Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z mimořádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 53 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 23.11.2020
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 16:30 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

16:30

17:29

Plná

2

Hable Petr

starosta

16:30

17:32

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:30

17:32

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:30

17:32

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

16:30

17:32

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

16:30

17:32

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

16:30

17:32

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

16:30

17:32

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

16:30

17:32

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

Zapisovatelka

vedoucí OMM

16:30

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.11.2020

2.

Finance

2/1

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

2/2

Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2021

3.

Diskuse

3/1

Rekonstrukce ul. U Zázvorky - vývoj
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 51-2953/20

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Zápis ze 166. zasedání Bytové komise ze dne 14.10.2020

Zadání:

projednala
e-mailové podání nazvané "Stížnost do RM" od p. [osobní údaj odstraněn] ve věci
přidělení bytu v ul. Komenského č. p. 17.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 44-2567/20

Název:

Prodej pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Českých legií

Zadání:

nesouhlasí
se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 2239/1 o výměře 143 m² (ani
jakoukoli jeho část) v k. ú. Nové Město nad Metují v ulici Českých legií.
Předmětný pozemek se dle územního plánu města Nové Město nad Metují nachází
v ploše technické infrastruktury a sousedí s trafostanicí ČEZu, která je důležitým
styčným bodem pro rozvod vysokého napětí. Pozemek p. p. č. 2239/1 proto musí z
daného důvodu být ve vlastnictví města NMnM, příp. správce technické infrastruktury.

Založeno:

30.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Vzhledem k tomu, že RM nesouhlasila se zveřejněním záměru města
prodat část pozemku, došlo k okamžitému splnění daného úkolu. Pro příště již nejsou
v těchto případech dávány ze strany OMP žádné termíny.

Termín plnění: 23.11.2020
Splněno: 18.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 23.11.2020
Splněno: 18.11.2020
Původní plnění: 27.07.2020
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
2.
3.

Kontrola úkolů
Finance
Diskuse

16:30 - 16:35 ST
16:35 - 17:05 OF
17:05 - 17:30 OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 53-3043/20
RM schvaluje tento program jednání mimořádného zasedání RM 53:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.11.2020

2.
2/1
2/2

Finance
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023
Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2021

3.
3/1

Diskuse
Rekonstrukce ul. U Zázvorky - vývoj
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.11.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 53 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 53-3044/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 4

ZÁPIS Z PORADY
RM 53 ze dne 23.11.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

