Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS ZM 116
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 116 (ve volebním období 14. zasedání) ze dne: 3.11.2016
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00 hodin
Účast na jednání ZM 116 :
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 Účast
16:00
18:23
Plná
Neúčast omluvena
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Záznam a ověření zápisu ZM 116 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Josef Hylský
Libor Šnajdr

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 9.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS ZM 116
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 116 (ve volebním období 14. zasedání) ze dne: 3.11.2016
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00 hodin
Program:
Účast na jednání ZM 116 :
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 Účast
16:00
18:23
Plná
Neúčast omluvena
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná
16:00
18:23
Plná

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ZM 116 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Josef Hylský
Libor Šnajdr
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z ZM 115) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z ZM 115 ze dne 22.9.2016 :

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

Bc. Jiří Sláma
Petr Valášek
Jiří Hladík

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY ZM 116
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

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
3.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.10.2016 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.
ZD byla schválena v RM 358. Veřejná zakázka byla vyhlášena. Otevírání obálek a hodnocení
proběhne v lednu 2017.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 112- 7382/16

Věc : Nerealizace investiční akce "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní" z rozpočtu
města 2016 (Viz RM 340 čl.3/9, usn. RM 340- 14391/016)

20 891 Vznik úkolu: 25.2.2016

Termín :

3.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
3.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.10.2016 Plnění:

ZM bere na vědomí nerealizaci investiční akce "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní"
z rozpočtu města 2016, neboť žádný polský partner nemá v současné době záměr obdobného
charakteru s přeshraničním dopadem, který bychom mohli společně předložit poskytovateli
dotace. ZM doporučuje zařadit tuto investiční akci do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Splněno, zařazeno do návrhu rozpočtu na rok 2017.

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

ZM 115- 7453/16

Věc : Darování pozemku do majetku města pro chodník ve Vrchovinách (Viz RM 352 čl.2/4,
usn. RM 352- 15013/016)

21 623 Vznik úkolu: 22.9.2016

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
3.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.10.2016 Plnění:

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.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 15.6.2017 z důvodu: Dárkyně žije mimo republiku a dle jejího vyjádření
přijede do ČR v roce 2017..

STIS
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ZM 115- 7455/16

Věc : Prodej podílu 23/33 na pozemku z majetku města u cesty do OÁZY (Viz RM 352 čl.2/6,
usn. RM 352 - 15015/016)

21 625 Vznik úkolu: 22.9.2016

Termín :

3.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
3.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.10.2016 Plnění:

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.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 115- 7456/16

Věc : Žádost o prominutí pokuty a prodloužení termínu kolaudace (Viz RM 354 čl.2/1, usn. RM
354 - 15078/016)

21 626 Vznik úkolu: 22.9.2016

Termín :

23.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
3.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.10.2016 Plnění:

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.
Žádáme změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 23.2.2017 z důvodu: PRAV a OF pracují na postupných krocích. Nejprve
je třeba zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu, kterou dokončujeme. Příprava podání je časově náročná.
Navrhujeme přesunout kontrolu plnění úkolu na dobu, kdy budeme znát dílčí výsledky soudního
podání..
ZM 115- 7457/16

Věc : Darování pozemku do majetku města v ul. Nábřežní (Viz RM 352 čl.2/11, usn. RM 352 15020/016)

21 627 Vznik úkolu: 22.9.2016

Termín :

3.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
3.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.10.2016 Plnění:

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. 840266/2016, 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.
Smlouva zaslána dárkyni k podpisu a zajištění dokladu o výmazu zástavního práva k
darovanému pozemku. Po vrácení podepsané smlouvy a dokladu bude předáno ke vkladu do
KN.

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

STIS
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ZM 115- 7458/16

Věc : Darování do majetku města - podíl na pozemku pod komunikací Ke Sta schodům (Viz RM
355 čl.2/1)

21 628 Vznik úkolu: 22.9.2016

Termín :

3.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
3.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.10.2016 Plnění:

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.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 115- 7460/16

Věc : 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)

21 629 Vznik úkolu: 22.9.2016

Termín :

3.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Pozděna
3.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.10.2016 Plnění:

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.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
ZM 115- 7461/16

Věc : Rekonstrukce chodníků v ul. Johnova při překládce NN do země - související investice
(Viz RM 355 čl. 3/4, usnesení RM 355 - 15136/16)

21 630 Vznik úkolu: 22.9.2016

Termín :

3.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
3.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.10.2016 Plnění:

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).
Investice ČEZ(u) se pravděpodobně přesouvá do roku 2017, takže i položka nezbytná pro
součinnost města se přesouvá. Město neobdrželo žádné aktuální informace.

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

ZM 115- 7467/16

Věc : Žádost o dotaci z rozpočtu města - T. J. Sokol Nové Město nad Metují (Viz RM 354 čl.5/2,
usnesení RM 354- 15109/016)

21 631 Vznik úkolu: 22.9.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
3.11.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.10.2016 Plnění:

3.11.2016

Garant :

ST

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

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.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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ZM 115- 7469/16

Věc : Zájem o kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s. r. o. (Viz RM 355 čl. 6/2)

21 632 Vznik úkolu: 22.9.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
3.11.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.11.2016 Plnění:

3.11.2016

Garant :

ST

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

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.
Jednání s ČEZ Energo s.r.o. pokračují. Znalecký posudek zpracován dosud není, byly osloveny
obě jmenované firmy - fy. Ortep se vyjádřila v tom smyslu, že se takovýmito posudky vůbec
nezabývá a zástupce firmy Porsenna uvedl, že sice jeden posudek kdysi v tomto smyslu
zpracovávali, ale z kapacitních důvodů nejsou schopni na posudku začít pracovat dříve než v
únoru 2017. Proto byla oslovena třetí firma, a to Enaco s.r.o. Praha, která po odeslání pozvánky
zastupitelům, zaslala svou nabídku na zpracování posudku - aktuální informace bude předána
přímo na jednání ZM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 9.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

ZM 116 - 3.11.2016

Kontrola úkolů

16:00

ST

1.1 Usnesení č. ZM 115 - 7469/16 - Zájem o kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s. r. o.
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 1/1 Příloha: ZM 116 - 1/1

Identifikace:

Aktuální informace ST o plnění usnesení č. ZM 115-7469/16, které znělo: "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."
Postup jednání od minulého ZM - osloveny byly firmy navržené zastupitelem p. Čopíkem a schválené v textu
usnesení.
1/ Společnost ORTEP - dle jejich sdělení se v oblasti posudků pohybují v tepelném hospodářství na úrovni
ekonomických bilancí v souvislosti s výrobou tepla, posudky na optimalizace provozů tepelného hospodářství.
2/ Společnost Porsenna - provádějí posudky zaměřené na energetické výpočty, efektivnost produkce tepla, navrhují
postupy pro možné úspory, nezpracovávají posudky, které by měly být zaměřeny na vyjádření či posouzení tržní
hodnoty - i pokud by se touto problematikou pokusili zabývat, nedříve by měli volné kapacity v 02/2017.
Z těchto důvodů byla vyhledána další firma, která se zabývá teplárenstvím, a to společnost ENACO - Energy
Consulting Praha, která konstatovala, že má odborníka, který se podobnými projekty zabývá.
Firma předložila cenovou nabídku na Komplexní technickoekonomické posouzení uvažovaného záměru prodeje
tepelného hospodářství města Nové Město nad Metují. Nabídková cena je stanovena ve výši 158.000 Kč bez DPH.
Podrobnosti viz příloha č. ZM 116 - 1/1.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o tom, zda na základě cenové nabídky bude zadáno zpracování posudku firmě ENACO, s.r.o.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V 16:10 hodin - ST přednesl informace k plnění usnesení č. ZM 115-7469/16, které se týkalo zájmu o kapitálový
vstupu do První novoměstské teplárenské s. r. o. (dále jen "PNT s.r.o."). Mj. uvedl, že celá záležitost by měla být
předložena v komplexní podobě do programu prosincového zasedání ZM 117 (15), tj. dne 15.12.2016. Ing. Čopík,
Ph.D. - cena se může zdát vysoká, ale u takovýchto expertíz to je obvyklé. Vznesl dotaz, zda ještě nerozšířit rozsah
bodů ve smlouvě i o posouzení dalšího možného rozvoje společnosti v případě, že se neprodá a nadále zůstane
města. Samozřejmě to chce nějakou konzultaci s nimi - dává to jen na zvážení. ST nabídl Ing. Čopíkovi, Ph.D.,
možnost zúčastnit se jednání v této věci. Ing. Čopík, Ph.D. - určitě se rád zúčastní. ST přednesl navržené znění
usnesení - bez dotazů a připomínek - poté hlasováno - 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. ZM 116- 7475/16
ZM vzalo na vědomí informace ST o aktuálním stavu plnění usnesení č. ZM 115-7469/16. ZM schvaluje výjimku ze Zásad pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním Komplexního technicko-ekonomického posouzení
uvažovaného záměru prodeje tepelného hospodářství města Nové Město nad Metují firmě ENACO - Energy Consulting
Praha, s.r.o., Čechtická 386/14, 142 00 Praha 4 - IČO: 02751704, za nabídkovou cenu 158.000 Kč bez DPH, tj. za 191.180
Kč vč. DPH. ZM schvaluje související rozpočtové opatření, navýšení rozpočtu v položce Komplexní technicko-ekonomického
posouzení uvažovaného záměru prodeje tepelného hospodářství města Nové Město nad Metují v § 6171 - místní správa o
částku 192.000 Kč. Navýšení bude pokryto změnou příjmové strany rozpočtu u položky daně z příjmů právnických osob
(položka 1121).
ZM 116 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 9.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

ZM 116 - 3.11.2016

Úvodní informace a vystoupení

2.1 Úvod zasedání - schválení programu a schválení orgánů zasedání
Identifikace:
14. zasedání Zastupitelstva města (dále jen "ZM") ve volebním období 2014 - 2018 zahájil starosta města Nové Město
nad Metují (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 zápis byl bez závad. 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: 9.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

