Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS ZM 115
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 115 (ve volebním období 13. zasedání) ze dne: 22.9.2016
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00 hodin
Účast na jednání ZM 115 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda, MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur, MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Jan Neumann
14 Ing. Petr Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek

Pozice
místostarosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
starosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)

Příchod Přerušení Odchod
16:00
17:44
16:00
19:16
16:00
19:16
16:05
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
18:31
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16

Účast
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Záznam a ověření zápisu ZM 115 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Bc. Jiří Sláma

Zapisovatelka

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS ZM 115
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 115 (ve volebním období 13. zasedání) ze dne: 22.9.2016
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00 hodin
Program:
Účast na jednání ZM 115 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda, MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur, MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Jan Neumann
14 Ing. Petr Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek

Pozice
místostarosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
starosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)

Příchod Přerušení Odchod
16:00
17:44
16:00
19:16
16:00
19:16
16:05
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
18:31
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16
16:00
19:16

Účast
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ZM 115 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Bc. Jiří Sláma
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z ZM 114) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z ZM 114 ze dne 16.6.2016 :

Bc. Petr Fanta
Ing. Jan Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Zvoleny komise ve složení:
Návrhová komise - předs.
Návrhová komise - člen

PhDr. Zdeňka Kulhavá
Bc. Petr Fanta
Mgr. Lubomír Černý

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY ZM 115
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

ZM 88- 6956/13

Věc : Aktualizace Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují
(Viz RM 265 čl.3/10, usn. RM 265- 11312/013)

17 549 Vznik úkolu: 25.4.2013

Termín :

15.12.2016

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje pořízení aktualizace Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové
Město nad Metují, a to v souladu s platným stavebním zákonem. ZM pověřuje ORM podáním
podnětu k pořízení aktualizace Regulačního plánu. ZM pověřuje pořízením Aktualizace
Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují Odbor výstavby a
regionálního rozvoje MěÚ Nové Město nad Metují, Ing. Miloše Skalského.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Na základě připomínek ke změně č. 1 RP MPR po interní
schůzce dne 03.06.2016 na MěÚ Nové Město nad Metují a po jednání na Ministerstvu kultury ČR
(MK ČR) dne 20.07.2016 byla provedena řada úprav v dokumentaci návrhu. Nyní jsou tyto
úpravy vč. připomínek města Nové Město nad Metují na MK k závěrečnému vyjádření. Dle
sdělení arch. Hamouzové z MK ČR by to mělo být do konce 09/2016. Po té bude případně
provedena finální úprava dokumentace návrhu a vypsáno veřejné projednání, které by se mělo
uskutečnit do konce 12/2016.

Závěr: schválen nový termín: 15.12.2016 z důvodu: Probíhá projednávání RP MPR na MK ČR..
ZM 108- 7285/15

Věc : Návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusového terminálu Rychta a
parkování v ul. Nerudova" (Viz RM 323 čl.3/10, usn. RM 323- 13649/015)

20 044 Vznik úkolu: 18.6.2015

Termín :

3.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.9.2016 Plnění:

ZM bere na vědomí ve znění přílohy č. ZM 108 - 4/4 předložený návrh na vypsání soutěže na
zpracování "Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova". ZM ukládá ST
zahájit kroky, které povedou k zajištění realizace soutěže o návrh na "Studie autobusového
terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova". ZM schvaluje v rozpočtu 2015 novou položku Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova a schvaluje související
rozpočtové opatření - přesun 300 tis. Kč z § 3322 Program regenerace - příspěvky na obnovu
památek na tuto novou položku.
Žádost o prodloužení termínu plnění. ZD bude předložena ke schválení na RM 356. Následně
bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracování architektonické studie a podání cenové nabídky
na další stupně PD. Pro výběr dodavatel bude muset být ustanovena odborná komise. Na
realizaci terminálu předpokládáme podání žádosti o dotaci do IROP.

Závěr: schválen nový termín: 3.11.2016 z důvodu: Zpracování, schválení a vyhlášení..
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ZM 108- 7286/15

Věc : Návrh řešení při úpravě chodníku v ulici 28. října v Novém Městě nad Metují (žádost
občanů) (Viz RM 323 čl.3/11, usn. RM 323- 13650/015)

20 045 Vznik úkolu: 18.6.2015

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2016 Plnění:

ZM bere na vědomí předložené informace k možnostem odstranění nedostatků při rekonstrukci
chodníku v ul. 28. října a dále informace o důvodech zvýšení nivelety chodníku v ul. 28. října. ZM
ukládá ST zajistit realizaci opatření ve znění přílohy č. ZM 108 - 4/5 - varianta 1/b.
Splněno. Úprava chodníku již byla provedena.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 110- 7351/15

Věc : Zájem o kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s. r. o. (Viz RM 332 čl.6/1)

20 467 Vznik úkolu: 5.11.2015

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OF Odbor finanční, Nositel: Hable
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.9.2016 Plnění:

ZM projednalo a vzalo na vědomí informace o nabídce zájemce o kapitálový vstup do První
novoměstské teplárenské s.r.o. a informace o projednání této záležitosti v RM. ZM ukládá ST
ustavit pracovní skupinu, ve které budou zástupci orgánů společnosti PNT s.r.o., zastupitelé a
zástupci odborníků pro danou problematiku. Konkrétní návrhy pak znovu předložit k případnému
schválení v ZM.
Splněno - viz samostatný bod v jednání ZM 115.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 112- 7381/16

Věc : Zateplování bytového domu, TGM 44-47, Nové Město nad Metují - zpracování a podání
žádosti (Viz RM 339 čl.3/8, usn. RM 339- 14344/016)

20 890 Vznik úkolu: 25.2.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do 16. výzvy IROP s projektem „Zateplování bytového
domu, TGM 44-47, Nové Město nad Metují“.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 112- 7383/16

Věc : Nová investiční položka - Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město
nad Metují (Viz RM 340 čl.3/10, usn. RM 340- 14392/016)

20 892 Vznik úkolu: 25.2.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje novou investiční položku v rozpočtu 2016 "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a
28. října, Nové Město nad Metují". ZM schvaluje RO - realizaci akce Obnova živičného krytu v ul.
Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují v částce 3 500 tis. Kč. ZM ukládá OMM vysoutěžit
realizaci uvedené akce vč. zpracování prováděcí dokumentace. Finanční prostředky budou
pokryty přesunem z § 2212 - akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní ve výši 3 100
tis. Kč a navýšením rozpočtu pokrytého z Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků
na bankovních účtech o částku 400 tis. Kč.
Splněno. Probíhá realizace.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

STIS

Stránka 4 z 32

Tisk: 30.9.2016

ZM 112- 7384/16

Věc : Nová investiční položka - VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad Metují (Viz RM 340
čl.3/11, usn. RM 340- 14393/016)

20 893 Vznik úkolu: 25.2.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje novou investiční položku v rozpočtu 2016 "VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad
Metují "ZM schvaluje RO - realizaci akce "VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad Metují" v částce
300 tis. Kč. ZM ukládá OMM vysoutěžit realizaci uvedené akce vč. zpracování prováděcí
dokumentace. Finanční prostředky budou pokryty navýšením rozpočtu pokrytého z financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku 300 tis. Kč.
Splněno. Dodavatel bude RM schválen v RM 356.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 113- 7406/16

Věc : Prodej bytu č. 4 v č. p. 22 z majetku města (Viz RM 345 čl.2/2)

21 079 Vznik úkolu: 21.4.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.7.2016 Plnění:

ZM schvaluje, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města, prodej nemovitosti bytové jednotky č. 22/4, umístěné ve 2. nadzemním podlaží, která je vymezena jako byt č. 4 ve
stavbě budovy č. p. 22 v Novém Městě nad Metují, postavené na pozemku st. p. č. 341/1 v k. ú.
a obci Nové Město nad Metují, v ul. Komenského, v části obce Nové Město nad Metují, s podílem
na společných částech domu a pozemku o velikosti 982/5972, zájemci, p. Z. F., za nabídnutou
kupní cenu 755.000 Kč, který dle protokolu o otevírání obálek ze dne 04.04.2016 podal městu
nejvyšší nabídku s tím, že kupující uhradí návrh na vklad práva do KN a prodávající uhradí daň z
nabytí nemovitých věcí. V případě neuhrazení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od předložení návrhu
kupní smlouvy kupujícímu, bude uzavření kupní smlouvy nabídnuto dalšímu zájemci, pí K. S., za
nabídnutou kupní cenu 629.000 Kč, která dle protokolu o otevírání obálek ze dne 04.04.2016
podala městu v pořadí druhou nejvyšší nabídku s tím, že kupující uhradí návrh na vklad práva do
KN a prodávající uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 114- 7427/16

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro VO Nábřežní ul. (Viz RM 346
čl.2/2, usn. RM 346- 14691/016)

21 352 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. p.
č. 745/1 v k. ú. Krčín, ve vlastnictví státu, vedeném na LV č. 3042 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ke kterému má právo hospodařit
Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, ve znění
přílohy č. ZM 114 - 3/1.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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ZM 114- 7430/16

Věc : Prodej části pozemku z majetku města ve Vrchovinách (Viz RM 349 čl.2/2)

21 353 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

Garant :

8.9.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 876/3 o výměře cca 100 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace v k. ú. Vrchoviny, v majetku města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k.
ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, do společného jmění manželů pí J. P. K. a p. Z. P.,
za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 111 Kč/m2 a za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru. Geometrický plán pro oddělení pozemku předloží městu Nové Město nad
Metují kupující do dne 15.08.2016.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 114- 7431/16

Věc : Prodej pozemku z majetku města na Rychtě - záměr č. 2 (Viz RM 349 čl.2/3)

21 354 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.
ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, zájemci společnosti ATELIER DĚDEK
s. r. o., Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1
263 Kč/m2, tj. celkem 378.900 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru
města s tím, že daň z nabytí nemovitosti uhradí město a návrh na vklad do KN uhradí kupující.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 114- 7433/16

Věc : Dohoda o vypořádání vlastnictví k pozemku na cestě do OÁZY (Viz RM 349 čl.2/13)

21 355 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.7.2016 Plnění:

ZM schvaluje dohodu s manžely H. o vypořádání spoluvlastnictví k pozemku p. p. č. 681/8 o
původní výměře 152 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu v příloze č. ZM
114 - 3/8 s tím, že město bude vlastnit pozemek p. p. č. 681/53 o výměře 60 m2 a manželé H.
budou vlastnit na pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 91 m2 podíl o velikosti 10/33, tj. 28 m2 a
městu zůstane podíl 23/33.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

ZM 114- 7435/16

Věc : Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 17/16/BVB/MS
(Viz RM 349 čl.3/23)

21 356 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
17/16/BVB/MS mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, ve znění
přílohy č. ZM 114 - 4/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 30.9.2016

ZM 114- 7437/16

Věc : Nová položka rozpočtu - PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách (Viz RM
349 čl.3/12)

21 357 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje novou investiční akci a novou položku rozpočtu 2016 - PD - rekonstrukce
kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší. ZM schvaluje rozpočtové opatření - přesun
částky 180 tis. Kč z org. 1702 Cyklostezka Budín - Spy (§ 2219) na tuto novou položku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 114- 7438/16

Věc : Realizace stavebních úprav komunikace v ul. Rašínova a 28. října po částech dle
zpracované PD z roku 2011 (Viz RM 349 čl.3/14)

21 358 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje změnu ve vypsání soutěže na akci "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28.
října, Nové Město nad Metují", a to pro případ, že v termínu pro podání nabídek po opakovaném
výběrovém řízení nebude podána žádná vyhovující nabídka. ZM ukládá OMM zahájit neprodleně
přípravné práce pro vypsání nového výběrového řízení a dále ukládá OMM zajistit nezbytnou
úpravu existující PD, stanoviska dotčených správců sítí a vydání stavebního povolení a následně
pak vypsat výběrové řízení na realizaci akce dle zpracované PD od firmy Proxion z roku 2011 na
"Stavební úpravy komunikace ul. Rašínova a 28. října", a to na část této akce, tj. na rekonstrukci
komunikace v ul. 28. října a na část komunikace v ul. Rašínova, a to do výše finanční částky
schválené v rozpočtu 2016.
Splněno. Ve druhém zadávacím řízení byl dodavatel vybrán, proto nebylo nutné upravovat PD z
roku 2011 a realizovat stavebních úprav komunikace v ul. Rašínova a 28. října po částech.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 30.9.2016

