někteří zastupitelé města k zodpovězení dotazů,
je žádost předložena jako do jednání ZM s možností se k těmto dotazům vyjádřit.
Dne 18.09.2019 byla na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují doručena žádost
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p. Miroslava Hofmanna o zpracování a zveřejnění osobních údajů v rámci tohoto bodu, tj. bod
5/5 - podrobnosti viz dopis žadatele v příloze.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
TAJ přečetl "Identifikaci" tohoto bodu a dále (vzhledem k tomu, že žadatel nebyl na jednání
ZM přítomen) přečetl i znění dopisu p. Miroslava Hofmanna ze dne 18.09.2019. Dopis je
adresován Městskému úřadu a nazván Žádost o zpracování a zveřejnění osobních údajů a je
v něm uvedeno toto:
"Zdvořile Vás žádám a zároveň souhlasím se zpracováním a zveřejněním mých osobních
údajů na zastupitelstvu ZM 8 v bodě 5/5, které se bude konat 19.9.2019. Jedná se o veřejné
projednání mé žádosti ze dne 12.9.2019, k příspěvku na ZM 6 v bodě 5/3 konaném dne
27.6.2019. Tento zvukový záznam a zápis budou zřejmě použity jako důkazný materiál pro
orgány činné v trestním řízení. S pozdravem Miroslav Hofmann, narozen 4.3.1961, Vrchoviny
97. 549 01 Nové Město nad Metují."
Diskutující: ST přečetl přítomným svou odpověď na "Žádost o veřejné projednání příspěvku na
ZM 6 - bod 5/3":
Vážený pane Hofmanne, odpovím za paní Balcarovou na Vaši poslední otázku kde se jí ptáte
„Kdo podle vás říká lež“. Tato otázka totiž přesně ukazuje, jak si vysvětlujete a překrucujete
výroky a názory kohokoliv, kdo neřekne přesně to co si přejete a představujete. Cituji vaši
otázku položenou paní Balcarové: Kdo podle Vás říká lež - je to pan starosta, který ve svém
soukromém článku, podepsaném jako starosta Petr Hable uvádí, že členové Přípravného
výboru mají v místě plánované přeložky 1/14 pozemky, které byly změněny na stavební a
jejich cena tím zásadně vzrostla? Nebo je to Váš manžel, který potvrdil slova členů
Přípravného výboru, že v místě plánované přeložky 1/14 nemohou být stavební pozemky?
Moje odpověď na dvě otázky pana Hofmanna:
Za prvé, já jsem ve svém článku nepoužil slova v místě přeložky, ale pojem v trase přeložky,
a to je podle mne zásadní rozdíl. Tato zásadní nepřesnost byla následně vložena do Vaší
otázky panu Balcarovi.
Za druhé, odpověď pana Balcara není zdaleka tak jednoznačná, jak vy bezostyšně tvrdíte.
Za třetí, ve Vaší reakci na odpověď pana Balcara uvádíte „jedná se mi pozemky v koridoru
přeložky“.
To pane Hofmanne ukazuje, že buď nevíte, jestli se pana Balcara ptáte na pozemky
v koridoru, v místě nebo v trase přeložky, nebo vše záměrně překrucujete.
Nyní jako potvrzení mé odpovědi cituji korespondenci pana Hofmanna s panem Balcarem:
Vážený pane Balcar, chtěl bych Vás tímto zdvořile požádat o odpověď na moji otázku ohledně
Územního plánu. Mohl by jste mi prosím odpovědět, zda v místě plánované přeložky 1/14 je
možné, aby byly v Územním plánu od roku 1996 schváleny stavební pozemky? Pokud ano,
tak kdo je v době, kdy zde byla vytvořena rezerva pro plánovanou přeložku 1/14 změnil?
Cituji odpověď pana Balcara panu Hofmannovi:
Dobrý den pane Hofmanne, zásadní pro správné chápání otázky je definice pojmu „v místě“.
Pokud se to vyloží striktně, tak samozřejmě přímo v trase plánované přeložky žádné stavební
pozemky nikdy nebyly a ani v novém ÚP nejsou – to by samozřejmě znamenalo střet záměrů,
který by v ÚP neměl být. Pokud to budeme myslet v širším kontextu, tak lze říci, že v okolí
navržené přeložky byly v ÚP vymezeny jednak stávající stavební pozemky, tak rovněž
zastavitelné plochy pro novou zástavbu.
Následná odpověď pana Hofmanna panu Balcarovi:
Dobrý den pane Balcar, děkuji za odpověď, mě se jednalo o pozemky, přímo v koridoru
přeložky 1/14.
Závěrem chci tedy jen uvést, že obrázek o této konverzaci si může udělat každý podle svého
uvážení.
A vy pane Hofmanne moji odpověď na Vaše otázky klidně použijte jako důkazní materiál pro
orgány činné v trestním řízení a zveřejněte ji na dezinformačním, štvavém webu, který již rok
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naše město zalévá špinavým bahnem.
Dále bez rozpravy. Přečteno usnesení a hlasováno - 20 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. 5/5 USNESENÍ č. ZM 8-245/19
ZM bere na vědomí žádost p. Miroslava Hofmanna o veřejné projednání příspěvku, který zazněl na
ZM 6 - bod 5/3, ve znění přílohy tohoto bodu, a odpověď ST p. Petra Hableho.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