ZM 116 - 3.11.2016

Majetkoprávní úkony

16:10

OMM

3.1 Bezúplatný převod pozemků ve Vrchovinách pod komunikací a chodníkem (Viz RM 358 - čl. 2/6)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 3/1 Příloha: ZM 116 - 3/1

Identifikace:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové, uzavřela dne 30.01.2012 dle usnesení č. RM 233-9823/12 s městem smlouvu o výpůjčce pozemků,
jejíž součástí bylo předběžné ujednání o bezúplatném převodu (darování) pozemků p. p. č. 875/3 (ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 2511 m²), p. p. č. 875/25 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 186 m²), p. č.
1006/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 41 m²) a p. p. č. 938/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace,
výměře 13 m²) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, které byly odděleny a znovu sloučeny z původních
pozemků p. p. č. 875/3, p. p. č. 875/22, p. p. č. 938/1 a p. p. č. 1006 dle geometrického plánu č. 563-482/2016 (ze dne
26.09.2016, není dosud zapsán v katastru nemovitostí), z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Nové
Město nad Metují. Jedná se o pozemky pod stavbami chodníků, zkolaudovaných dne 07.10.2016, u silnice č. III/28520
a pod místní komunikací, viz příloha č. ZM 116 - 3/1: geometrický plán, smlouva o výpůjčce z 30.1.2012, majetek
města a dar, ortofoto. RM 358 doporučila ZM schválit přijetí daru.
K rozhodnutí:
Schválit přijetí daru.
Odůvodnění:
Text usnesení je dle požadavku Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70947996, se
sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, který bude dárcem. Jedná se o majetkoprávní narovnání po
dokončení stavby chodníku a převzetí pozemku p. p. č. 875/3 v k. ú. Vrchoviny s komunikací. SS KHK dlouhodobě
usiluje o její převod městu, nevydává k ní žádná stanoviska či povolení ani ji neopravuje.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:16 hodin - vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM") pan Ing. Libor Pozděna přečetl "Identifikaci"
projednávaného bodu. Bez dotazů a připomínek. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení - ST nechal
hlasovat - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 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 116- 7476/16,
(uložen úkol číslo 21835).
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. p. č. 875/3 (ostatní
plocha - ostatní komunikace, o výměře 2511 m²), p. p. č. 875/25 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 186 m²), p. p.
č. 1006/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 41 m²) a p. p. č. 938/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, výměře
13 m²) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, které byly odděleny a znovu sloučeny z původních pozemků p. p. č.
875/3, p. p. č. 875/22, p. p. č. 938/1 a p. p. č. 1006 dle geometrického plánu č. 563-482/2016 (ze dne 26.09.2016, není dosud
zapsán v katastru nemovitostí), z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Nové Město nad Metují. Jedná se o
pozemky pod stavbami chodníků u silnice č. III/28520 a pod místní komunikací s tím, že ZM zároveň schvaluje ve smlouvě
toto ujednání: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně
mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce.“
ZM 116 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 20. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

ZM 116 - 3.11.2016

3.2 Prodej kanalizace a vodovodu z majetku města ve Vrchovinách (Viz RM 358 - čl. 2/5)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 3/2 Příloha: ZM 116 - 3/2

Identifikace:

Město je vlastníkem liniové stavby kanalizačního řadu profilu PVC DN 300 v délce 233 m a vodovodního řadu PE 90 v
délce 68 m a PVC 90 v délce 165 m vč. příslušenství vše v k. ú. Vrchoviny v obci Nové Město nad Metují, v
pozemcích p. p. č. 633/1, č. 633/2 a č. 654/10 v k. ú. Vrchoviny a v obci Nové Město nad Metují. Záměr města prodat
kanalizaci a vodovod byl zveřejněn dle usnesení č. RM 349-14816/16 v době ode dne 17.06.2016 do dne 15.07.2016.
Přílohy č. ZM 116 - 3/2: kupní smlouva + PN, zveřejněný záměr města. RM 358 doporučila ZM schválit prodej.
K rozhodnutí:
Schválit prodej.
Odůvodnění:
Odbory s prodejem souhlasí. Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., s kupní smlouvou souhlasí. Jedná se o
nemovitost, která se sice nezapisuje do katastru nemovitostí, ale o jejím prodeji musí po zveřejnění záměru města
rozhodnout ZM. Sjednaná kupní cena je stejná za jakou město v roce 2007 a 2008 kanalizační a vodovodní řad od
stavebníků RD ve Vrchovinách zakoupilo.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:21 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl
navržené znění usnesení - ST nechal hlasovat - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 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 116- 7477/16,
(uložen úkol číslo 21836).
ZM schvaluje prodej liniové stavby kanalizačního řadu profilu PVC DN 300 v délce 233 m a vodovodního řadu PE 90 v délce
68 m a PVC 90 v délce 165 m vč. příslušenství vše v k. ú. Vrchoviny v obci Nové Město nad Metují, uložených v pozemcích p.
p. č. 633/1, č. 633/2 a č. 654/10 v k. ú. Vrchoviny a v obci Nové Město nad Metují společnosti Vodovody a kanalizace a. s.
Náchod, IČO: 48172928, se sídlem v Náchodě, Kladská 1521, za celkovou sjednanou kupní cenu 382.709 Kč dle kupní
smlouvy v příloze č. ZM 116 - 3/2.
ZM 116 Schvaluje.
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3.3 Koupě pozemku do vlastnictví města - veřejné prostranství u kláštera (Viz RM 351 čl.2/1, usn.
14961/16)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 3/3 Příloha: ZM 116 - 3/3

Identifikace:

OMM dle usnesení č. RM 347-14746/16 zajistil geometrický plán (dále jen "GP") na oddělení pozemků p. p. č. 353/1 o
celkové výměře 4032 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, a st. p. č.
278/2 o výměře 42 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v ul.
Komenského a ul. Klosova. Dle GP č. 2062-262/2016 byla oddělena p. p. č. 353/3 o výměře 782 m2. Dle dohody ST s
představenými Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři (dále jen "MB") byl
tento nově vzniklý pozemek nabídnutý městu za částku 120.000 Kč, která vychází ze znaleckého posudku ze dne
27.01.2016. Kupní cena za 1 m2 dle nabídky MB je 153,45 Kč. RM 351-14961/16 doporučila ZM schválit koupi.
Přílohy č. ZM 113 - 3/3: foto 1, foto 2, kupní smlouva + PN, geometrický plán, snímek mapy, znalecký posudek,
polohopis.
K rozhodnutí:
Schválit koupi pozemku.
Odůvodnění:
OVRR: Z hlediska platného a nově projednávaného ÚP se jedná o rozdílné funkční využití. V platném ÚP je tento
pozemek v ploše občanské vybavenosti. Nový ÚP logicky tento pozemek zařazuje do plochy zeleně veřejné.
Domníváme se, že využití současné i nově navržené jako zeleň veřejná by mělo být zohledněno ve výpočtu ceny
pozemku. SPP: Souhlasí, upozorňují na skutečnost, že nově vzniklé části pozemku budou i nadále součástí kulturní
památky. I nadále na ně bude pohlíženo jako na celek souvisící s kulturní památkou, bez ohledu na vlastnictví
jednotlivých pozemků. ORM: Na dotčeném pozemku je památník „Přátelství“ ve vlastnictví města (dle sdělení OŠKS
zde však nejsou pořádány žádné pietní akce). Z logiky věci by i pozemek okolo takovéhoto památníku měl náležet
městu, k čemuž se přiklání i ORM. Návrh v novém ÚP na změnu z plochy občanské vybavenosti na veřejnou zeleň
toto ještě více umocňuje. Vlastnictví tohoto pozemku však do budoucna přinese pro město finanční náklady na opravu
opěrných zídek, které jsou kolem dokola tohoto pozemku, proto by cena za tento pozemek měla být spíše symbolická.
ARCH: Doporučuji využít nabídky ke koupi navržené části pozemku. Jedná se o část veřejného prostoru, který je
vhodné vlastnit. Do budoucna se tím předejde případným tlakům na jeho zastavění. Již nyní je podle mého názoru
mnohými občany tento pozemek vnímán jako majetek města. Můj názor je, že kupní cena by měla být adekvátní
novému návrhu funkčního využití v ÚP - veřejná zeleň. K této změně MB nepodali námitku. TS: Vzhledem k tomu, že
tyto pozemky stejně udržujeme, tak bude lepší je vlastnit. V kupní ceně by bylo vhodné zohlednit naši péči v minulých
letech. OMP: Cena dle znaleckého posudku byla stanovena na částku 296.000 Kč za 950 m2, tj. 312 Kč/m2 pozemku.
Nabídka MB snižuje kupní cenu za 1 m2 cca na polovinu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:22 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl
navržené znění usnesení - ST nechal hlasovat - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 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 116- 7478/16,
(uložen úkol číslo 21837).
ZM schvaluje koupi pozemku p. p. č. 353/3 o výměře 782 m2 odděleného geometrickým plánem č. 2062-262/2016 z
pozemků p. p. č. 353/1 o celkové výměře 4032 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační
plocha, a st. p. č. 278/2 o výměře 42 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v ul.
Komenského a ul. Klosova, vedených na listu vlastnictví č. 2791 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, od vlastníka Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři,
Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno, za kupní cenu ve výši 120.000 Kč s tím, že náklady na geometrický plán a návrh na
vklad do katastru nemovitostí uhradí město a kupní cena bude uhrazena do 10 dnů po vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.