ZM 114- 7439/16

Věc : Závěry a doporučení Pracovní skupiny Stará škola (Viz RM 349 čl.3/21)

21 359 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

15.12.2016

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: Beseda
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.9.2016 Plnění:

ZM na základě závěrů Pracovní skupiny Stará škola bere na vědomí tato předložená doporučení
a návrhy:
1. Nebourat budovu Staré školy; 2. Vzít na vědomí vývoj a aktuální stav výpůjčky budovy
Spolkem Krčín; 3. Vzít na vědomí zařazení stavebních akcí souvisejících s rekonstrukcí budovy
Staré školy do Zásobníku investic města v odhadovaných objemech finančních prostředků: a)
statické zabezpečení objektu - 1,6 mil. Kč; b) výměna krovu, krytiny a klempířských prvků - 1,45
mil. Kč. 4. Vzít na vědomí, že další případné investice související s rekonstrukcí sítí a interiéru je
možné spočítat a vyhodnotit po předložení konkrétního využití budovy pronajímatelem. 5. Pověřit
OSN, aby v rámci svého rozpočtu zajistil nezbytné úkony zajišťující minimálně současný stav
budovy; 6. Rozhodnout o zařazení částky potřebné na realizaci níže uvedených aktivit ve výši
120.000 Kč do rozpočtu OMM: a) zpracování projektové dokumentace na provedení statického
zabezpečení objektu (mikropiloty + opěrnou zeď) - předpokládané náklady 50-70 tis. Kč; b)
zpracování aktuálního geologického průzkumu - předpokládané náklady 10 tis. Kč; c) odborné
posouzení napadení krovu dřevokazným hmyzem a houbami vč. návrhu ošetření, nebo
případných výměn - předpokládané náklady 10 tis. Kč; d) na základě výsledku bodu c., oslovit
projektanta s požadavkem projektové dokumentace na výměnu krovu (pokud bude nutné) a
střešní krytiny - předpokládané náklady 25 tis. Kč; e) oslovit rozpočtáře a nechat provést
položkový rozpočet na opravu střešní krytiny a výměny krovu - předpokládané náklady 10 tis. Kč.
ZM schvaluje návrh opatření č. 5 a 6 a ukládá OSN, aby v rámci svého rozpočtu na rok 2016
zajistilo nezbytné úkony zabezpečující minimálně současný stav budovy.
ZM schvaluje RO - navýšení rozpočtu OSN (údržba objektů města) o částku 120 tisíc Kč na
zabezpečení opatření č. 6. Toto navýšení bude pokryto z org. 1702 - "Cyklostezka Budín-Spy" (§
2219).
ZM děkuje všem členům Pracovní skupiny Stará škola za aktivitu a odvedenou práci a považuje
tímto činnost skupiny za skončenou.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Byla provedena konzultační schůzka se statikem a
mykologem. Na základě této schůzky byl zadán mykologický průzkum krovu a stropních trámů.
Dle vyjádření statika není statická porucha zdiva přímo ohrožující stavbu (není třeba řešit před
celkovou rekonstrukcí), nebo blízké okolí a jako řešení je navrženo statické zajištění pomocí
kotev Helifix a ocelové konstrukce vetknuté do zdiva - toto řešení by mělo být součástí projektové
dokumentace, která bude řešit komplexní rekonstrukci objektu. Mykologický posudek zpracován
a zaslán na OSN dne 06.09.2016. Na základě provedeného posudku bude osloven projektant,
který zpracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci krovu a střešního pláště.

Závěr: schválen nový termín: 15.12.2016 z důvodu: Práce na zajištění všech úkolů plynule pokračují..
ZM 114- 7440/16

Věc : Nová položka rozpočtu - PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje (Viz RM 349 čl.3/25)

21 360 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje novou položku rozpočtu 2016 - PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje. ZM
schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 150 tis. Kč z org. 1702 Cyklostezka Budín - Spy (§
2219) na tuto novou položku. ZM schvaluje výjimku z pravidel zadávání zakázek a ukládá
zakázku přímo zadat vybrané projekční firmě.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

ZM 114- 7441/16

Věc : Významné investice 2017 - 2020 - doporučení pro ZM (Viz RM 349 čl.3/24)

21 361 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

24.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OF Odbor finanční, Nositel: Beseda
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2016 Plnění:

ZM ukládá ST zajistit svolání semináře zastupitelů k významným investičním akcím města v
období 2017 - 2020 v termínu středa, dne 07.09.2016. ZM rozhodlo o změně termínu konání
zářijového ZM, a to z původního data 08.09.2016, na čtvrtek dne 22.09.2016.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 30.9.2016

ZM 114- 7442/16

Věc : Nová investiční položka rozpočtu 2016 - další etapa stavebních úprav chodníku v ul.
Družstevní (Viz RM 347 čl.3/5, usn. RM 347- /0)

21 362 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
22.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2016 Plnění:

ZM schvaluje novou investiční akci „Stavební úpravy chodníku v ul. Družstevní, Nové Město nad
Metují - 3. etapa“ v rozpočtu 2016. ZM schvaluje rozpočtové opatření - realizace akce „Stavební
úpravy chodníku v ul. Družstevní, Nové Město nad Metují - 3. etapa“ ve výši 350 tis. Kč. Finanční
prostředky budou pokryty navýšením rozpočtu z financování - položka 8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 114- 7448/16

Věc : Žádost o dotaci a smlouva o spolupráci (Viz RM 348 čl.5/4, usn. RM 348- 14795/016)

21 363 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
22.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.9.2016 Plnění:

8.9.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM schvaluje dotaci ve výši 60 tis. Kč pro Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, Němcové
2020, Náchod, na projekt Festival zážitků realizovaný v letech 2017 - 2019 a pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy č. ZM 114 - 5/6.
Smlouva byla podepsána. Částka bude proplacena do dne 31.10.2016 v případě uskutečnění
projektu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 114- 7449/16

Věc : Rezignace člena OV Krčín Mgr. M. Volfa (Viz RM 347 čl.7/5, usn. RM 347- 14783/016)

21 364 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
22.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.6.2016 Plnění:

8.9.2016

Garant :

ST

, Nositel: Tyč
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM bere na vědomí a souhlasí s rezignací pana Mgr. Martina Volfa na funkci člena OV Krčín z
důvodů pracovního vytížení a děkuje mu za dosavadní práci. Na základě této rezignace ZM volí
paní Jiřinu Grymovou za novou členku OV Krčín.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 30.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 115 - 22.9.2016

Čl 1

Kontrola úkolů

Čl 2

Úvodní informace a vystoupení

16:00

ST

2.1 Úvod zasedání - schválení programu a schválení orgánů zasedání
Identifikace:
13. zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM) ve volebním období 2014 - 2018 zahájil starosta města (dále jen ST).
Uskutečnila se volba orgánů zasedání ZM a byl schválen program.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V úvodu zasedání, které řídil ST města, proběhla volba návrhové komise - hlasováno - 17 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
Byli určeni ověřovatelé zápisu a zapisovatelka a zazněla informace ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ZM.
Rovněž byl schválen navržený program zasedání - hlasováno - 20 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM,
který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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Tisk: 30.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

ZM 115 - 22.9.2016

Majetkoprávní úkony

16:05

OMM

3.1 Sdělení k pronájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují (Viz RM 350 čl.2/1, usn. RM
350- 14902/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 3/1 Příloha: ZM 115 - 3/1

Identifikace:

Pan JM dne 03.06.2016 sdělil Městskému úřadu Nové Město nad Metují, RM a ZM, že po následných jednáních s
majitelkou sousedních nemovitostí p. p. č. 303 a p. p. č. 421/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, která mu umožní vstup
na pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, žádá o uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
smlouvy o nájmu pozemku a akceptuje doplněnou podmínku o pravidlech užívání věcného břemene ze dne
09.03.2016, viz příloha č. ZM 115 - 3/1: sdělení p. JM z 3.6.2016. OMM připravil odpověď p. JM, kterou předložil RM,
viz příloha: odpověď OMM na sdělení p. JM. Usnesení č. RM 350-14902/16: "RM schvaluje předloženou odpověď na
sdělení p. JM ze dne 03.06.2016 a ukládá OMM sdělení spolu s tímto usnesením RM zaslat podateli a poté předložit
nejbližšímu zasedání ZM na vědomí."
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Usnesení č. RM 332-14066/16, které ukládalo OMM uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové
Město nad Metují s p. JM bylo usnesením č. 347-14745/16 zrušeno, tzn., že uzavření smlouvy již není možné. Žádost
p. JM ze dne 03.06.2016 byla adresována RM a ZM. Ve věci nájmu pozemků je příslušná rozhodovat RM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:18 hodin - po bodu 3/8 pokračováno dle programu jednání ZM. Vedoucí OMM přednesl bod - bez rozpravy vzato na vědomí všemi přítomnými zastupiteli - 21 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. 3. 1 USNESENÍ č. ZM 115- 7452/16
ZM bere na vědomí odpověď OMM na sdělení p. JM ze dne 03.06.2016 a související usnesení RM č. RM 350 - 14902/16.
ZM 115 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 21. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Darování pozemku do majetku města pro chodník ve Vrchovinách (Viz RM 352 čl.2/4, usn. RM 35215013/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 3/2 Příloha: ZM 115 - 3/2

Identifikace:

Geometrickým plánem č. 557-337/2016 byla z pozemku p. p. č. 218 v k. ú. Vrchoviny ve vlastnictví paní LH oddělena
část, označená jako pozemek p. p. č. 218/2 o výměře 21 m2, která bude zastavěna chodníkem. Tuto část paní LH
chce městu darovat. RM usnesením č. RM 352- 15013/016 doporučila ZM přijmout dar do vlastnictví města. Přílohy č.
ZM 115 - 3/2: darovací smlouva, foto, geometrický plán, majetek města a sítě, ortofoto a sítě, polohopis, předkládací
návrh.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím daru.
Odůvodnění:
OMM část pozemku potřebuje pro stavbu chodníku. OVRR souhlasí s rozdělením pozemku GP.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:20 hodin - OMM - přednes bodu - bez rozpravy. Hlasováno - 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. 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 115- 7453/16,
(uložen úkol číslo 21623).
ZM schvaluje přijetí daru do majetku města od paní LH a to pozemek p. p. č. 218/2 o výměře 21 m2, druh pozemku zahrada,
v k. ú. Vrchoviny, vedený na LV č. 220 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod s tím, že geometrický plán a návrh na vklad do KN uhradí město. ZM dárkyni velmi děkuje za dar a oceňuje její
vstřícnost.
ZM 115 Schvaluje.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 21. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 115 - 22.9.2016

3.3 Prodej části pozemku z majetku města v ul. Českých legií (Viz RM 352 čl.2/5, usn. RM 352 - 15014/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 3/3 Příloha: ZM 115 - 3/3

Identifikace:

RM doporučila ZM usnesením č. RM 352-15014/016 prodat část pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2, druh
pozemku ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zájemcům, kteří podali nabídku ke
zveřejněnému záměru města prodat. Přílohy č. ZM 115 - 3/3: foto, kupní smlouva, ortofoto, předkládací návrh,
zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Souhlasit s prodejem části pozemku.
Odůvodnění:
Záměr města prodat byl zveřejněn dle usnesení č. RM 347-14739/16. Dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve
vlastnictví města není třeba znalecký posudek, protože výměra pozemku je menší než 40 m2. Pozemek je užíván jako
předzahrádka a dle ceníku je stanovena cena za 130 Kč/m2 pozemku.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:21 hodin - OMM – vedoucí odboru přečetl "Identifikaci" bodu. Ing. Němeček - technická připomínka - placení
daně z nabytí nemovitostí. – změny v právních předpisech – stihneme vše do listopadu? OMP - vzhledem k velikosti
pozemku daň bude pod 200 Kč, tzn., že se nebude platit a budeme pouze podávat daňové přiznání – vše se stihne.
Další dotazy ani připomínky nebyly. Po přednesu navrženého znění usnesení nechal ST hlasovat - hlasováno - 21
pro, 0 proti, 0 se zdrželi. 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 115- 7454/16,
(uložen úkol číslo 21624).
ZM schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Nové Město
nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, zájemcům, manželům AK a JK za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu 130 Kč/m2
pozemku s tím, že návrh na vklad do KN a náklady na geometrický plán uhradí kupující. Daň z nabytí nemovitostí uhradí
prodávající.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 21. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

ZM 115 - 22.9.2016

3.4 Prodej podílu 23/33 na pozemku z majetku města u cesty do OÁZY (Viz RM 352 čl.2/6, usn. RM 352 15015/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 3/4 Příloha: ZM 115 - 3/4

Identifikace:

RM po skončení zveřejnění záměru města prodat doporučila ZM usnesením č. RM 352-15015/016 schválit prodej
podílu o velikosti 23/33 na pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 91 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují do vlastnictví
manželů D. a R. Č., kteří mají zájem o výměru 21 m2 pozemku, manželů J. a J. Č., kteří mají zájem o výměru 21 m2
pozemku a paní P.Z., která má zájem o výměru 21 m2 pozemku. Všichni nabídli městu 130 Kč/m2 pozemku. Podíl na
pozemku o velikosti 23/33 představuje celkovou výměru 63 m2. Přílohy č. ZM 115 - 3/4: foto, kupní smlouva, nabídka,
předkládací návrh, snímek mapy, zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Schválit prodej podílu na pozemku.
Odůvodnění:
Odbory s prodejem souhlasí. Nabídka odpovídá zveřejněnému záměru města. Zájemci po koupi podílu na pozemku
budou mít zajištěn přístup na svoje pozemky. Manželé nabudou podíl do společného jmění manželů. Protože se podíl
na pozemku o velikosti 63 m2 převádí rozdělený na 3 stejné části třem vlastníkům, není nutné stanovit cenu
znaleckým posudkem dle Zásad. Převod na 3 spoluvlastníky rovným dílem, poměrem 23/99 : 23/99 : 23/99 = 69/99 =
23/33 znamená převod 3 x 21 m2 pozemku. Zbývající podíl 10/33=28 m2 vlastní manželé Hrubých.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:25 hodin - OMM - přečetl "Identifikaci" bodu. ST - pokud by to nebylo někomu jasné, tak se jedná o dovršení
procesu cesty nad Stopem až k MSSS Oáza. Dotazy nebyly žádné. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení.
Žádné připomínky a dotazy již nebyly. Hlasováno - 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. 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 115- 7455/16,
(uložen úkol číslo 21625).
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 23/33 (69/99) na pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 91 m2, druh
pozemku ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, z vlastnictví města, vedený na LV č. 1371 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, manželům D. a R. Č., o velikosti 23/99 za sjednanou kupní
cenu ve výši za 21 m2 x 130 Kč, tj. celkem 2.730 Kč, manželům J. a J. Č., o velikosti 23/99 za cenu ve výši za 21 m2 x 130
Kč, tj. celkem 2.730 Kč, a paní P. Z., o velikosti 23/99 za cenu ve výši za 21 m2 x 130 Kč, tj. celkem 2.730 Kč s tím, že
kupující uhradí náklady na vklad do KN. Daň z nabytí nemovitostí uhradí prodávající.
ZM 115 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 21. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Žádost o prominutí pokuty a prodloužení termínu kolaudace (Viz RM 354 čl.2/1, usn. RM 354 15078/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 3/5 Příloha: ZM 115 - 3/5

Identifikace:

RM usnesením č. RM 354-15078/016 nedoporučila ZM vyhovět žádosti p. L. P. ze dne 03.08.2016, který za vědomí a
souhlasu manželů M. a R. S. požádal město o prominutí pokuty a prodloužení termínu kolaudace, viz příloha č. ZM
115 - 3/5 - žádost z 3.8.16.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s prominutím dluhu za nedodržení podmínek smlouvy.
Odůvodnění:
Při kontrole pozemku dne 22.08.2016, viz příloha č. ZM 115 - 3/5 - foto, nebyl zjištěn žádný pokrok, který by
naznačoval snahu stavbu dokončit a pozemky okolo stavby uklidit.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:27 hodin - OMM - přečetl "Identifikaci" bodu. ST - nevidí jinou možnost, než hlasovat ve znění navrženého
usnesení, a to: "ZM nesouhlasí s prominutím dluhu…" Žadatelé nejeví ani ten nejmenší zájem upravit nepořádek
kolem domu a nedostavili se ani na zasedání ZM, kde je bod projednáván. Hlasováno - 14 pro, 4 proti, 3 se zdrželi.
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 115- 7456/16,
(uložen úkol číslo 21626).
ZM nesouhlasí s prominutím dluhu ve výši 300.000 Kč, který vznikl žadateli, p. L. P., za neuhrazenou uplatněnou sankci za
nedodržení podmínek smlouvy o provedení stavby ze dne 20.02.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 07.10.2014 a Dodatku č.
2 ze dne 06.05.2015 a ukládá OMP ve spolupráci s PRAV podat žalobu na vymožení dluhu za neuhrazenou smluvní sankci
ve výši 300.000 Kč.
ZM 115 Nesouhlasí.

STIS

Stránka 14 z 32

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 14. Proti: 4, Zdrželi se : 3 - bylo přijato.

Tisk: 30.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 115 - 22.9.2016

3.6 Darování pozemku do majetku města v ul. Nábřežní (Viz RM 352 čl.2/11, usn. RM 352 - 15020/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 3/6 Příloha: ZM 115 - 3/6

Identifikace:

RM doporučuje ZM usnesením č. RM 347-14738/16 schválit darovací smlouvu na pozemek p. p. č. 38/17 o výměře 10
m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Krčín, oddělený geometrickým plánem z pozemku p. p. č. 38/16 z majetku paní
Ing. RE, zapsaný na LV č. 1029 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod. Převodu bude předcházet výmaz zástavního práva k převáděnému pozemku p. p. č. 38/17. Na pozemku se
nachází část stezky podél řeky Metuje. Přílohy č. ZM 115 - 3/6: darovací smlouva, předkládací návrh, foto,
geometrický plán, majetek města a polohopis.
K rozhodnutí:
Schválit darování pozemku.
Odůvodnění:
Odborné útvary s převodem pozemku do vlastnictví města souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:31 hodin - OMM - přečetl "Identifikaci" bodu. Žádné dotazy ani připomínky nebyly. Po přečtení usnesení bylo
hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. 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 115- 7457/16,
(uložen úkol číslo 21627).
ZM schvaluje přijetí daru do majetku města od paní Ing. RE, a to pozemek p. p. č. 38/17 o velikosti 10 m2, druh pozemku
zahrada, v k. ú. Krčín, oddělený geometrickým plánem č. 840-266/2016, z pozemku p. p. č. 38/16 v k. ú. Krčín, zapsaného na
LV č. 1029 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a to darovací
smlouvou ve znění přílohy č. ZM 115 s tím, že geometrický plán a návrh na vklad do KN hradí město. ZM dárkyni velmi
děkuje za dar a oceňuje její vstřícnost.
ZM 115 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 20. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Darování do majetku města - podíl na pozemku pod komunikací Ke Sta schodům (Viz RM 355 čl.2/1)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 3/7 Příloha: ZM 115 - 3/7

Identifikace:

RM 355 - bod 2/1 doporučila ZM svým usnesením schválit přijetí daru od vlastníka, paní HZ, která se rozhodla svůj
podíl o velikosti ½ pozemku p. p. č. 2144/9 o celkové výměře 191 m2, druh pozemku ostatní plocha a způsob využití
ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují darovat městu do vlastnictví. Pozemek je zapsán na LV č. 1287 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují vedeném na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod a je součástí
komunikace Ke Sta schodům (vede od Spů ke křížku, přes bývalý písník do zahrádkářské kolonie). Přílohy č. ZM
115 - 3/7: darovací smlouva, předkládací návrh, ortofoto, snímek mapy.
K rozhodnutí:
Schválit přijetí daru do majetku města..
Odůvodnění:
Na základě požadavku ORM, který zpracovává podklady pro zpřesnění pasportu místních komunikací, byli osloveni
vlastníci pozemků pod komunikacemi. Pozemek se nachází pod komunikací v majetku města a měl by být v jeho
vlastnictví.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:33 hodin - OMM - přečetl "Identifikaci" bodu. Žádné dotazy ani připomínky nebyly. Po přečtení usnesení bylo
hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. 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. 7 USNESENÍ č. ZM 115- 7458/16,
(uložen úkol číslo 21628).
ZM schvaluje přijetí daru do majetku města, a to podíl o velikosti ½ pozemku p. p. č. 2144/9 o výměře 191 m2, druh pozemku
ostatní plocha a způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují od dárkyně, paní HZ s tím, že náklady na
vklad do KN uhradí město. Město děkuje dárkyni za její vstřícnost a pochopení.
ZM 115 Schvaluje.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 20. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 30.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 115 - 22.9.2016

3.8 Prodej pozemků z majetku města v areálu bývalých kasáren (Viz RM 355 čl. 2/7, usnesení RM 355 15131/16)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 3/8 Příloha: ZM 115 - 3/8

Identifikace:

RM 355 - bod 2/7 doporučila ZM svým usnesením uložit ST jednat se společností Fuertes development, s. r. o., IČO:
26893223, se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, kancelář Palackého tř. 158, 612 00 Brno, která nabízí městu
odkoupení pozemků st. P. č. 2197 o výměře 1258 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vč. Stavby budovy
č. p. 427, p. p. č. 2353 o výměře 3033 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 653/2 o
výměře 12829 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, vše v k. ú. Nové
Město nad Metují v areálu bývalých kasáren, viz příloha: nabídka včetně příloh, o celkové rozloze cca 17120 m2.
Platba nabídnuté ceny 1.000 Kč/m2 by dle nabídky byla splatná po nabytí právní moci územního rozhodnutí, dále
záměr zasahuje i mimo pozemky v majetku města. Přílohy č. ZM 115 - 3/8: majetek města - požadované pozemky,
souhrnný materiál k žádosti, žádost, přílohy, 2x DUR, porovnání ÚP. RM dále uložila OMM zpracovat návrh na využití
hlavní budovy vč. ekonomických souvislostí.
K rozhodnutí:
Ne/jednat se společností Fuertes development, s. r. o., o předložené nabídce.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů viz příloha č. ZM 115 - 3/8, porovnání platného a navrhovaného ÚP, odevzdaná DÚR od společnosti
ARCHITEP HK (situační výkresy, celé PD je uloženo na ORM).
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:43 hodin - po bodu 5/3 bylo pokračováno bodem 3/8 - "Prodej pozemků z majetku města v areálu bývalých
kasáren". Vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM") pan Ing. Libor Pozděna přečetl "Identifikaci"
projednávaného bodu. ST se ujal úvodního komentáře a poté otevřel diskusi k tomuto bodu a předal slovo jednateli
společnosti Fuertes development, s. r. o., p. Ing. Zdeňku Přichystalovi. Ten vysvětlil přítomným, proč projevili zájem o
tento areál, co je zde zaujalo – tj. vhodnost ploch pro jejich záměr včetně současného načasování. ST připomněl
stanoviska odborných útvarů v přílohách a související problematiku nového územního plánu k záměrům zájemce o
pozemky. Požádal zastupitele, aby se hlasováním jasně vyjádřili, zda mají jednání města se zájemci pokračovat nebo
ne. V obsáhlé diskusi vystoupili: Ing. Čopík - dotaz na to, jak dlouho jsou ochotni zájemci čekat, když bude třeba řešit
problém s územním plánem. Ing. Přichystal - jsou zvyklí na dlouhá jednání při prosazování některých záměrů. Berou
toto jako začátek možného jednání. ST - pro realizaci záměru bude nutná pak jedině změna nového ÚP. PhDr.
Kulhavá - právě kvůli novému ÚP to nechápe - ještě není schválen a už mluvíme o změně. Navíc nevidí žádný důvod
ke vzniku dalšího potravinářského obchodního centra ve městě. Zároveň upozornila na svou možnou podjatost z
pozice zaměstnankyně firmy Verner potraviny s.r.o. ST - shrnul plusy a mínusy tohoto záměru - přišla nabídka a bylo
proto třeba o ní jednat. Dále upozornil na problémy, které město má především s budovou bývalých kasáren, její
jakákoliv rekonstrukce znamená náklady, které jsou mimo možnosti města (více jak 100 mil. Kč) a dotační titul pro
záměr řešící smysluplné využití budovy neexistuje. Rovněž případná demolice bude nákladná. Ing. Maur: dotazy na
to, zda nebude problém, že v návrhu nového ÚP je zachována ta hlavní budova bývalých kasáren a dále dotaz na
zájemce, zda striktně půjde o záměr zaměřený pouze na prodej potravin. Ing. Přichystal - potravinářský záměr platí,
nepůjde o diskont, ale o plnosortimentní obchod Kaufland. Součástí objektu mohou být pak další sortimenty subjektů,
které by byly v nájmu na 5 - 7 let. Paní Řeháková - nesouhlasí se záměrem - je proti a toho názoru, že v Novém Městě
nad Metují nepotřebujeme Kaufland, stačí nám Albert, Penny Market, Potraviny Verner atd. Do objektu bývalých
kasáren by se mohl např. přestěhovat dům s pečovatelskou službou, který je v současnosti v nevhodném objektu
města u Sepského mostu. Dotace prý na to jsou. TAJ - požádal, aby paní Řeháková předala informaci o dotacích
vedení města, protože po takovéto dotaci je dlouhodobě marně pátráno. Ing. Němeček - je proti - je třeba dále
postupovat dle záměrů daných novým ÚP. Navrhuje ukončit jednání města o tomto záměru, který možná vyhovuje
starému ÚP, ale nový řeší území jinak a lépe. Ing. Maur - vnímá logické argumenty ve vazbě na ÚP, ale připomíná, že
náklady na rekonstrukci stávající budovy jsou nejméně 100 mil Kč. Pokud tedy opravdu někdo ví o dotaci, tak nechť
tuto informaci podá a konkretizuje, ať se může dále jednat, jinak ta budova bude i v rámci nového ÚP činit městu
značné problémy. ST - upřesnil informace o tom, jak je řešen v novém ÚP prostor, kde stojí stávající budova, může
být odstraněna a může tam být i něco jiného. Mgr. Balcar (OVRR) - upřesňuje to, jak řeší prostor nový ÚP. ST
opakovaně připomněl dosavadní průběh řešení celého areálu bývalých kasáren - toto je první, konkrétní a uchopitelný
návrh, třeba přijdou další, teď je ale třeba říci, zda jednat dále o tomto. Další dotazy a připomínky nebyly - vedoucí
OMM přečetl návrh usnesení tak, jak bylo navrženo v pozvánce na jednání a jak bylo doporučeno ke schválení v RM tj. "dále jednat o nabídce zájemce….". ST upozornil, aby v případě neschválení pak bylo ještě hlasováno o usnesení
ve znění "nesouhlasí s dalším jednáním o nabídce………" Hlasování - kdo je "pro" pokračovat v jednáních - 3 pro, 18
proti, 0 se zdržel - usnesení nebylo schváleno. Hlasováno o "ZM nesouhlasí s dalším jednáním o předložené nabídce
od společnosti Fuertes development, s. r. o., IČO: 26893223, se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, kancelář
Palackého tř. 158, 612 00 Brno, ve věci odkoupení pozemků v areálu bývalých kasáren." - 19 pro, 2 proti, 0 se zdržel.
Pan Ing. Přichystal (jednatel fy Fuertes development, s. r. o.) poděkoval za pozvání.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. ZM 115- 7459/16
ZM nesouhlasí s dalším jednáním o předložené nabídce od společnosti Fuertes development, s. r. o., IČO: 26893223, se
sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, kancelář Palackého tř. 158, 612 00 Brno, ve věci odkoupení pozemků v areálu
bývalých kasáren.
ZM 115 Nesouhlasí.
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Rozvoj

17:35

OMM

4.1 Plánovací smlouva č. 1/2016 - 2 na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - NMnM (Krčín)" (Viz RM
354 čl. 3/2, usnesení RM 354- 15084/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 4/1 Příloha: ZM 115 - 4/1

Identifikace:

Královéhradecký kraj předložil městu Nové Město nad Metují ke schválení navazující Plánovací smlouvu č. 1/2016 - 2
na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)", která bude realizována v rámci
projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v
Královéhradeckém regionu. Předložená Plánovací smlouva č. 1/2016 - 2 navazuje na schválenou Plánovací smlouvu
č. 1/2016-1 pod usnesením č. ZM 112-7386/16 ze dne 25.02.2016. Navazující plánovací smlouva se týká povinností
města a investora při samotné realizaci úprav veřejné dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o zastávkové
zálivy, chodníky v Novém Městě nad Metují, část Spy. Dále chodníky a silniční ostrůvky v prostoru křižovatky silnic
II/308 a III/30821 a podél III/30821 až po křížení se železniční tratí. RM doporučuje ZM Plánovací smlouvu č. 1/2016 2 schválit.
K rozhodnutí:
Schválit Plánovací smlouvu č. 1/2016 - 2.
Odůvodnění:
Schválení v ZM požaduje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a agentura CzechInvest.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:35 hodin - vedoucí OMM přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. TAJ - doplnil, že smlouvy obvykle schvaluje
dle daných kompetencí RM, ale tuto Plánovací smlouvu č. 1/2016 - 2 na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy NMnM (Krčín)" schvaluje ZM, neboť to tak požaduje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a agentura CzechInvest. V
diskusi vystoupili: Věra Řeháková se žádostí o vysvětlení odkud kam bude rekonstrukce provedena. Odpověděl ST od Žižkova náměstí po odbočku do Spů u obchodu p. Holady. Upozornil, že veškeré související investice v těsném
sousedství komunikace - zálivy, obrubníky i chodníky budou provedeny v rámci této investice a ne na náklady města,
jak tomu jindy bývá. Ing. Hovorka - co úsek od Žižkova náměstí ve směru ke křižovatce "u Papežů"? ST - ano, plánuje
se také - tato realizace by následovala až v dalším roce, tzn. V roce 2018. Současně je projektována i rekonstrukce
úseku od mostu u Ammannu do Vrchovin. Vedoucí OMM přednesl usnesení. Bez připomínek k usnesení. Hlasováno 21 pro, 0 proti, 0 zdrželi 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. 1 USNESENÍ č. ZM 115- 7460/16,
(uložen úkol číslo 21629).
ZM schvaluje Plánovací smlouvu č. 1/2016 - 2 na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)"
mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem ve znění přílohy č. ZM 115 - 4/1 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
ZM 115 Schvaluje.
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4.2 Rekonstrukce chodníků v ul. Johnova při překládce NN do země - související investice (Viz RM 355 čl.
3/4, usnesení RM 355 - 15136/16)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 4/2 Příloha: ZM 115 - 4/2

Identifikace:

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 připravuje akci přeložení vrchního vedení NN v ul.
Johnova, Československé armády, Dukelská a Husova. Rekonstrukce vedení měla být provedena v roce 2017.
Vzhledem k tomu, že mají potřebné finanční prostředky, tak chtějí tuto akci provést ještě v letošním roce v měsících
září-listopad. Zástupcem fy ČEZ Distribuce, a.s., bylo město osloveno o zvážení oprav chodníků v ul. Johnova od
kruhové křižovatky po ul. Československé armády. Chodníky v této části jsou ve zcela nevyhovujícím stavu nesoudržné podkladní vrstvy, prasklé dlaždice, značné nerovnosti, špatné obrubníky - nevyhovují současným
normám. Dle informace od zástupce fy ČEZ Distribuce a.s. pana A. Voborníka a od zástupce dodavatelské firmy by
bylo zajištěno, v případě, že město bude chodníky opravovat, provedení těchto prací: rozebrání a odstranění stávající
dlažby vč. Obrubníků, výkopy pro vedení NN vč. Zpětných zásypů a hutnění, odebrání stávajících podsypů nebo
zeminy do úrovně - 33 cm pod úroveň stávající nivelety. Zbývající práce na chodníku by muselo zajistit město. Tj.
osazení nových obrub, zarovnání krajnice vozovky, podkladní vrstvy pod zámkovou dlažbu, položení zámkové dlažby.
Plocha chodníků, kterých se týká přeložka NN v dotčené části ul. Johnova po ul. Československé armády je celkem
cca 661 m2. Odhad nákladů na rekonstrukci chodníků v ul. Johnova, které by hradilo město, je cca 1,1 mil. Kč.
Činnosti, které by zajistila fy ČEZ Distribuce, a.s., potažmo dodavatelská firma, jsou odhadem za cca 140 tis. Kč vč.
DPH.
Město každý rok pořádá schůzky správců sítí a komunikace, aby všichni představili své chystané záměry a akce na
další rok, aby se akce vzájemně zkoordinovaly a všichni se mohli případně dostatečně připravit a u dané akce si
zrealizovat i své opravy či nové investice. Na schůzce v roce 2015 bylo zástupcem fy ČEZ Distribuce, a.s., řečeno, že
by se kabelizace ulic Johnova, Dukelská a Československé armády měla uskutečnit v roce 2017. Město proto na rok
2016 se žádnou investicí do chodníků v ul. Johnova nepočítalo. Po zhlédnutí stavu chodníků v místech, kde je
plánována přeložka NN je stav chodníků v ul. Johnova nejhorší a navrácení do původního stavu by bylo
problematické. V ostatních ulicích je stav chodníků takový, že po vykopání potřebného výkopu pro uložení kabelů
bude chodník navrácen do původního stavu.
Město, z důvodu velmi krátkého času na přípravu, a dále z důvodu, že s touto akcí nebylo počítáno v rozpočtu 2016 a
také z důvodu, aby měli ostatní správci sítí čas na přípravu a projednání možného položení chrániček do chodníku
(konkrétní zájem projevila fy Goldware CZ, s.r.o.), tak město jménem ST požádalo o realizaci této akce tak, jak bylo
plánováno, a to až v roce 2017.
RM 355 doporučila ZM podané informace k plánované investici fy ČEZ Distribuce a.s. vzít na vědomí a schválit RO.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí, v případě, že nebude fy ČEZ Distribuce a.s. akceptována žádost o posun realizace přeložky NN v
daných ulicích do roku 2017, tak schválit novou položku rozpočtu a potřebné RO.
Odůvodnění:
ORM oslovilo také fy RWE Distribuční služby, s.r.o., zda v daném místě neplánují také opravu zařízení (plynovodu) v
jejich správě. V chodníku na levé straně od kruhové křižovatky se nachází plynovodní potrubí, které není ve
vyhovujícím stavu. V loňském roce byla u č. p. 284 řešena oprava plynovodu z důvodu úniku plynu. Vyjádření
zástupce fy RWE Distribuční služby, s.r.o.: "V nejbližším časovém období (tj. do r. 2020) nepřipravujeme žádné
plánované rekonstrukce plynovodů ve zmiňovaných ulicích v Novém Městě nad Metují. Pro Vaši informaci ještě
uvádím skutečnost, že tato záležitost byla též projednána s p. Svatošem (tel.: 602 108 475) příslušným pracovníkem
RWE GasNet, s.r.o., vlastník PZ."
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:42 hodin - vedoucí OMM přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Odchod Ing. Besedy, MBA, v 17:44 hodin.
ST - "Panu MST přejeme brzké uzdravení." Vedoucí OMM přednesl usnesení. Bez připomínek k usnesení.
Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdrželi 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 115- 7461/16,
(uložen úkol číslo 21630).
ZM bere na vědomí podané informace k plánované investici firmy ČEZ Distribuce, a.s., v ul. Johnova, Československé
armády, Dukelská a Husova. ZM v případě, že fa ČEZ Distribuce, a.s., nebude akceptovat žádost města Nové Město nad
Metují o posun realizace přeložky NN v ul. Johnova, Československé armády, Dukelská a Husova do roku 2017, schvaluje
novou položku rozpočtu na rok 2016, a to "Rekonstrukce chodníků v ul. Johnova" ve výši 1,1 mil. Kč. ZM schvaluje
rozpočtové opatření - nová položka "Rekonstrukce chodníků v ul. Johnova" ve výši 1,1 mil. Kč. Částka bude pokryta
navýšením příjmů v položce Daně z příjmů právnických osob (pol. 1121).
ZM 115 Bere na vědomí.
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4.3 Aktuální stav projektů k 07.09.2016 (Viz RM 355 čl. 3/7, usnesení RM 355 - 15139/16)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 4/3 Příloha: ZM 115 - 4/3