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

2/1 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023
Identifikace:
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizací
zákona č. 250/2000 Sb., má od roku 2019 město povinnost sestavit, zveřejnit a schválit
střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „SVR“). SVR se sestavuje zpravidla na 2-5 let
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. SVR bude zveřejněn na Úřední
desce města Nové Město nad Metují v podobném režimu jako návrh rozpočtu na rok 2021.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že SVR je pouze pomocný materiál při tvorbě rozpočtu a s přihlédnutím k
řadě neznámých faktorů pro přesné stanovení ukazatelů (legislativa, hospodářský vývoj,
priority zastupitelstva…) je materiál v souladu s obvyklou praxí zpracován v základním
rozpočtovém členění dle souhrnných tříd rozpočtu a pouze na 2 roky.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
OF - Ing. Kunte navrhnul spojit projednání bodů 2/1 a 2/2 - návrh rozpočtu bude drobně
upraven, což zároveň má dopad na 1 sloupec v návrhu střednědobého výhledu. Rozpočet,
který radní dostali, akceptuje změny, které zazněly na semináři zastupitelů k rozpočtu města.
Přímo na jednání RM jsou ještě navržené 2 úpravy po konzultaci s OMM a 1 změna je od OF ta se týká změny u § 2223, kde je navrženo vyškrtnout dar pro Dopravní hřiště Náchod nebude to formou daru, ale bude to vyfakturováno jako služba. Celková částka se tedy
nemění, ale tato položka nebude uvedena jmenovitě jako dar. Změny navržené z OMM autobusový přístřešek ul. Rezecká - potřebovali by posunout financování na příští rok 2021 faktura by tak jako tak přišla v příštím roce - rozumnější bude tedy přeložení. OF - tzn., že se v
rozpočtu objeví nová položka. Ing. Němeček - tzn., že bude větší schodek? OF - ano, bude to
200 tis. Kč. OMM - druhá záležitost je ul. Družební - projednávaná na rozpočtovém semináři na základě podnětu ve věci obnovy živičného krytu - je proto zde otázka, zda tam již nyní
zařadit položku 60 tis. Kč na přípravu - jedná se o stejnou dotaci jako ul. Kpt. Jaroše - z
dotačních prostředků MMR - teď to otevřeli pro obce do 10 tisíc obyvatel - musíme být na to
nějakým způsobem připraveni. ST i MST vyslovili podporu této věci. Na dotaz Ing. Němečka,
zda půjde pouze o část od ul. T. G. Masaryka po křižovatku s ul. U Lípy, odpověděl vedoucí
OMM, že by se to týkalo celé ul. Družební, ale rozdělilo by se to na 2 stavební objekty.
Ing. Maur - vzhledem k výši finanční položky s tím souhlasí. Mgr. Hylský - vyslovil obavu, aby
záměr nevygeneroval potřebu dalších souvisejících investic (osvětlení, kanalizace, chodníky
apod.). OMM - kromě opravy živičného krytu je vše kolem neuznatelný náklad, tzn., že půjde
skutečně jen o obnovu povrchu, maximálně s tím můžou souviset obrubníky. Půjde o stejný
způsob opravy jako v ul. Rašínova a v ul. Johnova. Když by dopadla příprava i dotace,
realizace by potom mohla být v roce 2022. OF - do rozpočtu tedy budou zahrnuty 2 nové
položky a upraví se v § 6409 položka Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje. Celkové
příjmy tedy zůstávají stejné: 184,3 mil. Kč, výdaje se zvýší na 223,9 mil. Kč a změní se tedy i
rozdíl hospodaření na -39,6 mil. Kč a Financování na +39,6 mil. Kč. Stejně bude tedy změněn
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i sloupec Rozpočtu na rok 2021 v návrhu Střednědobého výhledu. Poté radní usnesení
odhlasovali.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 53-3045/20
RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 - 2023, ve znění
upravené přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2021
Identifikace:
Návrh rozpočtu na rok 2021. Podrobné projednání poslední verze před vyvěšením na ÚD.
Dne 18.11.2020 se od 17:00 hodin v Kině 70 (velký sál) konal seminář zastupitelů k rozpočtu
města na rok 2021 za účasti členů Finančního výboru ZM a předsedů Osadních výborů (Krčín,
Spy, Vrchoviny). V návrhu rozpočtu jsou provedeny změny, o kterých bylo na semináři
jednáno a drobné textové úpravy.
Odůvodnění:
Jedná se o definitivní schválení návrhu rozpočtu před jeho zveřejněním na ÚD. FV doporučuje
schválit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" předchozího bodu č. RM 53 - 2/1. Závěrem Ing. Maur zmínil poznámku k
rozpočtu ve vztahu ke krokům vlády ČR (zrušení superhrubé mzdy a související propad příjmů
pro městský rozpočet). S rozpočtem proto budeme muset dynamicky pracovat, protože to
bude v roce 2021 asi velmi živé. Vedoucí OF reagoval - zmínil první čísla, které v průběhu
ledna budeme už znát.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 53-3046/20
RM souhlasí s návrhem rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2021, ve znění upravené
přílohy tohoto bodu, a ve smyslu zákonných předpisů ukládá OF návrh rozpočtu na rok 2021 takto
zveřejnit a předložit ke schválení v ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3 Diskuse
Odůvodnění: Po projednání všech bodů programu RM nebyly v závěrečné diskusi již žádné další
příspěvky.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání: Konec jednání RM 53 v 17:32 hodin.
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Rekonstrukce ul. U Zázvorky - vývoj
Identifikace:
Na podnět radního Ing. Maura byl do mimořádné RM zařazen bod týkající se vývoje
rekonstrukce ul. U Zázvorky. Důvodem projednání je termín odevzdání PD projektantem (I. Q
2021) a následné požádání o stavební povolení, kdy objednatelem je ŘSD ČR. Součástí
příloh je také žádost ŘSD ČR o vyjádření se města Nové Město nad Metují k předložené PD.
Odůvodnění:
OMM ve spolupráci s vedením města bude dál jednat s projektantem a ŘSD ČR o rozsahu
prací, termínu soutěže na zhotovitele a dělení financí spojené v investiční akci. RM má
podklady k seznámení, k projednání a k případnému připomínkování.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bod na tzv. "žlutém papíře" radní projednali, konkrétně v diskusi vystoupil: ST, Ing. Maur,
vedoucí OMM, MST a Ing. Prouza. Ing. Maur - realizace se očekává již příští rok. OMM pokud to dobře půjde. Ing. Maur - navrhuje být s nimi hodně v kontaktu a ve všech směrech
kompetentní orgány tlačit, aby se akce zrealizovala v roce 2021. OMM - pokud to půjde tak
dobře, jak říká Ing. Maur, a v 1. polovině roku 2021 bude vše vč. stavebního povolení
připravené, tak podepisování smluv může být září/říjen a mohou se připravovat realizační
práce a na přelomu roku 2021/2022 realizace. Ing. Maur - znovu zopakoval, že by se
přimlouval za realizaci v roce 2021, tzn. smlouvy podepsat v červenci a srpnu a podzim
realizace. Po shodě radní odhlasovali usnesení ve znění: "RM byla seznámena se záměrem
ŘSD ČR týkající se PD na rekonstrukci ul. U Zázvorky, ve znění příloh k tomuto bodu."
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 53-3047/20
RM byla seznámena se záměrem ŘSD ČR týkající se PD na rekonstrukci ul. U Zázvorky, ve znění
příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 53 vyhotoven dne:
Zápis z RM 53 vypraven dne:
Zápis z RM 53 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
23. listopadu 2020
23. listopadu 2020
23. listopadu 2020
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