STIS

ZM 116 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 20. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.4 Prodej nemovitosti z majetku města na T. G. Masaryka - nebytové jednotky č. 45/104 (Viz RM 358 - čl.
2/12)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 3/4 Příloha: ZM 116 - 3/4

Identifikace:

Nemovitost nebytová jednotka č. 104, dnes prodejna drogérie, v přízemí budovy č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém
Městě nad Metují vč. podílu o velikosti 35665/523116 ke společným částem budovy a k pozemku stp. č. 1524 v k. ú.
Nové Město nad Metují. Záměr města zveřejněn dle usnesení RM č. 356-15175/16 ode dne 27.09.2016 do dne
21.10.2016. RM 358 nedoporučila ZM přijmout předloženou nabídku ke zveřejněnému záměru, protože nedosahuje
ani 2/3 ceny v místě a čase obvyklé stanovené dle znaleckého posudku. V přílohách č. ZM 116 - 3/4: zveřejněný
záměr, znalecký posudek, snímek mapy.
K rozhodnutí:
Neschválit prodej nemovitosti za nabídnutou cenu.
Odůvodnění:
Obálka s nabídkou a se znaleckým posudkem byly otevřeny na zasedání RM 358, kde bylo zjištěno, že nabídnutá
kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá podle znaleckého posudku ze dne 14.10.2016. RM nedoporučila
ZM schválit prodej a uložila OMM znovu zveřejnit záměr města prodat nemovitost za stejných podmínek s uvedením
minimální kupní ceny ve výši 3.585.000 Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:25 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. S dotazem se přihlásil pan Ing. Čopík,
Ph.D. - neuvažovala RM o pokračování pronájmu nebytových prostor jiným nájemcem, a jaký je technický stav
prostor? ST - určitě o tom RM uvažuje, ale v první fázi se rozhodla zkusit prodej s tím, že pokud druhý pokus nebude
úspěšný, budou nebytové prostory nabídnuty k pronájmu. Vedoucí OSN odpověděl na druhý dotaz pana Ing. Čopíka,
Ph.D. (stav objektu) - v brzké době by nás na objektu čekala výměna výloh, jinak objekt odpovídá svému stáří. Ing.
Čopík, Ph.D., za odpovědi poděkoval. Žádné další dotazy již nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení ST nechal hlasovat - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 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 116- 7479/16
ZM neschvaluje prodej nemovitosti nebytové jednotky č. 104 (45/104), prodejny drogérie, umístěné v přízemí budovy č. p. 45
v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují včetně podílu o velikosti 35665/523116 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 1524 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedenou KÚ pro KHK, KP Náchod na LV č. 10 001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za nabídnutou kupní cenu 2.000.077 Kč, zájemcům, manželům M. a R. D., a to z
důvodů nízké nabídkové ceny. ZM bere na vědomí informaci o novém vyvěšení záměru prodeje, o kterém rozhodla RM 358 s
tím, že ve vyvěšení záměru bude uvedena minimální nabídková cena ve výši dle znaleckého posudku.
ZM 116 Neschvaluje.

STIS
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Rozvoj

16:30

OMM

4.1 Hlavní budova v areálu kasáren - návrhy a možnosti využití (viz RM 358 - 3/6)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 4/1 Příloha: ZM 116 - 4/1

Identifikace:

Na základě usnesení č. RM 355-15131/16, kde RM uložila OMM zpracovat návrh na využití hlavní budovy vč.
ekonomických souvislostí. OMM předkládá výtah dat a informací, ze kterých vycházel při zpracování návrhu. Mj. byly
využity zápisy z pracovní skupiny Kasárna, Koncepce bytové politiky, Strategický plán města, Cenové ukazatele ve
stavebnictví pro rok 2016, orientační cenové nabídky na demolici objektu, informace o dotačních titulech MMR, bylo
přihlédnuto i k současnému technického stavu objektu atd. Podrobně viz přílohy č. ZM 116 - 4/1. RM doporučuje ZM
vzít na vědomí zpracovaný materiál OMM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zpracovaný materiál OMM ve znění přílohy č. ZM 116 - 4/1.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V 16:30 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl
navržené znění usnesení. ST - usnesení budeme brát jen 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. 1 USNESENÍ č. ZM 116- 7480/16
ZM bere na vědomí návrh na využití hlavní budovy v areálu kasáren vč. ekonomických souvislostí ve znění přílohy č. ZM
116 - 4/1.
ZM 116 Bere na vědomí.

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

4.2 PD - Cyklostezka „Nové Město nad Metují - Vrchoviny“- žádost o příspěvek ze SFDI (Viz RM 356 čl.3/8,
usn. RM 356- 15184/016)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 4/2 Příloha: ZM 116 - 4/2

Identifikace:

Dne 08.09.2016 SFDI schválil „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů na akce zajišťující zvýšení bezpečnosti
a dopravní plynulosti, výstavbu a údržbu cyklistických stezek a nově také „Pravidla“ na „Křížení místních a veřejně
přístupných účelových komunikací“ na rok 2017. Pro město je nyní zpracovávána PD ve stupni DPS a DPPS na akci
„Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“. Dne 26.09.2016 se k tomuto projektu konala konzultace na SFDI.
Celkové náklady na realizaci akce (dle pracovního rozpočtu projektanta) činí 4.500.000 Kč, předpoklad příspěvku ze
SFDI 2.975.000,0 Kč, předpoklad nákladů hrazených městem 1.525.000 Kč. RM 356 doporučila ZM schválit podání
žádosti o dotaci.
K rozhodnutí:
Schválit podání žádosti o příspěvek ze SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek na rok 2017 na akci:
„Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“.
Odůvodnění:
OMM doporučuje podání žádosti.
Z podrobnějšího projednání:

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

V 16:32 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl
navržené znění usnesení - opět nebyly žádné dotazy - ST nechal hlasovat - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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 116- 7481/16
ZM schvaluje podání žádosti o příspěvek ze SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek na rok 2017 na akci:
„Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“.
ZM 116 Schvaluje.
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4.3 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón (Viz RM 357)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 4/3 Příloha: ZM 116 - 4/3

Identifikace:

OMM předkládá do ZM ke schválení vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón. Po schválení výše peněžních prostředků pro jednotlivé
žadatele budou s nimi uzavírány smlouvy podle tohoto vzoru. Ve smlouvě bude zároveň ošetřena výše dotace
poskytnutá Ministerstvem kultury ČR a výše dotace poskytnuté městem. Jedná se o smlouvy o poskytnutí dotace pro
částky poskytované městem ve výši od 50.000 Kč. Podrobnosti viz příloha č. ZM 116 - 4/3. RM 357 doporučila tuto
smlouvu schválit.
K rozhodnutí:
Schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón a dotace poskytované městem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválení vzorové smlouvy z důvodu zjednodušení administrace při uzavírání těchto smluv.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:33 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Připomínka paní PhDr. Kulhavé - v článku
III. ("Práva a povinnosti účastníků tj. podmínky pro poskytnutí dotace"), bod 5. je uvedeno: "V případě, že příjemce
dotace je právnická osoba, je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a je
povinen vést samostatnou průkaznou evidenci o použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních
prostředků." - příspěvek nemusí být určen pouze pro právnické osoby, ale příjemcem mohou být i soukromí vlastníci,
kteří účetnictví nevedou. ST - v tuto chvíli se k tomu nedokáže vyjádřit, je to odborná problematika - kdyby byly
připomínka zaslána na MěÚ předem, mohli jsme to do materiálu zapracovat a přesně se k tomu vyjádřit. Do diskuse
se přihlásil Ing. Kunte (vedoucí Odboru finančního - dále jen "OF") se slovy, že připomínka paní PhDr. Kulhavé je
opodstatněná a doporučoval by usnesení s navrhovanou úpravou schválit. TAJ - usnesení bude schváleno "...ve
znění upravené přílohy…". Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení s doplňkem (úpravou) - žádné dotazy již
nebyly - ST nechal hlasovat - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 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 116- 7482/16
ZM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón ve znění upravené přílohy č. ZM 116 - 4/3.
ZM 116 Schvaluje.

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

4.4 ÚP aktuální informace pro ZM (viz ZM 115 - 7/3 - Viz RM 358 čl.3/1)
Identifikace:
Zastupitel pan Ing. Jan Němeček požádal na ZM 115 o pravidelné poskytování aktuálních informací z OVRR o stavu
příprav nového územního plánu (dále jen "ÚP"). Od ZM 116 budou tyto informace prezentovány na všech řádných
zasedáních ZM.
Informace OVRR - v současné době jsou vyhodnoceny všechny připomínky a námitky podané v rámci společného i
veřejného jednání. Dále je zpracován návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách. Pro precizaci
těchto návrhů je však potřeba provést samotnou úpravu návrhu ÚP (standardně se tento krok činí až před samotným
opakovaným veřejným projednáním). Na jaře letošního roku byly dány pokyny projektantovi (Doc. Ing. arch. Ivan
Kaplan) k úpravě návrhu ÚP. Pořizovatel (OVRR) obdržel upravenou dokumentaci v polovině září. Od té chvíle
probíhá kontrola dokumentace, ve které je stále řada nedostatků. V současné době je již zkontrolována kompletně
grafická část a větší část výrokové textové části. Předpokladem je, že opakované veřejné jednání se bude konat na
začátku roku 2017 a samotné vydání ÚP by mělo být v rámci 1. poloviny roku 2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktuální stav příprav nového ÚP.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Adam Balcar referent Odbor výstavby a regionálního rozvoje

V 16:37 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl
navržené znění usnesení. ST - usnesení budeme brát pouze 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. 4 USNESENÍ č. ZM 116- 7483/16
ZM bere na vědomí informace OVRR o aktuálním stavu příprav nového Územního plánu Nového Města nad Metují.