Identifikace:

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. ZM 115 - 4/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 07.09.2016.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

V 17:48 hodin - vedoucí OMM přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - 1/ Za krásami a historií Českého Betléma
I. - zpráva je předložena a schválena, v srpnu 2016 skončila tzv. "udržitelnost" projektu. 2/ Třiďme odpady a chraňme
si čistá a upravená města - období udržitelnosti - byla předložena první monitorovací zpráva - k dnešnímu dni byla
monitorovací zpráva schválena. 3/ Stavební úpravy chodníků ul. Rašínova a 28. října - ode dne 29.01.2016 běží 8 letá
doba udržitelnosti. 4/ Stará ekologická zátěž Elton - odevzdána žádost o poskytnutí dotace na SFŽP, smlouva
podepsána, administrace VŘ na dodavatele sanačních prací byla zahájena, připravuje se zadávací dokumentace,
která se následně vloží k projednání do RM. Vedoucí OMM přednesl usnesení - bere na vědomí - 20 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. 4. 3 USNESENÍ č. ZM 115- 7462/16
ZM bere na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 07.09.2016, ve znění přílohy č. ZM 115 - 4/3.
ZM 115 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 20. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Žádost firmy ELEKTRO-COMP spol. s r. (Viz RM55 čl. 3/8, usnesení RM 355 - 15140/16)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 4/4 Příloha: ZM 115 - 4/4

Identifikace:

Dne 07.09.2016 byla městu doručena žádost fy ELEKTRO-COMP, spol. s r.o., o odpuštění penále za překročení
doby nájmu, která byla sjednána Nájemní smlouvou č. 19/2016. Odůvodnění je popsáno v žádosti - viz příloha č. ZM
115 - 4/4.
RM 348 odsouhlasila odpuštění nájemného této firmě za provádění překopů v ul. Nábřežní a v ul. Pod Strážnicí,
termín ukončení prací byl v Nájemní smlouvě č. 19/2016 do dne 30.07.2016. Stavební práce se však fy ELEKTROCOMP, spol. s r. o., protáhly, proto by jim dle ustanovení této smlouvy měla být naúčtována smluvní pokuta. RM 355
doporučuje ZM souhlasit s odpuštěním smluvní pokuty z Nájemní smlouvy č. 19/2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit s odpuštěním smluvní pokuty z Nájemní smlouvy č.19/2016.
Odůvodnění:
Smluvní pokuta za překročení doby nájmu ke dni 05.09.2016 činí 31 tis. Kč. V současné chvíli je stav pozemků
připraven k protokolárnímu převzetí. Město v letošním roce v ul. Nábřežní realizovalo stavbu kanalizace, VO a MR,
dále byl zrealizován nový povrch komunikace. Bylo logické, aby při jedněch výkopových pracích byly provedeny i
práce ostatních správců sítí. Firma ČEZ Distribuce a.s. měla přeložku nn do země bohužel naplánovánu až na rok
2017. Vyhověla žádosti města a akci zařadila do roku 2016 nad rámec svého plánu. Z tohoto důvodu se OMM přiklání
k odpuštění smluvní pokuty.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:52 hodin - vedoucí OMM přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. ST doplnil - původně byl proti prominutí, ale
potřebovali jsme položit kanalizaci v ul. Nábřežní a vyzvali jsme k urychlení akce a tím i k dřívější realizaci, s čímž ale
firma původně nepočítala. Proto by společně s RM doporučoval odpuštění penále. Žádné dotazy k tomuto bodu
nebyly. Vedoucí OMM přednesl usnesení. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdrželi 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 115- 7463/16
ZM souhlasí s odpuštěním smluvní pokuty z Nájemní smlouvy č. 19/2016 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ELEKTR-COMP, spol. s r.o., Česká Skalice, ve výši 31 tis. Kč ke dni 05.09.2016, z důvodu, že tato akce byla na žádost
města zrealizovaná nad plán firmy ČEZ Distribuce, a.s., pro rok 2016 již v letošním roce a byla provedena současně se
stavbou "Kanalizace v ul. Nábřežní", kterou realizovalo město Nové Město nad Metují ve spolupráci se společností Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s.
ZM 115 Souhlasí.
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4.5 Změna výše schváleného příspěvku města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 (Viz RM
355 čl.3/11)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 4/5 Příloha: ZM 115 - 4/5

Identifikace:

Usnesením č. ZM 112-7385/16 byl schválen příspěvek města na obnovu kulturních památek v Programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2016: u žadatele: 1) p. P. B. obnova krovu do náměstí a střešní plášť u č. p. 1229, je třeba změnit
výši schváleného příspěvku ze 143 tis. Kč na 125 tis. Kč; 2) p. J. M. B. D., na obnovu dřevěné konstrukce Jurkovičova
mostu (zámecká zahrada) změnit příspěvek ze 60 tis. Kč na 41 tis. Kč, aby příspěvek odpovídal 15 % celkových
nákladů na obnovu.
K rozhodnutí:
Schválit změnu výše příspěvku na obnovu kulturní památky, aby odpovídal 15 % celkových nákladů.
Odůvodnění:
Příspěvek města se schvaloval v době, kdy žadatelé uváděli náklady na obnovu dle odhadu, žádost o dotaci na MK
ČR se předkládala (viz příloha č. ZM 115 - 4/5) dle výše nákladů uvedených ve smlouvách o dílo s dodavatelem.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:54 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. OMM - přednes usnesení. Hlasováno - 20
pro, 0 proti, 0 zdrželi 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 115- 7464/16
ZM schvaluje změnu příspěvku města: 1) p. P. B. obnova krovu do náměstí a střešní plášť u č. p.1229, ze 143 tis. Kč na 125
tis. Kč; 2) p. J. M. B. D. na obnovu dřevěné konstrukce Jurkovičova mostu (zámecká zahrada ze 60 tis. Kč na 41 tis. Kč, aby
odpovídal 15 % celkových nákladů na obnovu kulturní památky.
ZM 115 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 20. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Investiční seminář - výstupy z jednání pro ZM 115 - seznam prioritních investic 2017 - 2020 (Viz RM 355
čl. 3/12, usnesení RM 355 - 15144/16)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 4/6 Příloha: ZM 115 - 4/6

Identifikace:

Dne 07.09.2016 se uskutečnil seminář zastupitelů k prioritním investicím města v letech 2017 - 2020. Na základě
jednání na tomto semináři je předložen ke schválení výsledný seznam prioritních investic, které by měly být v daných
letech přednostně realizovány. Seznam Prioritní investice města v letech 2017 - 2020 viz příloha č. ZM 115 - 4/6. RM
355 doporučila ZM schválit tento seznam prioritních investic města pro období 2017 - 2020.
K rozhodnutí:
Schválit seznam prioritních investic 2017 - 2020, který byl projednán na "Investičním semináři pro zastupitele města
Nové Město nad Metují k významným investičním akcím města pro období 2017 - 2020".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

V 17:57 hodin - vedoucí OMM přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. PhDr. Kulhavá - dotaz související s
následujícím bodem 4/7 - doplněná investiční akce na ZŠ Malecí, tato akce v tabulce nyní není, tak se tam pak
dostane nebo se tam nedostane? ST - tato akce je do částky 3 mil. Kč, proto tam ani nebude, v tabulce jsou akce nad
3 mil. Kč. V návazné diskusi ST, Ing. Maur, PhDr. Kulhavá bylo vysvětleno, že akce by byla realizována mezi těmi
menšími investicemi, na které bude v rozpočtu částka - jde o cca 30% z celkového objemu peněz na investice. Ing.
Hovorka - co si má představit a čeho všeho se týká "terminál Rychta"? OMM - je to celé autobusové nádraží a ul.
Nerudova. Ing. Hovorka - tzn., že projekt zatím není? OMM - ano, projekt není, vychází se z regulačního plánu Rychta.
Paní Řeháková - tj. v tzv. "zlatém trojúhelníku"? ST - ano. Žádné další dotazy již nebyly, ST nechal hlasovat hlasováno - 19 pro, 0 proti, 1 zdrželi 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. 6 USNESENÍ č. ZM 115- 7465/16
ZM schvaluje seznam prioritních investic města pro období 2017 - 2020 ve znění přílohy č. ZM 115 - 4/6.
ZM 115 Schvaluje.
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4.7 Projektové záměry novoměstských škol (ZŠ Krčín, ZŠ Komenského a ZŠ Malecí) - nové investiční
položky 2016 (Viz RM 355 čl.3/13, usnesení RM 355-15145)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 4/7 Příloha: ZM 115 - 4/7

Identifikace:

Základní školy (ZŠ Krčín a ZŠ Komenského) předkládají zřizovateli, městu Nové Město nad Metují, k rozhodnutí a
schválení přípravných prací své projektové záměry. ZŠ Krčín předkládá projektový záměr na rekonstrukci půdních
prostor - vytvoření odborné učebny a kabinetu pro praktickou výuku přírodovědných předmětů, zajištění konektivity
školy a podporu výuky a práce s digitálními technologiemi. ZŠ Komenského předkládá projektový záměr na
rekonstrukci půdních prostor pro vytvoření odborných učeben pro praktickou výuku (přírodovědné předměty), zajištění
bezbariérového přístupu do školy (výtah) a podporu konektivity školy a práce s digitálními technologiemi. Projektové
záměry vč. Nákladů v přípravné i realizační fázi jsou uvedeny v příloze č. ZM 115 - 4/7.
V případě vyjádření souhlasu zřizovatele a schválení projekčních prací u předložených záměrů je nutné schválit v
rozpočtu města nové investiční položky na zahájení prací na projektu/projektech. V případě ZŠ Krčín jsou náklady na
přípravu projektu stanoveny na základě předběžné nabídky na 350 tis. Kč (Podání žádosti, Studie proveditelnosti,
Projektová dokumentace). V případě projektu ZŠ Komenského se jedná také přibližně o 350 tis. Kč (Podání žádosti,
Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace). Odhad celkových nákladů na realizaci projektu je v případě ZŠ Krčín
cca do 4,6 mil. Kč vč. DPH, v případě ZŠ Komenského se jedná podle předběžného odhadu projekční firmy a cca do
15 mil. Kč vč. DPH. Realizační ceny jsou v této chvíli stanoveny na základě výměr rekonstruovaných prostor, tedy
mohou být následně odlišné od cen stanovených na základě vypracované projektové dokumentace. RM 355
doporučila ZM schválit projektové záměry: 1) na rekonstrukci půdních prostor ZŠ Krčín - vytvoření odborné učebny a
kabinetu pro praktickou výuku přírodovědných předmětů, zajištění konektivity školy a podporu výuky a práce s
digitálními technologiemi; 2) na rekonstrukci půdních prostor ZŠ Komenského pro vytvoření odborných učeben pro
praktickou výuku, zajištění bezbariérového přístupu do školy (výtah) a podporu konektivity školy a práce s digitálními
technologiemi.
Na základě nových informací, které nebyly známy před jednáním RM 355, předkládá svůj projektový záměr přímo ZM
ZŠ Malecí. Důvodem je změna předpokládaného znění specifických pravidel výzvy. Původně konzultovaný záměr
neměl být dle poskytovatele podporován, přímo měl být uveden v neuznatelných nákladech, nyní je tomu naopak a
záměr by mohl být při určitém zisku bodů i podpořitelný. V případě ZŠ Malecí se jedná o výstavbu venkovní
přírodovědné učebny s praktickou výukou díky arboretu, geologickou skalkou atd. Předpokládané náklady byly
stanoveny na 2,5 mil. Kč. Projektová příprava se odhaduje na obdobné náklady jako u předchozích předložených
projektů, a to přibližně 350 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit projektové záměry a nové investiční položky v rozpočtu na rok 2016 na projektovou přípravu a
podání žádosti o dotaci ve výši 350 tis. Kč na akci „rekonstrukce půdních prostor v ZŠ Krčín“, ve výši 350 tis. Kč na
akci „rekonstrukce půdních prostor v ZŠ Komenského“ a ve výši 350 tis. Kč na akci „venkovní učebna ZŠ Malecí“,
doporučit ZM schválit RO, příp. stanovit další postup.
Odůvodnění:
ORM: V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla vyhlášena výzva č. 46 pod názvem
„Infrastruktura základních škol“ zaměřená na podporu školství v klíčových kompetencích. Příjem žádostí probíhá do
dne 14.02.2017. V obou případech je termín pro vytvoření projektové dokumentace, podání žádosti o stavební
povolení, vytvoření studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci dosti krátký. I přesto v případě schválení záměrů
ZM navrhujeme připravit projekty tak, aby se zkusilo podat žádost do výzvy č. 46 nebo aby se mohla žádost o dotaci
případně podat v další výzvě. Dle dostupných informací je další výzva v oblasti „Infrastruktury základních škol“
plánována na září 2017. Výše dotace v této oblasti je pro obec, jako žadatele o dotaci, 90 % z uznatelných nákladů.
V případě jednoho oprávněného žadatele, města Nové Město nad Metují, je možné spojit investiční záměry do jedné
žádosti o dotaci. Toto spojení s sebou nese výhody ve formě úspor za administraci projektu (podání žádosti, studie
proveditelnosti, atd.). Úspěšnost žádosti o dotaci se ale počtem zapojených škol do projektu nezvyšuje. Spíše jsou
zde rizika neúspěchu, pokud by se u jednoho stavebního objektu vyskytly závažné problémy (ve fázi přípravy,
realizace i udržitelnosti), mohlo by to ohrozit nebo dokonce ukončit projekt bez zisku dotace. Z tohoto pohledu nebylo
doporučeno spojovat projektové záměry škol dohromady, do jedné žádosti o dotaci.
OŠKS: Doporučujeme schválit. V případě ZŠ Krčín dojde vybudováním nové učebny přírodovědných předmětů k
vytvoření optimálních podmínek pro výuku odborných předmětů. V současné době dochází k častému překrývání
výuky chemie a přírodopisu ve stávající odborné učebně. U ZŠ Komenského se realizací projektu dosáhne
bezbariérovosti školy a vyřeší se (alespoň částečně) problém s umisťováním kmenových učeben do učeben
odborných. Bezbariérovost musí zajistit zřizovatel školy dle § 16 odst. 2 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v případě, že školu
navštěvuje tělesně postižený žák.
ORM souhlasí a přiklání se k vyjádření OŠKS. Obě akce jsou zapracovány do nového seznamu prioritních investic na
roky 2017 - 2020 s tím, že ale u těchto dvou, je z důvodů včasného podání žádostí o dotaci, již v roce 2016 nutné
zpracovat PD a žádost. K tomu je nutné již nyní schválit finanční prostředky pro tuto investiční přípravu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 18:02 hodin - vedoucí OMM přečetl "Identifikaci" k projednávanému bodu - upravené znění kvůli doplněnému
projektu ze ZŠ Malecí bylo předáno zastupitelům na tzv. "žlutých papírech" přímo na jednání ZM. Ing. Maur - námět
do diskuse - první balíček tzn. ZŠ Komenského a ZŠ Krčín chápal tak, že je zaměřený na rozvoj polytechnického
zaměření - oblasti fyziky, dílen apod. - 100 % to podporuje - druhá věc, že v balíčku viz důraz na "inkluzi" - to je také v

STIS

Stránka 22 z 32

Tisk: 30.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 115 - 22.9.2016

pořádku. Je ale pro něj otázkou, jakou bude mít šanci na schválení dotačního titulu (ve školství se dá získat i 90 %
dotace) předkládaný projekt ZŠ Malecí, tam má určitou pochybnost. Je šance, aby ta venkovní přírodovědná učebna
byla schválena? ST upozornil, že v identifikaci tohoto bodu je uvedeno, že se zvažuje, že by největší projekt tj. ZŠ
Komenského měl být financován z IROPU a ty dva menší projekty pak budou řešeny přes dotace z MAS Pohoda
venkova. Ing. Maur - i zde dotace až 90%? ST - z MAS dokonce až 95%. V další vysvětlující diskusi vystoupili: Mgr.
Lásková - ředitelka ZŠ Malecí - komentář k jejich projektu - vedoucí OMM - zde může být rozsah projektu navýšen o
povinnost vybudování venkovních "sociálek". V. Řeháková - podpora projektu ZŠ Malecí. M. Petruželková - dotaz na
termíny podání do IROP a MAS. OMM - IROP je únor 2017 a MAS později. M. Petruželková - pak by navrhla, aby do
IROPU byl podán projekt nejen ZŠ Komenského, ale i Krčína. ST - upozornil na problém duplicit v projektech, to může
pak být při posuzování v IROPU problém. Proto jsou zde úvahy o tom podat žádosti rozděleně - něco do IROP a něco
do MAS. Mgr. Kupka, vedoucí OŠKS, doporučil nyní schválit zpracování PD a žádostí na všechny tři a kam se to
podá, se rozhodne později. ST - souhlasí, protože to ještě bude dále řešeno i v ZM, půjde mj. o předfinancování a
spoluúčast. Ing. Maur - obavy ze zbytečného megaprojektu na "ovocný sad" na ZŠ Malecí - zda to dovolí podmínky
MAS atd. Rád by, aby to bylo dobře pohlídáno. ST - ty podmínky programu MAS se nyní teprve dotváří. Paní
Petruželková vyzvala přítomné ředitele ZŠ, aby řekli, zda to do února 2017, kdy je termín podání do IROP, stihnou?
Mgr. Vitverová, ředitelka ZŠ a MŠ Krčín - informovala o jejich přípravě projektu od června 2016, velice zodpovědně se
mu věnovali celé prázdniny, je to celé termínově na hraně, ale měli by to stihnout. Chtějí to podat do IROPU informovala, že bude rozhodující a bodově výše hodnoceno i to, který projekt bude dříve. Neví, zda ty ostatní projekty
jsou tak připraveny. ST - v Novém Městě nad Metují máme 3 ZŠ a nerad by, aby se mezi nimi v této věci tady
soutěžilo na úkor druhé ZŠ. Město z pozice zřizovatele musí zvážit, co je klíčové a od toho se pak odvíjí to, jak se
bude dále postupovat a co se bude kam podávat. Důležité je teď vše připravit a podle podmínek pak rozhodnout. Mgr.
Vitverová - pracovali na tom, aby stihli termín podání projektu do IROPU, proto tam chtějí a nemají problém s tím, aby
byly podány projekty všech tří škol. ST připomněl, že projekty by měly mj. ctít i to, aby obsahovaly minimum
neuznatelných nákladů, které bude muset hradit město. PhDr. Kulhavá - podpora pro ZŠ Komenského bezbariérovost školy, to bude ten největší přínos - i ona se přiklání ke zpracování všech tří projektů a na dalším ZM
pak jednat o tom, kam budou podány žádosti. Ing. Maur - je to dobrý návrh - vybízí ale k obezřetnosti, aby projektanti
nešli cestou, že čím větší projekt, tím pro ně větší odměna, tj. nechat zpracovat rozumné a realizovatelné projekty,
které nebudou zároveň generovat další náročné provozní náklady apod., tzn. Realizovatelné, střízlivé projekty a ne
projekty do šuplete. Ing. Němeček - souhlasí s tím, co zde bylo řečeno a dodává, že v případě, když projekty nebudou
dotací podpořeny, tak projekty nerealizovat. ST - na to nám odpoví dotační řízení. ST - další připomínky? Mgr. Vít - ZŠ
Krčín - čas běží - proč nedělat jeden projekt a dalšími pak následovat podle získaných zkušeností? Nerozumí té
snaze podat hned tři projekty najednou - navíc připomíná demografii - kolik bude např. dětí ve školách za 8 let?
Polemika ST a Mgr. Víta - který projekt a proč. Ing. Maur - RM k demografii ve vazbě na ZŠ ve městě jednala, zatím to
ale vychází i nadále na tři školy. Mgr. Milt (ředitel ZŠ Komenského) - popsal důvody a priority jejich projektu bezbariérovost je ta hlavní priorita - váže se opět i na inkluzi.
ST - shrnul, že pracovat se bude na všech třech projektech, pokud to ZM schválí, neměly by si projekty konkurovat a o
tom, jak a kam budou podány, se bude dále jednat i rozhodovat - finálně opět na úrovni ZM. Žádné další dotazy již
nebyly. Vedoucí OMM přednesl usnesení. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdrželi se. Odchod Mgr. Hylský v 18:30.
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. 7 USNESENÍ č. ZM 115- 7466/16
ZM schvaluje projektové záměry: 1) na rekonstrukci půdních prostor ZŠ Krčín - vytvoření odborné učebny a kabinetu pro
praktickou výuku přírodovědných předmětů, zajištění konektivity školy a podporu výuky a práce s digitálními technologiemi; 2)
na rekonstrukci půdních prostor ZŠ Komenského pro vytvoření odborných učeben pro praktickou výuku, zajištění
bezbariérového přístupu do školy (výtah) a podporu konektivity školy a práce s digitálními technologiemi; 3) venkovní
přírodovědná učebna ZŠ Malecí.
ZM schvaluje nové investiční položky rozpočtu 2016 na přípravu projektů 1) ZŠ Krčín - půdní vestavba, 2) ZŠ Komenského půdní vestavba a výtah a 3) ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna. ZM schvaluje rozpočtové opatření: 1) nová položka
ZŠ Krčín - půdní vestavba ve výši 350 tis. Kč, 2) nová položka ZŠ Komenského - půdní vestavba a výtah ve výši 350 tis. Kč a
3) nová položka ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna ve výši 350 tis. Kč. Částky budou pokryty navýšením příjmů v
položce Daně z příjmů FO ze závislé činnost (pol. 1111).
ZM 115 Schvaluje.
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Finance

18:30

OF

5.1 Žádost o dotaci z rozpočtu města - T. J. Sokol Nové Město nad Metují (Viz RM 354 čl.5/2, usnesení RM
354- 15109/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 5/1 Příloha: ZM 115 - 5/1

Identifikace:

T. J. Sokol Nové Město nad Metují žádal o dotaci z dotačního programu MŠMT "Podpora materiálně technické
základny sportovních organizací na rok 2016" a ZM svým usnesením č. ZM 112 - 7393/16 schválilo spoluúčast města
na rekonstrukci parketových podlah novoměstské sokolovny ve výši 100 tis. Kč. Z důvodu převisu žadatelů nebyla
žádost o dotaci úspěšná. T. J. Sokol Nové Město nad Metují se přesto rozhodl, že z důvodu nevyhovujícího stavu
parketové podlahy velkého sálu sokolovny provede nezbytnou rekonstrukci již v letošním roce. Rozpočet na tuto akci
byl 450 tis. Kč (OSB desky, jejich pokládka, nalepení parket, olištování). Členové organizace v rámci brigádnických
hodin provedli přípravné práce (odstranění parket a podkladní vrstvy prken, očištění roštových trámů). V současné
době je podlaha již opravená. Starosta T. J. Sokol Nové Město nad Metují žádá ZM o dotaci ve výši 150 tis. Kč na
spolufinancování opravy parketových podlah sokolovny - viz příloha č. ZM 115 - 5/1. RM doporučuje souhlasit.
K rozhodnutí:
Projednat žádost T. J. Sokol Nové Město nad Metují o dotaci na opravu parketových podlah novoměstské sokolovny.
Odůvodnění:
OF: V případě schválení bude stávající položka rozpočtu Dotace TJ Sokol NM - oprava podlah ve výši 100 tis. Kč
navýšena o částku 50 tis. Kč. Navýšení bude pokryto vyšším plněním daňových příjmů města.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
V 18:32 hodin - Ing. Kunte - vedoucí Odboru finančního (dále jen "OF") - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu bez dotazů a připomínek - vedoucí OF přednesl navržené znění usnesení - k usnesení také nebyl žádný dotaz ani
připomínka - hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdrželi se - usnesení bylo schváleno. 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 115- 7467/16,
(uložen úkol číslo 21631).
ZM schvaluje dotaci z rozpočtu města ve výši 150 tis. Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Město nad Metují na opravu
parketové podlahy velkého sálu novoměstské sokolovny. ZM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení položky Dotace T. J.
Sokol NM - oprava podlah (§ 3419) o částku 50 tis. Kč. Navýšení bude pokryto změnou příjmové strany rozpočtu u položky
daně z příjmů právnických osob (položka 1121). ZM pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
ZM 115 Schvaluje.
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5.2 Rozpočtová opatření 2016
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 5/2 Příloha: ZM 115 - 5/2

Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 111-7366/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2016 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.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

V 18:34 hodin - vedoucí OF přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Žádné dotazy ani připomínky
také nebyly. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdrželi 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 115- 7468/16
ZM bere na vědomí a schvaluje oprávněnost rozpočtových opatření a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o rozpočtová
opatření ve znění přílohy č. ZM 115 - 5/2: 1) dotace na veřejně-prospěšné práce pro Technické služby a Městskou policii
289,55 tis. Kč, 2) dotace pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb (centrum denních služeb, odlehčovací služby,
pečovatelská služba, domov pro seniory). 2 524,80 tis. Kč, 3) dotace na činnost v agendě sociálně právní ochrany dětí 743
tis. Kč, 4) dotace z Programu prevence kriminality na Výchovně rekreační pobyt pro děti 48 tis. Kč, 5) dotace na činnost
odborného lesního hospodáře 73,15 tis. Kč, 6) dotace na výkon sociální práce 476,5 tis. Kč, 7) dotace pro ZŠ Komenského
na projekt Děti dětem IX 18 tis. Kč, 8) dotace na projekt Cyklostezka v ul. Náchodská 20 tis. Kč, 9) dotace pro ZŠ Krčín na
projekt Polytechnická výchova a vzdělávání 32 tis. Kč, 10) dotace pro ZŠ Malecí na projekt Fotokroužek 18 tis. Kč, 11) dotace
na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 185,36 tis. Kč, 12) nová položka Cyklostezka ul. Náchodská
24 tis. Kč, 13) navýšení položky VO a MR ul. Nábřežní - realizace 2 tis. Kč, 14) navýšení akce PD - MSSS Oáza rekonstrukce
střechy 1 tis. Kč, 15) navýšení akce VO Sepský most - realizace 120 tis. Kč, 16) navýšení akce oprava asfaltového krytu v ul.
Nábřežní 170 tis. Kč, 17) navýšení akce opěrná zídka s rampou za č. p. 30 - 220 tis. Kč, 18) navýšení akce VO v ul. Školní 11
tis. Kč, 19) navýšení akce VO Sepský most - realizace 246 tis. Kč, 20) navýšení § 3326 - místní památky (stavební úpravy
hřbitovní zdi) 34 tis. Kč, 21) dotace od obce Nahořany na vybudování přístřešku na zastávce Na Strážnici 40 tis. Kč, 22)
navýšení akce Komunikace v areálu bývalých kasáren 15 tis. Kč, 23) navýšení akce Chodník ve Vrchovinách u viaduktu 3 tis.
Kč.
ZM 115 Schvaluje.
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5.3 Zájem o kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s. r. o. (Viz RM 355 čl. 6/2)
Identifikace:
Společnost ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, zaslala městu Nové Město nad Metují
indikativní nabídku a související dokumenty se žádostí o to, aby se město vyjádřilo, zda společnosti ČEZ Energo,
s.r.o., umožní kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s.r.o. O nabídce bylo ZM informováno na svém
jednání dne 05.11.2015 a přijalo usnesení č. ZM 110-7351/15: „ZM projednalo a vzalo na vědomí informace o nabídce
zájemce o kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s.r.o. a informace o projednání této záležitosti v RM.
ZM ukládá ST ustavit pracovní skupinu, ve které budou zástupci orgánů společnosti PNT s.r.o., zastupitelé a zástupci
odborníků pro danou problematiku. Konkrétní návrhy pak znovu předložit k případnému schválení v ZM.“ Uskutečnily
se 4 porady pracovní skupiny i další jednání se společností. Pracovní skupina projednávala následující možnosti: 1)
jednání o prodeji 51 % podílu společnosti PNT s.r.o., 2) pokračování jednání se společností ČEZ Energo, s.r.o., o
prodeji 100 % podílu, 3) ukončení jednání se společností ČEZ Energo, s.r.o., o odprodeji a zahájení jednání s dalším
zájemcem (Teplo Hranice), 4) ukončení jednání o prodeji PNT s.r.o. Pracovní skupina doporučuje ZM hlasovat o tom,
že starostovi bude uloženo pokračovat v jednáních se společností ČEZ Energo, s.r.o., o odkupu 100 % podílu města v
PNT s.r.o. za podmínek, které jsou uvedeny v usnesení.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit pokračování jednání o odkupu podílu města v PNT s.r.o.
Odůvodnění:
RM neschválila k tomuto bodu žádné usnesení. ZM je předkládán návrh, o kterém RM jednala.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
V 16:09 hodin - jako první jednací bod byl po dohodě zastupitelů zařazen bod 5/3 "Zájem o kapitálový vstup do PNT,
s.r.o." - vedoucí Odboru finančního (dále jen OF) pan Ing. Jiří Kunte seznámil přítomné s "Identifikací"
projednávaného bodu. ST - v úvodu rozpravy informoval o ustavení a činnosti pracovní skupiny (to bylo uloženo ze
ZM). Upozornil na obchodní tajemství a závazky mlčenlivosti. Požádal zastupitele, aby v dané věci jednoznačně
rozhodli, zda mají jednání s ČEZ Energo, s.r.o., dále pokračovat nebo ne. V návazné obsáhlé rozpravě vystoupili: Ing.
Čopík - shrnul podrobně současný stav PNT, s.r.o., a kroky, které se udělaly, informoval o zkušenostech odjinud
(Dobruška, Vrchlabí) a navrhnul zpracování nezávislé expertízy jak společnosti PNT, s.r.o., tak i nabídky od firmy ČEZ
Energo, s.r.o. V tomto smyslu navrhnul doplnění znění navrženého usnesení. ST - reagoval s tím, že je škoda, že
tento návrh je učiněn až nyní a neproběhl už v rámci jednání pracovní skupiny, kde byl Ing. Čopík členem. ST pro
veřejnost přečetl původní návrh usnesení a vyzval k vystoupení jednatele firmy ČEZ Energo, s.r.o., p. Žáka. Ten ve
stručnosti představil sebe, firmu a návrhy, které jsou projednávány. Přiblížil i dosavadní dobrou spolupráci s PNT,
s.r.o. M. Petruželková - dotaz na právničku města, zda takový prodej je možné realizovat, jestli není potřeba dělat
veřejnou soutěž. PRAV - veřejná soutěž nemusí být. Je zpracovaný znalecký posudek, nabídka fy ČEZ Energo, s.r.o.,
je ale nižší, proto musí být řádně zdůvodněn rozdíl v ceně, abychom neporušili podmínky a neprodávali pod cenou. V
případě, že bude ZM nabídku akceptovat, je pak vše v pořádku. V. Řeháková - a co nabídka firmy z Hranic na
Moravě? ST vysvětlil, proč je třeba ukončit jednání s jedním zájemcem a pak teprve se zabývat druhým, jinak by hrozil
nekonečný proces.
PhDr. Kulhavá - dotaz, zda je nyní prodej akutní, a nebo lze přistoupit na nabídku pana Ing. Čopíka a nechat
zpracovat nezávislou analýzu? ST - akutního není v tuto chvíli nic, ale měli bychom vědět, čím se zabývat - bylo by
dobré dát fy ČEZ Energo, s.r.o., vyjádření, zda jednáme dál. V navrženém doplnění usnesení nevidí problém. Ale
pokud bychom nechali zpracovat posudek, který řekne, že jde o dobrou nabídku pro společnost PNT i pro město a
pak to neschválili, tak to raději řekněme už nyní. Ing. Maur, mluvil o dobré ceně - o ceně obvyklé - a myslí si, že fy
ČEZ Energo, s.r.o., je v této věci dobrým partnerem, nezávislý znalecký posudek nám může mnohé napovědět - ČEZ
Energo, s.r.o., není velkou společností, proto by zpracování znaleckého posudku nemusel trvat čtvrt ani půl roku může to být renomovaná společnost a v řádech týdnů můžeme mít znalecký posudek na stole. Souhlasí s dovětkem
legitimního požadavku na zpracování znaleckého posudku.
ST požádal Ing. Čopíka o naformulování usnesení v hlasovatelné podobě. Ing. Čopík naformuloval dovětek
navrhovaného znění usnesení: "ZM ukládá ST zadat nezávislou studii (např. fy Ortep nebo Porsena) na stav a
ekonomickou situaci PNT, s.r.o., a zhodnocení nabídky firmy ČEZ Energo, s.r.o." Bc. Sláma - uskuteční se
vysoutěžení expertní nezávislé firmy? PRAV - odpověděla, že to bude podle "Zásad", které jsou pro zakázky ve městě
schválené. PhDr. Kulhavá - přečetla navrhované znění usnesení - ST poděkoval a nechal hlasovat - hlasováno - 19
pro, 2 proti, 0 zdržel se. ST - poděkoval zástupcům firmy ČEZ Energo, s.r.o., za návštěvu na ZM. 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 115- 7469/16,
(uložen úkol číslo 21632).
ZM ukládá ST pokračovat v jednáních se společností ČEZ Energo, s.r.o., o odkupu 100 % podílu města v PNT, s.r.o., s
následujícími podmínkami: cena v maximální nabídnuté výši, zdůvodnění rozdílu v nabízené ceně oproti ceně obvyklé,
závazek investic ve výši 23 mil. Kč v období 15 - 20 let, smluvní zajištění stanovení ceny tepla pro odběratele. ZM ukládá ST
zadat nezávislou studii (např. fy Ortep nebo Porsenna) na stav PNT, s.r.o., a na zhodnocení nabídky firmy ČEZ Energo, s.r.o.
ZM 115 Ukládá.
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Různé

18:40

6.1 Zápisy č. 4 - 6 z jednání Kontrolního výboru (Viz RM 350 čl. 7/3, usnesení RM 350- 14952/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 6/1 Příloha: ZM 115 - 6/1