6/1 Dotaz zastupitelky PhDr. Kulhavé na vedoucího TS ve věci VO v ul. Českých bratří a
ul. U Zázvorky
Odůvodnění:
Zastupitelka paní PhDr. Zdeňka Kulhavá vznesla dotaz na vedoucího TS p. Trojana ve věci
veřejného osvětlení (dále jen "VO"), které v ul. Českých bratří již delší dobu nesvítí a stala se
tak naprosto temnou ulicí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
PhDr. Kulhavá - dále ji překvapilo, že v noci VO nesvítí, mají v ulici tmu a ráno u nich svítí
všechna VO. Druhá věc je Zázvorka - na domě pí [osobní údaj odstraněn] jsou 2 světla, která
nesvítí. Odpověděl vedoucí TS - je to opraveno, VO svítí. Poté ještě informoval o tom, že když
VO svítí ve dne, tak to je proto, že TS nějakou část opravují. Pouze u Zázvorky dočasně
nebude ještě svítit 1 VO, protože se jedná o poruchu v zemi a TS musí udělat kabelový
převěs. ST - takových případů je ve městě během roku několik, řešíme je operativně - můžete
se v této věci obracet telefonicky přímo na vedoucího TS, ST, MST nebo TAJ a nečekat na
ZM - bude to operativně zařízeno. 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 Dotaz zastupitele Ing. Maura, MBA, ve věci projektu na zateplení Střední
průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad Metují
Odůvodnění:
Zastupitel Ing. Vilém Maur, MBA, vznesl v rámci "Diskuse" dotaz ve věci projektu na zateplení
Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad Metují - jaký je
posun?
Vysvětlení: Maur Vilém, Ing., MBA - radní
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Na dotaz Ing. Maura, MBA, odpověděl MST, který se minulý týden zúčastnil jednání u
ředitelky školy, paní PaedDr. Taláškové, za přítomnosti další osob (konsorcium zástupců
podniků, zástupců KÚ KHK apod.). Na podzim by se mělo dělat VŘ, a to i na zhotovitele
zateplení a výměny výplní otvorů "SPŠ, OŠ a ZŠ". ST - doplnil informaci o vyšším počtu žáků
ve studijním maturitním oboru "SPŠ, OŠ a ZŠ". Poměrně malý příjem žáků je přímo z Nového
Města nad Metují - tímto ST vyzval novoměstské školy, aby byly v dalších rocích aktivnější při
"předkládání" nabídek pro žáky (zvážení této školy). 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.

6/3 Dotaz zastupitele Ing. et Ing. Dostála - informace o investičních akcích jiných
subjektů na území města
Odůvodnění:
Zastupitel Ing. et Ing. Pavel Dostál vznesl v rámci "Diskuse" dotaz týkající se získávání
informací o investičních akcích jiných subjektů na území města.
Vysvětlení: Dostál Pavel, Ing. et Ing. - zastupitel
Z podrobnějšího projednání:
Ing. et Ing. Dostál - vystoupil s podnětem či otázkou, jak dostávat s dostatečným předstihem
informace o investičních akcích jiných subjektů, které probíhají na území města - např. kruhák
u "Hasičárny" zaznamenal, až když se začal dělat. Zastupitelé by měli nějakou cestou
dostávat materiály a podklady, které se takovýchto akcí týkají, aby mohli reagovat i na
případné dotazy občanů apod. Na to navázala obsáhlá diskuse o této problematice, ve které
vystoupili: Mgr. Balcarová, MST, Ing. et Ing. Dostál, Ing. Němeček, Bc. Sláma, Mgr. Hylský,
ST, p. Jarolímek, p. Hladík, PhDr. Kulhavá a Ing. Tymel. Po skončení diskuse k tomuto bodu,
ze které nevyplynulo žádné usnesení ZM, již nikdo další zájem o vystoupení neprojevil, ST
poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání řádného veřejného ZM 8 v 19:25 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 8 v 19:25 hodin.
Příští ZM 9 se bude konat dne 14.11.2019 v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město
nad Metují od 16:00 hodin.

Zápis ze ZM 8 vyhotoveno dne: 27. září 2019
Zápis ze ZM 8 vypraveno dne:

27. září 2019
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