STIS

ZM 116 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 20. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.5 Studie systému zeleně - (územní studie systému veřejné zeleně a rozvoje zástavby v lokalitě bývalých
kasáren - krajské předměstí) (Viz RM 358 čl.3/3)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 4/5 Příloha: ZM 116 - 4/5

Identifikace:

V roce 2012 RM schválila zpracování urbanistické studie na areál Kasárna a část území Březinek. Tato akce byla
zadána firmě Ing. arch. Ivan Kaplan - AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 130 00 Praha 2. Ke konci roku 2012 byla
odevzdána Studie systému zeleně (územní studie systému veřejné zeleně a rozvoje zástavby v lokalitě bývalých
kasáren - krajské předměstí), dále jen "Studie". Tato Studie byla zastupitelům představena panem Doc. Ing. arch.
Kaplanem na samostatném semináři společně s návrhem nového ÚP. Vzhledem k tomu, že se současně projednával
návrh nového ÚP, tak nebyla tato Studie předložena, neboť právě projednáváním nového ÚP vznikaly v této Studii
drobné odchylky. V současné době je již stav takový, že by už ke změnám, které by se dotkly řešeného území,
nemělo dojít, a proto byla u pana Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana objednána konečná úprava a Studie je nyní
předkládána na vědomí RM a následně ZM. RM 358 doporučila ZM vzít v předložené podobě Studii na vědomí podrobnosti viz příloha ZM 116 - 4/5.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Studii systému zeleně.
Odůvodnění:
Vyjádření OMP a PRAV k platné Studii Březinky - Studie byla schválena jako nedílná příloha kupní smlouvy se
smlouvou o právu předkupním na 21. zasedání ZM dne 03.03.2005 usnesením č. ZM 21-399/05, za podmínek
uvedených ve smlouvě o spolupráci ze dne 22.12.2004, viz výňatek z textu z kupní smlouvy (KS). Z hlediska
stavebního zákona se sice nejedná o závazný dokument, ale z hlediska smluvního ujednání mezi stranami, to je stále
platný dokument, a bude platný, dokud neuplyne doba k výstavbě ujednaná v KS a jejích dodatcích, tj. 31.12.2018. Z
tohoto důvodu a v tomto kontextu zůstavá Studie Březinky nadále v platnosti a není třeba ji rušit v souvislosti se
vzetím na vědomí Studie systému zeleně.
Výňatek z textu kupní smlouvy:
Záměr města prodat nemovitosti, uvedené v bodě II této smlouvy byl zveřejněn od 29.12.2004 do 14.1.2005. Prodej
nemovitostí uvedených v bodě II této smlouvy za sjednanou cenu 60,-Kč za 1 m2, stanovenou znaleckým posudkem
č. 1311/52/04, znalce Ing. Jiřího Pokorného ze dne 16.11.2004, v k.ú. Nové Město nad Metují, tedy za celkovou kupní
cenu ve výši 1.364.400 Kč (slovy: jeden milion třista šedesát čtyři tisíc čtyři sta korun), v k.ú. Nové Město nad Metují,
schválilo zastupitelstvo města na 21. řádném veřejném zasedání dne 3.3.2005, usnesením č. ZM 21 - 399/05, za
podmínek uvedených ve smlouvě o spolupráci ze dne 22.12.2004.
článek IV. - Prodávající prodává shora vyjmenované nemovitosti kupujícímu pod podmínkou, že na nich kupující
vybuduje stavby v rozsahu, zpracovaném v Urbanistické studii - situace v zakázce č. 444 z ledna 2005, investora
FATO-ZILVAR na akci Březinky Nové Město nad Metují projektanta ing. Václava Zilvara, která tvoří nedílnou součást
této smlouvy a to:
bytové domy vysokopodlažní A1, A2, A3 o 27 bytových jednotkách,
bytové domy vysokopodlažní D1, D2, D3, D4 o 40 bytových jednotkách,
bytové domy nízkopodlažní C1, C2, C3 o 18 bytových jednotkách,
9 rodinných domů a 2 rodinné domy s provozovnami.
Vyjádření OVRR: OVRR doporučuje vzít předmětnou územní studii systému veřejné zeleně a rozvoje zástavby v
lokalitě bývalých kasáren na vědomí. Následně OVRR jako pořizovatel v souladu s ustanovením § 30 odst. 4
stavebního zákona schválí možnost jejího využití a podá návrh na vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti. Tato studie měla za hlavní úkol prověřit řešené území za účelem rozčlenění do jednotlivých
funkčních ploch v novém územním plánu. Dále je zde možnost, že na ni budou navazovat další, podrobnější územní
studie, řešící jednotlivá veřejná prostranství.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:39 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl
navržené znění usnesení. ST - usnesení budeme brát pouze 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. 5 USNESENÍ č. ZM 116- 7484/16
ZM bere na vědomí ve znění přílohy č. ZM 116 - 4/5 Studii systému zeleně (územní studie systému veřejné zeleně a rozvoje
zástavby v lokalitě bývalých kasáren - krajské předměstí), kterou zpracoval pan Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan - AGORA
STUDIO, Vinohradská 156, 130 00 Praha 2.
ZM 116 Bere na vědomí.
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4.6 Podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie krajiny SO ORP Nové Město nad Metují“ (Viz RM
358 čl.3/13)
Identifikace:
ORM společně s OVRR předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie
krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“. Žádost bude předložena do výzvy č.
9 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Žádosti jsou v této výzvě přijímány do dne 31.03.2017. K žádosti je nutné již mít na základě výběrového řízení
vybraného zpracovatele studie a doložit oboustranně podepsanou smlouvu o dílo. V současné době probíhá průzkum
trhu. Cena za zpracování studie se dle našich odhadů bude pohybovat v rozmezí 800 - 1 000 tis. Kč. Žadatelem o
dotaci bude ORP Nové Město nad Metují a projekt bude zpracován pro celé správní území ORP. Realizace projektu
bude probíhat v letech 2017 - 2019. Dotace činí 90 % ze způsobilých výdajů, předfinancování projektu bude zajištěno
z financí určených pro výkon státní správy, nikoli z investičního rozpočtu, který se týká činnosti ORM, spoluúčast 10 %
pak bude pokryta z kapitoly určené pro výkon státní správy na úseku územního plánování. OVRR je pořizovatelem
studie (zpracování zadání ÚS, projednání s dotčenými subjekty, schválení možnosti jejího využití a podání návrhu na
vložení dat o této studie do evidence územně plánovací činnosti), ORM bude spolupracovat na administraci projektu v
souvislosti s dotací. RM 358 doporučila ZM vzít na vědomí podané informace a schválit podání žádosti o dotaci na
projekt „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“ do
Integrovaného regionálního operačního programu. Celá záležitost byla projednána i s obcemi v rámci ORP Nové
Město nad Metují na Poradě starostů obcí ve SO ORP Nové Město nad Metují, která se uskutečnila dne 25.10.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložené informace a schválit podání žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR jakožto pořizovatele studie a subjektu, na základě jehož podnětu se bude studie zpracovávat:
Zatímco potřeby rozvoje a ochrany zastavěného území včetně vymezování zastavitelných ploch jsou řešeny
obvyklými postupy podle stavebního zákona a jsou relativně dostatečně legislativně i metodicky ošetřeny a prakticky
aplikovány, ve volné krajině, tj.
v nezastavěném území, dosud nebyly možnosti uplatnění nástrojů územního plánování dostatečně využity. Cílem
pořízení územní studie krajiny (dále také „ÚSK“) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční
víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního
plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který
orgán je k rozhodování příslušný. Pořízení územní studie krajiny je plně v souladu se závazky České republiky v rámci
Evropské úmluvy o krajině a zejména s cíli a úkoly územního plánování stanovenými stavebním zákonem.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:41 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl
navržené znění usnesení - žádné dotazy ani připomínky k navrženému znění usnesení nebyly - ST nechal hlasovat hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. ZM 116- 7485/16,
(uložen úkol číslo 21838).
ZM bere na vědomí předložené informace a schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie krajiny správního
obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“ do Integrovaného regionálního operačního programu.
ZM 116 Schvaluje.
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4.7 Podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město
nad Metují“ (Viz RM 358 čl.3/14)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 4/7 Příloha: ZM 116 - 4/7

Identifikace:

ORM společně s OVRR předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie
veřejných prostranství v rámci obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“. Žádost bude předložena do
výzvy č. 9 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Žádosti jsou v této výzvě přijímány do dne 31.03.2017. K žádosti je nutné již mít na základě výběrového řízení
vybrané zpracovatele studií a doložit oboustranně podepsané smlouvy o dílo. Žadatelem a příjemcem dotace může
být pouze obec s rozšířenou působností, tedy ORP Nové Město nad Metují. Avšak v rámci projektu mohou být
zpracovány studie veřejných prostranství i pro okolní obce v našem ORP. V rámci projektu předkládaného do IROP(u)
budou zpracovány územní studie lokalit vybraných v rámci Nového Města nad Metují a dále lokalit ve veřejném
prostranství ostatních obcí ORP. Předběžně již víme, že mají zájem o účast v projektu obce Provodov-Šonov a
Bohuslavice. Celá záležitost byla podrobně projednána s obcemi v rámci ORP Nové Město nad Metují na Poradě
starostů obcí ve SO ORP Nové Město nad Metují, která se uskutečnila dne 25.10.2016. Samotná realizace projektu
se předpokládá v letech 2017 - 2019. Dotace činí 90 % ze způsobilých výdajů. Předfinancování projektu, vč. podílu
okolních obcí, bude zajištěno z financí určených pro výkon státní správy ORP Nové Město nad Metují. S tím, že by se
s obcemi zapojenými do projektu smluvně zajistilo dofinancování jejich podílu na projektu ve formě ex-post, a to z
důvodů vyhnutí se dvojímu financování z veřejných prostředků. Pořizovatelem studií je OVRR (zpracování zadání
územních studií pro obce, projednání s dotčenými subjekty, schválení možnosti jejích využití a podání návrhu na
vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti, spolupráce na zadávací dokumentaci k VŘ),
ORM bude zajišťovat administraci projektu v souvislosti s dotací a poskytne součinnost při výběrových řízeních.
Ve spolupráci ORM, OVRR a vedení města byly vybrány lokality ve veřejném prostranství, které by bylo vhodné řešit v
rámci tohoto projektu na území města Nové Město nad Metují. Celkem je navrženo 13 lokalit (Oáza - prostory kolem
budovy MSSS Oáza vč. přilehlého lesoparku; Vrchoviny; náměstí 17. listopadu - vč. nedalekého hřiště; park u Husova
sboru - vč. návaznosti na ul. na Bořetíně a na hřbitov; ul. Klosova vč. uličky k Edenu; náměstí Republiky a okolí; ul.
Českých legií po "farskou zahradu" (vč. parkoviště) a prostor kolem smuteční síně; Spy - náves; průchod z ul. Boženy
Němcové přes hřiště + „trojúhelník“, vč. prostor před MŠ Rašínova; ul. 28. října (od ul. Školní po ul. Gen. Klapálka) +
přilehlé garáže (parkování); park Krčín (u sokolovny); Žižkovo náměstí - až po „reprezenťák“) určených k řešení a ke
zpracování územní studie daného prostoru. Na doporučení OVRR je zařazena lokalita Malecínské (prostor mezi
Penny a přeložku I/14). Lokality jsou přibližně zaneseny v mapovém podkladu, jež je přílohou bodu. RM 358
doporučila ZM vzít na vědomí podané informace a schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie
veřejných prostranství v rámci obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“ do Integrovaného regionálního
operačního programu. RM 358 doporučila ZM schválit seznam veřejných prostranství na území Nového Města nad
Metují, pro něž budou zpracovávány územní studie, ve znění přílohy č. ZM 116 - 4/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložené informace a schválit podání žádosti o dotaci. Schválit seznam lokalit vybraných pro
zpracování územních studií v rámci města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR jakožto pořizovatele územní studie a subjektu, na základě jehož podnětu se bude studie
zpracovávat: Důvodem předložení tohoto bodu je vyhlášený dotační titul, který je určen pro územní studie veřejných
prostranství, kterými jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Územní
studie obecně představují územně analytický podklad a ověřují možnosti a podmínky změn v území, slouží jako
podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (územní a regulační plány), jejich změně a pro rozhodování v
území; územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj
některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání
území nebo jejich vybraných částí. Územní studie veřejných prostranství je územně plánovací podklad, který je
možno, podle konkrétních podmínek a aktuální potřeby, cele či částečně využít například pro následné zpracování
dokumentace pro územní řízení, případně (v případě studií obsahujících jednoduchá řešení) přímo pro zpracování
zadávací, resp. realizační dokumentace pro úpravu veřejných prostranství. Územní studie je základem pro úpravy
stávajících či návrh nových veřejných prostranství. Slouží pro určení charakteru i náplně jednotlivých veřejných
prostranství a může být využita i pro práci s celým systémem veřejných prostranství v sídle. V procesu jejího
pořizování se nabízí příležitost k zapojení veřejnosti do plánování města v problematice, ke které mají lidé nejblíže,
jelikož veřejná prostranství denně užívají. Veřejná prostranství slouží k užívání veřejností a plní většinou více
vzájemně souvisejících funkcí. Jedná se především o obsluhu území vč. obsluhy dopravní, nakupování a vyřizování
nezbytných záležitostí, docházku domů a do zaměstnání, ale rovněž o samotný pobyt na veřejných prostranstvích, o
rekreaci (například v parku) a v neposlední řadě též o společenská setkávání. Na veřejných prostranstvích probíhá
každodenní spolužití obyvatel. Umožňují navazování a udržování neformálních kontaktů, slouží k pobývání lidí,
odpočinek a hry dětí. Vytváření nebo úpravy veřejných prostranství jsou proto podporou pro realizaci společenského
života sídla. Veřejná prostranství jsou nositelem identity místa a jsou určující pro charakter sídla. Jsou základním
prvkem prostorové struktury sídla. Utváření prostranství má zásadní vliv na kvalitu pobytu v něm i v zástavbě, která ho
obklopuje. Kvalitní veřejná prostranství výrazně přispívají k identifikaci obyvatel s daným místem a mohou být
důvodem, proč jsou obyvatelé na svoji obec hrdí. Veřejná prostranství mají vliv i na mikroklima ve městě. V závislosti
na podílu vegetačních a zpevněných ploch i jejich materiálovém řešení mohou buď napomáhat či zhoršovat
provětrávání území, jejich řešení má přímý vliv na teplotu, vlhkost, kvalitu ovzduší i nakládání se srážkovými vodami v
dané oblasti. V neposlední řadě ovlivňuje kvalita veřejných prostranství ekonomickou výkonnost sídla. Nejvíce
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obchodů, restaurací i kaváren najdeme obvykle na nejlépe upravených náměstích. Krásná veřejná prostranství
mohou být rovněž stimulujícím faktorem pro rozvoj cestovního ruchu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:44 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - upozornil na drobnou chybu v textu - v
názvu projektu - správně má být "Územní studie veřejných prostranství v rámci obce s rozšířenou působností Nové
Město nad Metují". ST - název projektu bude zároveň upraven i v usnesení. Žádné dotazy ani připomínky k tomuto
bodu nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení - žádné dotazy ani připomínky k přednesenému
usnesení také nebyly - ST nechal hlasovat - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam
z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. ZM 116- 7486/16,
(uložen úkol číslo 21839).
ZM bere na vědomí předložené informace a schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie veřejných
prostranství v rámci obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“ do Integrovaného regionálního operačního
programu. ZM schvaluje seznam lokalit veřejných prostranství v rámci města Nové Město nad Metují, pro něž budou
zpracovány územní studie, ve znění přílohy č. ZM 116 - 4/7.
ZM 116 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 20. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.8 Aktuální stav projektů k 19.10.2016 (Viz RM 358 čl.3/15)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 4/8 Příloha: ZM 116 - 4/8

Identifikace:

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. ZM 116 - 4/8.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 19.10.2016.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V 16:50 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - 1/ projekt "Za krásami a historií Českého
Betléma I. (Husovo náměstí, č.p. 30)" - Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena dne 14.10.2016 - projekt je již
ukončen vč. uplynutí doby udržitelnosti; 2/ projekt "Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ulici Náchodská" - v
současné době probíhá majetkové vypořádání pozemků; 3/ projekt "Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění,
I. etapa" - RM 358 byla schválena zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodavatele sanačních prací a dále
také příkazní smlouva na administraci VŘ na zajištění TDI. Bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl navržené znění
usnesení. ST - usnesení bereme 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. 8 USNESENÍ č. ZM 116- 7487/16
ZM bere na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 19.10.2016, ve znění přílohy č. ZM 116 - 4/8.
ZM 116 Bere na vědomí.
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4.9 Nová položka rozpočtu - Úspory energie VO v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská studie, energetický posudek (Viz RM 358 čl.3/17)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 4/9 Příloha: ZM 116 - 4/9

Identifikace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypisuje každoročně výzvu pro podání žádostí do programu EFEKT zaměřeného na
podporu realizace opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí. Dotace směřují
konkrétně na úspory energie ve veřejném osvětlení (VO). Podmínkou je dosažení min. úspory energie 35 % průměrné
celkové spotřeby energie v MWh za poslední 3 roky. Realizací opatření musí být dosažena normová hodnota
osvětlení pozemních komunikací. Termín podání žádostí je do konce února 2017. ORM ve spolupráci s TS vybralo
následující komunikace pro rekonstrukci VO: ul. Nádražní, ul. Havlíčkova, ul. Na Strážnici a ul. Nahořanská. Úspory a
dostatečné osvětlení komunikací bude dosaženo výměnou zdroje světla případně snížením výšky stožárů VO. Pro
zjištění, zda je možné podmínky programu splnit a zároveň jako povinná příloha pro podání žádosti o dotaci, je třeba
zadat zpracování studie rekonstrukce osvětlení a energetický posudek (audit) VO. Dle předběžné poptávky je cena
za zpracování studie a posudku 18.150 Kč. Byly osloveny 2 firmy. Jedna firma poptávku nezaslala z důvodů, že bude
problematické navrhnout takové opatření, aby byla dosažena požadovaná úspora a zároveň dodrženy požadavky na
osvětlenost. ORM předkládá RM a následně ZM ke schválení novou položku rozpočtu na zpracování studie
rekonstrukce VO a energetického posudku (auditu). RM 358 doporučila ZM schválit tuto novou položku v rozpočtu
2016 a schválit navržené rozpočtové opatření.
K rozhodnutí:
Schválit novou položku rozpočtu 2016 "Úspory energie VO v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská studie, energetický posudek", schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Osvětlení výše uvedených ulic je nedostatečné a je často předmětem připomínek občanů, realizací opatření dojde
nejen k dosažení dostatečného osvětlení, ale i úspoře nákladů na provoz VO. Zároveň je zde šance na získání
dotační podpory ve výši až 70 % nákladů na realizaci. Maximální výše dotace je 2 mil. Kč. Abychom byli na podání
žádosti připraveni, je nutné zadat studii a posudek již v letošním roce.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:52 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl
navržené znění usnesení - žádné dotazy ani připomínky k přednesenému usnesení nebyly - ST nechal hlasovat hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. ZM 116- 7488/16
ZM schvaluje novou položku rozpočtu 2016 "Úspory energie VO v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská studie, energetický posudek". ZM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 25 tis. Kč z org. 1701, § 2219 Parkovací
automaty na tuto novou položku.
ZM 116 Schvaluje.
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4.10 Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu
objektů historické či architektonické hodnoty RM 358-3/22
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 4/10 Příloha: ZM 116 - 4/10

Identifikace:

Regenerační komise dne 19.09.2016 (zápis č. 3/2016) navrhla, aby pro objekty, které mají pro město historický a
architektonický význam (navrhovaný Seznam objektů historického a architektonického významu - usnesení KREG
9/2016 Regenerační komise doporučuje RM schválení navrhovaného seznamu 60 objektů s drobnými úpravami) a
které svým charakterem nenaplňují podmínky Ministerstva kultury ČR pro poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón (nejsou kulturní památkou a zároveň nejsou
součástí městské památkové rezervace či městské památkové zóny), byla umožněna finanční pomoc ze strany města
(viz KREG 10/2016 Regenerační komise doporučuje RM zařadit do rozpočtu na rok 2017 vytvoření fondu na obnovu
nemovitostí z tohoto seznamu ve výši 300.000 Kč, tato částka přibližně odpovídá polovině příspěvků z
předcházejících let na obnovu obdobného počtu nemovitostí. Regenerační komise doporučuje RM schválení výše
příspěvků 20 % z celkových nákladů na obnovu). Na základě toho byly vytvořeny Zásady pro financování a
poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu objektů historické či architektonické hodnoty.
O dotaci z rozpočtu města může žádat pouze vlastník objektu z výše uvedeného seznamu. Navrhovaná roční
alokovaná částka 300 tis. Kč, maximální výše dotace jednomu žadateli 100 tis. Kč, přičemž maximální procentuální
podíl dotace na uznatelných výdajích 15 % (návrh ze strany OF - stejná výše jako výše příspěvku města v Programu
regenerace). Administraci bude zajišťovat ORM. Předpoklad vyhlášení pravidel pro žadatele po jejich schválení v ZM,
předpoklad ukončení příjmu žádostí dne 30.01.2017. Současně byla vytvořena vzorová Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace na Obnovu objektů historické či architektonické hodnoty - nad 50 tis. Kč. Tato smlouva je
navrhována jako vzorová a bude po schválení výše dotace (nad 50.000 Kč) pro jednotlivé žadatele s nimi uzavírána.
RM 358 doporučila ZM schválit navržené usnesení.
K rozhodnutí:
Schválit Seznam objektů historické či architektonické hodnoty, schválit Zásady pro financování a poskytování dotace z
rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu objektů historické či architektonické hodnoty, schválit vzor
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na Obnovu objektů historické či architektonické hodnoty - nad 50 tis. Kč,
schválit každoroční zařazování částky 300 tis. Kč do rozpočtu města na obnovu objektů historické či architektonické
hodnoty, schválit Grantovou komisi.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V 16:54 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu + poukázal na drobnou úpravu položky v
"Seznamu objektů historické a architektonické hodnoty", na kterou upozornila Regenerační komise. Ing. Hovorka jménem Regenerační komise požádal o podporu tohoto bodu - jedná se o podporu obyvatel - je tam 300.000 Kč pro
příští rok - čas ukáže, do jaké míry bude využito - pokud by se po 2-3 letech ukázalo, že podpora není využívána, je
možné ji z rozpočtu města vypustit, ale domnívá se, že to bude ku prospěchu města. PhDr. Kulhavá se dotázala, zda
je "Seznam objektů historické a architektonické hodnoty" závazný a proč tam nejsou zahrnuty i objekty v majetku
města. ST - vysvětlil, že bychom přispívali sami sobě. PhDr. Kulhavá - ano, toho si je vědoma - nejde jí o příspěvek jde jí o to, aby byly zahrnuty také v seznamu. Ing. Hovorka - zdůvodnil, proč byly objekty v majetku města ze seznamu
odstraněny. PhDr. Kulhavá - rozumí tomu, ale ráda by seznam měla ucelenější i o objekty (památky) v majetku města.
Odpověděl Ing. Hovorka - nyní je objektů cca 62. PhDr. Kulhavá - když už se utváří seznam, měl by být kompletní.
MST - zmínil průběh jednání v této věci - uplynula již řada měsíců - návrh PhDr. Kulhavé by nás mohl zase vrátit na
začátek k seznamu čítajícím možná stovky nemovitostí - samozřejmě je to také možné, ale zabrání to tomu, aby v
roce 2017 mohli majitelé nemovitostí, viz stávající seznam památek, čerpat finanční prostředky. Mgr. Hylský - co je
myšleno pojmem "vodárna"? Jsme zvyklí říkat "vodárna" objektu, co není "vodárna", ale bývalá elektrárna. Ing.
Hovorka se omluvil, ale bohužel na to nyní nedokáže odpovědět. Nikdo z přítomných též nedokázal na dotaz Mgr.
Hylského odpovědět. Reagoval ST - dotaz určitě dodatečně zodpovíme, ale bude to ta stará budova, ta je historická.
Žádné další dotazy již nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. ST - jedno slůvko bude z textu
vypuštěno. Ing. Hovorka - je na rozpacích, zda může hlasovat k tomuto bodu či nikoliv a zda by se nejednalo o
podjatost, když je jmenován do Grantové komise?. ST - domnívá se, že v tomto případě Ing. Hovorka může hlasovat.
Žádné další dotazy již nebyly - ST nechal hlasovat - hlasováno - 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 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. 10 USNESENÍ č. ZM 116- 7489/16
ZM schvaluje Seznam objektů historické či architektonické hodnoty ve znění přílohy č. ZM 116 - 4/10.
ZM schvaluje Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu objektů
historické či architektonické hodnoty včetně podpůrných formulářů (Žádost o poskytnutí dotace, návrh Čestného prohlášení
žadatele, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace) ve znění přílohy č. ZM 116 - 4/10.
ZM schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy č. /…o poskytnutí dotace na Obnovu objektů historické či architektonické
hodnoty - nad 50 tis. Kč ve znění přílohy č. ZM 116 - 4/10.
ZM schvaluje každoroční zařazování částky 300 tis. Kč do rozpočtu města na obnovu objektů historické či architektonické
hodnoty.
ZM schvaluje Grantovou komisi ve složení: Ing. Libor Hovorka, Ing. Jiří Kunte a pí Alena Čečetková.
ZM 116 Schvaluje.
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Finance

17:07

OF

5.1 Rozpočtová opatření 2016
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 5/1 Příloha: ZM 116 - 5/1

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:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

V 17:07 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - bez dotazů a připomínek - vedoucí OF
přednesl navržené znění usnesení - k usnesení také nebyl žádný dotaz ani připomínka - hlasováno a schváleno 20
hlasy. 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 116- 7490/16
ZM bere na vědomí a schvaluje oprávněnost rozpočtových opatření a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o rozpočtová
opatření ve znění přílohy č. ZM 116 - 5/1: 1) dotace na veřejně-prospěšné práce pro Technické služby a Městskou policii
77,66 tis. Kč, 2) dotace pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb (centrum denních služeb, odlehčovací služby,
pečovatelská služba, domov pro seniory) 777 tis. Kč, 3) dotace pro "ZŠ Komenského" na projekt Preventivní program 2016 2017 - 18 tis. Kč, 4) dotace pro "ZŠ Malecí" na projekt Táhneme všichni za jeden provaz 18 tis. Kč, 5) dotace na volby do
Zastupitelstva KHK 298 tis. Kč, 6) vratka dotace ze Strategie prevence na Výchovně rekreační pobyt dětí 5,78 tis. Kč, 7)
dotace na činnost odborného lesního hospodáře 72,71 tis. Kč, 8) navýšení položky Stavební úpravy chodníku v ul. Družstevní
70 tis. Kč, 9) navýšení položky Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší 35 tis. Kč, 10) navýšení
akce Stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek u "MŠ Na Františku" 75 tis. Kč, 11) navýšení akce
Komunikace v areálu bývalých kasáren 15 tis. Kč.
ZM 116 Schvaluje.

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

5.2 Žádost Centra Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2017 (Viz RM 358 čl.5/13)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 5/2 Příloha: ZM 116 - 5/2

Identifikace:

Centrum Najáda s.r.o. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 300 tis. Kč. Důvodem je
nedostatek finančních prostředků na provoz bazénu a sauny v 1. čtvrtletí roku 2017. Poskytnuté prostředky budou
zohledněny při stanovení celkové dotace na rok 2017. RM doporučuje schválit.
K rozhodnutí:
Schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2017 Centru Najáda s.r.o.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti i v předchozích letech.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
V 17:10 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - bez dotazů a připomínek - poté Ing. Kunte
přednesl navržené znění usnesení, ke kterému také nebyl žádný dotaz ani připomínka - ST nechal hlasovat hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. ZM 116- 7491/16,
(uložen úkol číslo 21840).
ZM souhlasí s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2017 Centru Najáda s.r.o. ve výši 300 tis. Kč z důvodu
zajištění provozu bazénu a sauny v 1. čtvrtletí roku 2017 a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
ZM 116 Souhlasí.
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5.3 Žádost o pomoc s financováním provozu zimního stadionu a vyjádření KSPORT (Viz RM 358 čl.5/16)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 5/3 Příloha: ZM 116 - 5/3

Identifikace:

RM 357 se seznámila s žádostí TJ Spartak o dotaci z rozpočtu města na provoz zimního stadionu. RM uložila
KSPORT projednat tuto žádost a vyjádření předložit prostřednictvím OŠKS na příštím jednání RM. KSPORT se sešla
dne 18.10.2016 a doporučila RM schválit mimořádnou dotaci TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 250 tis. Kč s
tím, že TJ Spartak se bude snažit získat chybějící prostředky z dalších zdrojů. V případě, že nebudou úspěšní,
doporučuje KSPORT doplatit chybějící částku v další mimořádné dotaci. RM 358 tento podnět projednala a doporučila
ZM schválit mimořádnou dotaci ve výši 250 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Projednat žádost TJ Spartak o mimořádnou dotaci na provoz zimního stadionu na rok 2016.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme nesouhlasit, žádost není v souladu se "Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu
města Nové Město nad Metují". Zvýšené náklady v roce 2016 se projeví na objemu dotace v roce 2017.
Vyjádření OF: Souhlasím se stanoviskem OŠKS žádost zamítnout. V případě schválení bude navýšena celková
částka na položce Příspěvky - provoz a údržba (§ 3419 - tělovýchovná činnost). V roce 2016 byla na této položce
schválena celková částka 4 500 tis. Kč (došlo k navýšení o 300 tis. Kč oproti roku 2015). Jednotlivé dotace oddílům
jsou navrhovány sportovní komisí. V letošním roce již byla TJ Spartak schválena mimořádná dotace ve výši 655,55
tis. Kč na přípravné práce projektu rekonstrukce chlazení zimního stadionu. V rámci bodu 5.4 bude dále projednávána
žádost o dotaci na rolbu a osvětlení ve výši 1.265 tis. Kč. Vyšší finanční nároky uváděné v žádosti nebyly před
podáním žádosti ani s OŠKS ani s OF konzultovány. Pokud bude přesto dotace schválena, tak bude navýšení pokryto
vyšším plněním daňových příjmů města.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
V 17:11 hodin - vedoucí OF přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Do rozpravy se přihlásil pan Ing. Jan
Neumann s dotazem, zda hlasujeme o částce 250 tis. Kč nebo 500 tis. Kč? ST - hlasujeme o částce ve výši 250 tis.
Kč. Žádné další dotazy ani připomínky již nebyly. Hlasováno - 16 pro, 0 proti, 4 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. 3 USNESENÍ č. ZM 116- 7492/16,
(uložen úkol číslo 21841).
ZM schvaluje mimořádnou dotaci TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 250 tis. Kč. ZM schvaluje RO - poskytnutí dotace
pro TJ Spartak - provoz v částce 250 tis. Kč. Navýšení bude pokryto změnou příjmové strany rozpočtu u položky DPFO ze
závislé činnosti (položka 1111) o 250 tis. Kč. ZM pověřuje ST podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
uzavřeného dle vzorového dodatku schváleného usnesením č. ZM 113-7420/16.
ZM 116 Schvaluje.
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5.4 Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují o finanční spoluúčast města (Viz RM 358 čl.5/19)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 5/4 Příloha: ZM 116 - 5/4