Identifikace:
Zápisy č .4 - 6 z jednání KV - viz příloha č. ZM 115 - 6/1.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisy č. 4 - 6 z jednání KV.
Odůvodnění:

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V 18:38 hodin - ST se dotázal, zda má někdo k předloženým zápisům z jednání KV připomínky - bez připomínek usnesení vzato na vědomí - bez hlasování - 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. 6. 1 USNESENÍ č. ZM 115- 7470/16
ZM bere na vědomí zápisy č. 4 - 6 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. ZM 115 - 6/1.
ZM 115 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - ZŠ Malecí (Viz RM 353 čl. 5/1, usnesení
RM 353- 15063/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 6/2 Příloha: ZM 115 - 6/2

Identifikace:

RM usnesením č. RM 349-14863/16 ze dne 06.06.2016 schválila vyřazení části pozemku p. p. č. 561/1 o výměře
7648 m2 z výpůjčky ZŠ Malecí a uložila OŠKS předložit ke schválení změnu zřizovací listiny školy. OŠKS předkládá
ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, který je přílohou ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace ZŠ Malecí a kterým se dává do souladu aktuální stav majetku města ve výpůjčce. RM
doporučuje souhlasit.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, která je Přílohou č. 1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a dále s Přílohou č. 1 k
tomuto Dodatku.
Odůvodnění:
Znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 a Příloha č. 1 k tomuto dodatku byly
konzultovány s PRAV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
V 18:39 hodin - ST – krátký komentář a poté přečetl navržené znění usnesení - hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdrželi
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. 6. 2 USNESENÍ č. ZM 115- 7471/16
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, která je Přílohou č. 1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, ve znění přílohy č. ZM 115 - 6/2,
a dále ZM schvaluje Přílohu č. 1 k tomuto dodatku, ve znění přílohy č. ZM 115 - 6/2.
ZM 115 Schvaluje.
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6.3 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět Komise Kulturní (Viz RM 353 čl. 5/2, usnesení
RM 353- 15064/016)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 6/3 Příloha: ZM 115 - 6/3

Identifikace:

Dne 21.06.2016 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. předložila RM návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října
2016. RM návrh projednala na svém jednání dne 04.07.2016 a poté na jednání dne 15.08.2016. RM doporučuje ZM
schválit návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října 2016 ve znění přílohy č. ZM 115 - 6/3.
K rozhodnutí:
Projednat a schválit návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října 2016.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu

V 18:41 hodin - ST přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Ing. Čopík - vznesl protinávrh - p. Brandejsovi udělit
čestné občanství. Navázala diskuse přítomných o vhodnosti předkládat takto návrhy přímo na zasedání ZM, ve
kterém vystoupili: Ing. Maur, ST, Ing. Prouza. Ing. Maur - mělo by se říci, jak je to naplněno. ST - požádal o přečtení
protinávrhu. PhDr. Kulhavá - přečetla protinávrh - "ZM schvaluje veřejné ocenění formou udělení čestného občanství
p. Brandejsovi a čestného uznání p. Petru Hašovi a poděkování města p. Martinu Paulovi a p. Petru Borůvkovi jako
ocenění činnosti pro město navrženým občanům města, ve znění přílohy č. ZM 115 - 6/3. Ocenění budou předána na
slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2016 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín. Hlasováno o tomto
protinávrhu: 2 pro, 4 proti, 13 zdrželi se - protinávrh Ing. Čopíka nebyl přijat. Dále bylo hlasováno o původním
navrženém znění usnesení: "ZM schvaluje veřejné ocenění formou čestného uznání a poděkování města jako
ocenění činnosti pro město navrženým občanům města, ve znění přílohy č. ZM 115 - 6/3. Ocenění budou předána na
slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2016 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0
zdrželi se - navržené znění usnesení bylo schváleno. 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. 6. 3 USNESENÍ č. ZM 115- 7472/16
ZM schvaluje veřejné ocenění formou čestného uznání PhDr. Čestmíru Brandejsovi, CSc. a Petru Hašovi in memoriam a
formou poděkování města Martinu Paulovi a Petru Borůvkovi jako ocenění činnosti pro město. Ocenění budou předána na
slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2016 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
ZM 115 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou se ruší OZV č. 1/2006 a OZV č. 2/2015 (Viz RM 355 čl. 7/5,
usnesení RM 355 15165/16)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 6/4 Příloha: ZM 115 - 6/4

Identifikace:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
K rozhodnutí:
Vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Vyjádření právničky města: V souvislosti s novelou zákona o přestupcích již není možné udělovat individuální výjimky
ze zákonem stanovené doby nočního klidu (22:00 - 06:00 hodin), výjimky je nutné vymezit přímo ve vyhlášce. Věc
byla konzultována v RM č. 353 a bylo doporučeno zrušit OZV č. 1/2006, která reguluje provozování letních zahrádek.
V této souvislosti je nutné zrušit i OZV č. 2/2015, kterou byla OZV č. 1/2006 změněna.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
V 18:52 hodin - TAJ přečetl "Identifikaci" k projednávanému bodu. Navázala krátká diskuse - PhDr. Kulhavá - navrhla
uvést do usnesení úkol zpracování tzv. "protialkoholové" vyhlášky. TAJ - vysvětlil, proč to není třeba, tento úkol je již
zadán v RM, dne 10.10.2016 bude jednáno o této i dalších vyhláškách vztahujících se k udržování veřejného pořádku,
se zástupkyní orgánů dozoru MV ČR, paní Mlynářovou. Ihned po té bude do RM předložen návrh vyhlášky, kterou by
pak schvalovalo ZM v listopadu 2016. Žádné další připomínky ani dotazy nebyly. ST přečetl navržené znění usnesení.
Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 1 zdrželi 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. 6. 4 USNESENÍ č. ZM 115- 7473/16
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění přílohy č. ZM 115 - 6/4.
ZM 115 Vydává.
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6.5 Kalendář RM a ZM na rok 2017 (Viz RM 355 čl. 7/8, usnesení RM 355 - 15168/16)
Zdroj. dokum.: ZM 115 - 6/5 Příloha: ZM 115 - 6/5

Identifikace:

Plánovací kalendář událostí - RM a ZM na rok 2017 - podrobnosti viz příloha č. ZM 115 - 6/5.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí navrhovaný kalendář RM a ZM na rok 2017.
Odůvodnění:
Kalendář zasedání na celý rok je vydáván mj. z těch důvodů, aby ostatní organizace při pořádání akcí a stanovení
jejich termínu měly informaci, kdy nebude možné počítat s účastí radních či zastupitelů na těchto akcích.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
V 18:59 hodin - ST přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - oproti minulým rokům se posunulo ze začátku září na
konec září zasedání ZM (pozn.: stejně tak, jako tomu je nyní). Dotazy nebyly žádné - bez hlasování - vzato na
vědomí - 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. 6. 5 USNESENÍ č. ZM 115- 7474/16
ZM bere na vědomí kalendář termínů RM a ZM na rok 2017 ve znění přílohy č. ZM 115 - 6/5.
ZM 115 Bere na vědomí.
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Diskuse

19:55

7.1 ST - informace z Ředitelství silnic a dálnic ČR - tranzitní obchvat města - stav příprav
Identifikace:
Krátká informace ST, kterou město obdrželo od ŘSD ČR k tranzitnímu obchvatu města.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST podal informace, které obdržel od ŘSD ve věci tranzitního obchvatu města: V současné době probíhá zpracování
hodnocení ekonomické efektivnosti pro 3 vybrané varianty dle závěru z jednání ze dne 16.06.2016, jenž byly vybrány
na základě multikriteriálního hodnocení (varianta DÚR (podvarianta s vypuštěním okružní křižovatky I/14 x II/285),
varianta 3 a varianta dle připomínek k ÚP). Pro účely zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti podvarianty DÚR
bude zpracována technická studie, která bude řešit vypuštění okružní křižovatky. Termín dokončení hodnocení
ekonomické efektivnosti 3 variant je dle smlouvy o dílo 18.11.2016. Po vyhodnocení výsledků bude jednáno o dalším
postupu přípravy stavby. 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.

7.2 Dotazy zastupitele Ing. Hovorky
Identifikace:
Ing. Hovorka - dvě otázky: 1/ termín otevření Sepského mostu, 2/ parkovací automaty - hovořilo se, že budou
parkovací automaty akceptovat platební karty.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Hovorka zastupitel Zastupitelstvo města

ST - začátkem října by mohla být akce ukončena, žádali jsme o to na kontrolním dnu. Závazný příslib jsme ale z ŘSD
neobdrželi. Druhý dotaz - odpověděl vedoucí OMM - dodavatel parkovacích automatů je vyzýván, aby to co nejdříve
doplnil, bude to tam, ale nyní nedokážeme říci, přesně kdy, cca listopad, ale přesně opravdu nevíme. Zatím jsme
dodavateli neuhradili dodané automaty, takže si snad pospíší. 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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7.3 Návrh zastupitele Ing. Jana Němečka - ÚP aktuální informace pro ZM
Identifikace:
Ing. Němeček požádal, aby Mgr. Balcar na každém řádném zasedání ZM krátce prezentoval aktuální stav příprav
nového ÚP, stejně, jako je tomu u realizovaných dotovaných projektů.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jan Němeček zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

V 19:07 hodin - Mgr. Balcar - aktuálně informoval o současném stavu, stále běží příprava rozhodnutí o námitkách a na
to naváže opakované veřejné projednání. K termínům je problematické se vyjadřovat, je otázkou, zda bude dán např.
návrh na přezkum, z hlediska zákonnosti procesu apod. Vše pro tyto případy musí být opravdu podrobně a pečlivě
připraveno a odůvodněno. Z těchto důvodů a z dosavadního průběhu přípravy a projednávání proto již nerad říká
jakékoliv termíny, ale do konce roku 2016 by mohlo být rozhodnuto o námitkách a proběhnout opakované veřejné
projednání změn vzešlých z námitek. V první polovině roku 2017 by měl být nový ÚP vydán a schválen. 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.

7.4 Ing. Maur - uzavírka ul. Rašínova a 28. října
Identifikace:
Dotaz zastupitele Ing. Maura k uzavírce ul. Rašínova a 28. října. Zdá se mu, že se tam příliš intenzivně nepracuje.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA zastupitel Zastupitelstvo města

ST - proběhl kontrolní den, je to zatím dle časového plánu, navíc byly jednány úpravy vjezdů u některých
soukromníků, kteří se budou podílet, pokud chtějí širší vjezd ke svým objektům. Těžké je nyní něco předvídat. První
krok, který byl proveden, bylo frézování, objevil se jeden drobný problém s dešťovou kanalizací, umísťují se
obrubníky, dělá se tam, ale není to možná tolik vidět, jako když se pak asfaltuje povrch. Pevně věříme, že termín
dokončení bude co nejkratší. MP také nehlásila žádné zásadní dopravní problémy, objížďka kolem kina je ucházející.
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.

7.5 Podnět zastupitelky paní Řehákové k dětskému hřišti na Husově náměstí
Identifikace:
Podnět zastupitelky paní Věry Řehákové k dětskému hřišti na Husově náměstí. Terén cesty pod obloukovým vjezdem
ze Zadomí je velice křivý, ten by bylo třeba upravit a pod houpačkami je nebezpečný povrch, prosí o stejný povrch
jako je na hřišti na Malecí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Věra Řeháková zastupitelka Zastupitelstvo města

ST - o úpravách cesty musíme jednat s vlastníkem, ale neměl by to být problém. TS - dosypat pod houpačky na hřišti
stejný povrch jako je na Malecí možné je, ale potřebuje na to schválit potřebné finance. ST - obojí projednáme a
odpovíme. 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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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání ZM 115:

19:16

Příští porada bude: ZM 116, 3.11.2016, přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od
16:00:00
Rozdělovník zápisů - listinná forma:
ÚPLNÝ ZÁPIS: 2x : Radní - ověřovatelé zápisu (2x)
Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.PDF):
ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První
novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, www.novemestonm.cz
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