Identifikace:

TJ Spartak informoval RM 341 dne 15.02.2016 a poté ZM 112 dne 25.02.2016 o podání žádosti o dotaci z dotačního
programu MŠMT "Podpora materiálně technické základny sportovních organizací na rok 2016" na opravu osvětlení
zimního stadionu a nákup nové rolby. Žádost byla úspěšná a ze strany MŠMT je podpořena částkou 4,932 mil. Kč,
celkový rozpočet projektu je 6,2 mil. Kč. TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá RM o poskytnutí dotace ve výši
1,268 mil. Kč na spolufinancování výše uvedeného projektu. RM 358 doporučila schválit.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a rozhodnout o dotaci.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Plánovaný projekt byl projednán ZM 112. Celkové předpokládané náklady činily 4 579 tis. Kč a
spolufinancování 916 tis. Kč. Došlo tedy k navýšení původně předpokládané částky spolufinancování cca o 300 tis.
Kč. V případě schválení bude navýšení pokryto vyšším plněním daňových příjmů. OF doporučuje souhlasit.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit s poskytnutím dotace - rekonstrukce osvětlení i nákup nové rolby jsou
nezbytné pro provoz zimního stadionu.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
V 17:14 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - PhDr. Kulhavá - proč došlo k navýšení? Pan
Praus - předseda spolku TJ Spartak - původně žádost byla datumově stanovena na leden, kde jsme byli neúspěšní,
neprošlo to - rolba měla být spalovací, tzn. o dost levnější - do budoucna řeší hodně ekologii zimního stadionu - bylo
jim to doporučeno - jinak by rolbu mohli do 3 let řešit znovu - a druhý důvod je ten, že když to zjistili, tak v ČR byly jen
2 rolby a tak tam museli dát akumulátorovou rolbu. Osvětlení LED - i tam se budou zvyšovat náklady - původní plán
byl, udělat to v létě s tím, že bude využita zvedací plošina od města, ale nyní, kdy už je využívána ledová plocha, tam
budou muset být 4 zvedací plošiny, aby se to během pár týdnů vše stihlo a zimní stadion se mohl plně využívat. ST byla odpověď dostačující? PhDr. Kulhavá - ano + poděkovala. Pan Praus - také poděkoval. Vedoucí OF přečetl
navržené znění usnesení - k přednesenému usnesení nebyl žádný dotaz ani připomínka - ST nechal hlasovat hlasováno - 19 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. ZM 116- 7493/16
ZM schvaluje poskytnutí dotace pro TJ Spartak Nové Město nad Metují na opravu osvětlení zimního stadionu a nákup nové
rolby. ZM schvaluje RO - poskytnutí dotace pro TJ Spartak (oprava osvětlení zimního stadionu a nákup nové rolby) v částce
1,268 mil. Kč. Navýšení bude pokryto změnou příjmové strany rozpočtu u položky daně z příjmů právnických osob (položka
1121) o 1 mil. Kč a DPFO ze závislé činnosti (položka 1111) o 268 tis. Kč. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
ZM 116 Schvaluje.
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Různé

17:19

6.1 Zřizovací listina JSDH (Viz RM 358 - čl. 7/3)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 6/1 Příloha: ZM 116 - 6/1

Identifikace:

ZM je předkládána nová Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Nové Město nad Metují. Tato
zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu ze dne 25.11.2004.
K rozhodnutí:
Schválit Zřizovací listinu JSDH města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
RM doporučila ZM schválit.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V 17:19 hodin - ST přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - nikdo neměl žádný dotaz - ST přednesl navržené
znění hlasování - také bez dotazů a připomínek - ST nechal hlasovat - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. ZM 116- 7494/16
ZM schvaluje Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Nové Město nad Metují ve znění přílohy ZM 116 6/1.
ZM 116 Schvaluje.
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6.2 Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
(Viz RM 358 čl.7/5)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 6/2 Příloha: ZM 116 - 6/2

Identifikace:

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. RM 358
vyhlášku projednala a postoupila ji k rozhodnutí do ZM s tím, že o souhlasu či nesouhlasu nebylo v RM hlasováno.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda vydat nebo nevydat vyhlášku.
Odůvodnění:
RM 355 projednala návrh znění Obecně závazné vyhlášky č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství a usnesením č. RM 355-15166/16 uložila OSÚ dopracovat do textu vyhlášky všechny
autobusové zastávky na území města, železniční stanici a další ulice a lokality navržené zastupitelem panem Bc.
Jiřím Slámou. Po doplnění a posouzení na MV ČR vyhlášku pak znovu předložit do RM a ZM. Požadovaná místa byla
do návrhu vyhlášky doplněna. Dle konzultace s MV ČR není možné do vyhlášky zahrnout prostor železniční stanice,
neboť toto upravují zvláštní právní předpisy. Na základě této konzultace bylo dále přistoupeno k tomu, že veřejná
prostranství, kterých se vyhláška týká, budou vyznačena graficky - v příloze č. 1 vyhlášky. Zároveň byla vypracována
příloha č. 2, ve které jsou uvedeny akce, kterých se zákaz požívání alkoholu nebude týkat. Z vyhlášky bude RM moci
udělovat i individuální výjimky pro další akce, které v příloze č. 2 nejsou uvedeny - forma je ale poněkud složitější,
výjimku je nutné udělit ve správním řízení, formou správního rozhodnutí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
V 17:21 hodin - TAJ přečetl "Identifikaci" bodu projednávanému bodu. Proběhla obsáhlá diskuse přítomných. Pan
Hladík - je proti, není možné kvůli pár lidem popíjejícím v okolí Rychty diskriminovat většinu obyvatel města. Mj. řeší
se v nich nesmyslný počet lokalit, kde by měla platit. Budou využívány metody, kdy se lahev alkoholu schová do
sáčku apod. Ing. Maur, MBA - rozumí tomu, ale neví, zda je jiný způsob, jak tomu negativnímu jevu zabránit než s
pomocí vyhlášky? Pan Valášek - dá tato vyhláška MP dostatečné pravomoce, aby bylo zabráněno povalování opilců?
ST - vyhláška by měla dát pravomoc jak MP tak i PČR. Bc. Sláma - reagoval na komentář p. Hladíka - nešlo by o to,
že bude alkohol schovaný v pytlíku, ale přestupkem bude už to, že budou mít alkohol v držení, který je možné
odebrat. Jedná se o lidi popíjející v centru města + uvedl příklad z praxe. Dle vyhlášky by jim byl alkohol zabaven a
popíjející by byli z místa vykázáni. Není ale teď schopen říci, jak to přesně bude, pokud se vyhláška schválí. Co je ale
jisté, že bez vyhlášky na tyto osoby není žádná páka. Pan Kratěna (vrchní strážník MP) - je problém, že s tím MP
nemůže v současné době nic účinně dělat. Občané to přitom po MP vyžadují, aby se již s opilými osobami v centra
města něco udělalo. Proto on osobně navrhl do vyhlášky zahrnout autobusové nádraží na Rychtě a poté také všechny
kryté autobusové zastávky po Novém Městě nad Metují. Ostatní navržené vítá, ale pouze jmenované (Rychtu a
autobusové zastávky) považuje za nutné. Pan Valášek - shrnul, co mohli dělat dosud, když vyhláška nebyla a když
bude a jak s tím bude policie nakládat - stejně s tím nic nezmůže - jen mu vezme alkohol, z místa ho vykáže a může
ho pokutovat. PhDr. Kulhavá - souhlasí s názorem Ing. Maura - děti se bojí chodit do kina na pohádky - osoby
popíjející u kina na děti pokřikovaly a děti se tam bály jít. Když četla dnešní e-mail Mgr. Zdeňka Krákory, ředitele
Městského klubu v Novém Městě nad Metují, (pozn.: e-mail zaslal asi všem zastupitelům), neví, co má společného
evidence elektronických pokladen s vyhláškou proti požívání alkoholu ve městě. Pojďme vyhlášku schválit a
vyzkoušet, co to udělá. TAJ - aby bylo úplně jasno - vyhlášky tohoto typu jsou restriktivní a nejsou preventivní.
Nemůžete pak čekat, že budou výjimky, musí platit pro všechny. Viz pán čekající na autobusáku s plechovkou piva má MP přijít a zasáhnout. Nejde dělat rozdíly, ty vypadáš dobře, tebe necháme a ty nevypadáš dobře, tak tebe
budeme řešit, vykazovat a pokutovat. Zároveň si vzpomeňme na to, jak dlouho má město protikuřáckou vyhlášku a jak
se daří zákazy vymáhat a řešit? Ing. Petr Neumann - jako organizátor akce na Husově náměstí - nemůže také s takto
pojatou vyhláškou souhlasit - nedokáže si představit při organizování akce, že se bude čekat na správní řízení, kde se
rozhodne o nějaké výjimce. Jsou tam soukromá místa (podloubí) - souhlasil by pouze s částí vybraných míst, ale ne
takto v celém rozsahu - souhlasí s prostorem u kina, ale ne s celým prostorem u kina. ST - sám zde vidí 3 možnosti
hlasování + vyjmenoval je - 1/ hlasování o vyhlášce tak, jak je v příloze, 2/ zúžený návrh - jen v lokalitě dle návrhu p.
Kratěny a za 3/ hlasovat o zamítnutí vyhlášky. Dovolil by si všechny 3 možnosti prohlasovat a poté se ukáže. Bc.
Sláma - ke slovům TAJ - restrikce - policie většinu věcí řeší domluvou, není hned nutností daného člověka
sankcionovat. Bc. Fanta - neví, kdo navrhl tak velký počet míst, když sama MP navrhla jen pár míst - kdo navrhl
všechny ty barvy - zajímalo by ho, kolik lidí, kvůli kterým se o tom uvažuje, je - jestli 10 z cca 10000 lidí? Pokud
nebudou legitimní fyzické tresty, nic s vyhláškou stejnak u takových lidí nezmůžeme. Zeptal se vrchního strážníka MP,
o kolik lidí se jedná. MP - problémových je kolem 10, ale pak je zde ještě mládež. Vysvětlil znovu, proč a která místa
MP navrhla. MST - požádal, aby se hlasovalo, on vyhlášku osobně pokládá za zbytečnou a nepřinášející nic nového již nyní to stálo mnoho času a peněz při přípravě apod. Navrhuje hlasovat o navrženém znění usnesení. TAJ - v
usnesení je uvedeno "ve znění přílohy". PhDr. Kulhavá - naformulovala protinávrh usnesení - teď bychom mohli
hlasovat o tom, jestli město vyhlášku vydá nebo nevydá. ST - když bude "ano", tak budeme hlasovat o tom, jak
vyhlášku upravit. TAJ - když se neshodnete, tak co bude? PhDr. Kulhavá - reagovala. ST - požádal o přečtení
protinávrhu. PhDr. Kulhavá - "ZM vydá OZV o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích". Ing. Petr
Neumann - protinávrh - "ZM vrací předloženou OZV k úpravě podle návrhu vrchního strážníka MP s tím, že tam budou
doplněna dětská hřiště, prostor kolem kina atd." ST - doporučoval by hlasovat o návrhu PhDr. Kulhavé. Ing. Petr
Neumann - stahuje svůj protinávrh, ale je proti takové vyhlášce. ST - protinávrh PhDr. Kulhavé upravil na: "ZM má
zájem vydat…" - hlasováno - 10 pro, 8 proti, 2 se zdrželi - protinávrh nebyl přijat. Poté hlasováno o původním návrhu
usnesení - 6 pro, 11 proti, 3 se zdrželi. Vyhláška přijata nebyla, žádné navržené usnesení nezískalo potřebný počet
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hlasů.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.

6.3 Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 - podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných
kulturních podniků (Viz RM 358 čl.7/6)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 6/3 Příloha: ZM 116 - 6/3

Identifikace:

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních
podniků k zabezpečení veřejného pořádku.
K rozhodnutí:
Rozhodnout zda vydat nebo nevydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Vyjádření PRAV: Předkládaná vyhláška mění nyní platnou vyhlášku č. 2/2006 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku. Nová vyhláška se
bude týkat jen venkovních akcí a bude upravovat ohlašovací povinnost pořadatelů akcí. Dále již vyhláška nebude
upravovat dobu konání akcí a možnost udělovat individuální výjimky pro to, aby akce mohly být konány i po 22.
hodině. Doba konání akcí tedy nebude omezena s tím, že bude využívána obecná právní úprava, dle které po 22.
hodině nesmí být rušen noční klid a MP bude případné rušení nočního klidu řešit dle zákona o přestupcích. V
souvislosti s novelou zákona o přestupcích již není možné udělovat individuální výjimky ze zákonem stanovené doby
nočního klidu (22:00 - 06:00 hodin) a úprava možnosti udělovat výjimky pro dobu konání akcí tím pozbyla smysl (dle
vyjádření MV se u venkovních hudebních produkcí rušení nočního klidu vždy předpokládá, tzn., že i pokud by RM
udělila výjimku z doby konání a akce by rušila noční klid, nemůže být konána). Pokud by vznikly problémy s častým
rušením nočního klidu u akcí konaných po 22. hodině a město by přesto některé takové akce chtělo zachovat, bylo by
nutné vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, ve které je možné přímo stanovit výjimky - konkrétně uvést
akce, u kterých je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Návrh vyhlášky byl konzultován s MV a zůstaly v něm pouze
ty věci, které tam dle MV být mohou. Bylo tedy nutné, vypustiti některé povinnosti, které původní vyhláška
pořadatelům akcí ukládala a dle názoru MV to není možné, protože je to buď upraveno obecně platnými předpisy
(dodržování čistoty a hygieny, úklid místa akce) nebo se jedná o povinnosti v rovině soukromoprávní (povinnost
dodržovat podmínky pro konání akcí stanovené RM).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
V 17:55 hodin - TAJ přečetl "Identifikaci" projednávanému bodu. Ing. Hovorka - dotaz - znamená to tedy, že žádná
akce (zábava) po 22. hodině nebude možná? PRAV - ne, to právě tak není - předkládaný návrh obecně závazné
vyhlášky naopak již nereguluje dobu, ve které akce mohou být pořádány. Pokud by u akcí konaných po 22. hodině
nastal problém s rušením nočního klidu, bude to dle svých kompetencí řešit MP. V případě, že bychom chtěli dobu
nočního klidu regulovat (a některé akce konané po 22. hodině tak fakticky zakázat), museli bychom vydat jiný typ
vyhlášky. Jednalo by se o vyhlášku o nočním klidu, ve které by bylo případně možné konkretizovat akce, které mohou
být v době nočního klidu konány a ostatní akce, které mohou rušit noční klid, by po 22. hodině pořádány být nemohly.
Jedná se o zcela nový přístup k této problematice, vychází to z novely zákona o přestupcích a z metodiky MV ČR.
TAJ - vyjmenováním akcí je dána možnost předání informace občanům, že u těch akcí musí strpět rušení nočního
klidu. Otázkou je, jestli víme, které akce bychom chtěli do vyhlášky zahrnout? PRAV - odpověděla na dotaz TAJ.
Přímo do textu vyhlášky by se muselo dát, pro jaká data a jaké akce by výjimka ze zákonem stanovené doby nočního
klidu platila. TAJ - doplnil o informace z minulých jednání RM a praxe, jak to bylo doposud. ST - tímto jenom
reagujeme na novou zákonnou úpravu - viz média, tisk apod. Praxe ukáže, jak bude vyhláška fungovat. PRAV vyhláška by se mohla zrušit, ale dohodli jsme se na jednáních, že necháme ohlašovací povinnost o konání akcí - tak
to prostě musí být. TAJ požádal vrchního strážníka MP, aby potvrdil, jak to bylo doposud. MP - sdělil, v čem celá
výjimka spočívala - upozornil, i několikrát znovu přijeli, oznamovací povinnost je dobrá pro MP i pro město, aby věděli,
kde se co koná. Žádné další dotazy již nebyly. ST přečetl navržené znění usnesení - neměla by mít OZV č. 7? TAJ ano, opravíme - tím, že nebyla schválena navržená vyhláška č. 7 - ta protialkoholní - tak dojde k číselnému posunu.
ST - pokračoval ve čtení navrženého usnesení - bez připomínek, bez doplnění usnesení - hlasováno - 18 pro, 0 proti,
2 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. ZM 116- 7495/16
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2016 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných
kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku, ve znění přílohy č. ZM 116 - 6/3.
ZM 116 Vydává.
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6.4 Obecně závazná vyhláška č. 8/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 (Viz RM 358
čl.7/11)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 6/4 Příloha: ZM 116 - 6/4

Identifikace:

Obecně závazná vyhláška č. 8/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Požární řád města Nové
Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Viz bod 6/5 - vydání Požárního řádu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V 18:05 hodin - ST přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. I zde dojde k posunu číslování - původně č. 9, nyní č.
8. Bez rozpravy. Hlasováno 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. ZM 116- 7496/16
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Požární řád města
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. ZM 116 - 6/4.
ZM 116 Vydává.

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

6.5 Požární řád města (Viz RM 358 čl.7/4)
Zdroj. dokum.: ZM 116 - 6/5 Příloha: ZM 116 - 6/5

Identifikace:

ZM je předkládáno nové znění Požárního řádu města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Vydat Požární řád města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Dle stanoviska MV ČR není nutné Požární řád vydávat formou obecně závazné vyhlášky, stačí jeho schválení v ZM. V
souvislosti s vydáním nového Požárního řádu proto byla v ZM zrušena Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou byl
předchozí Požární řád vydaný. RM 358 doporučila Požární řád města Nové Město nad Metují vydat.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
V 18:06 hodin - ST přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. PhDr. Kulhavá - položka 24 a 30 je stejná. Máme dvě
stejná místa? Neví, jestli to je správně nebo ne. ST - jedno místo bude z textu odstraněno. Hlasováno o usnesení "…ve znění upravené přílohy…" - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání
ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. ZM 116- 7497/16
ZM vydává Požární řád města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. ZM 116 - 6/5.
ZM 116 Vydává.
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Diskuse

18:00

7.1 Pozvánka na rozpočtový seminář pro zastupitele a členy FV
Identifikace:
ST pozval členy ZM k účasti na jednání rozpočtového semináře pro zastupitele města Nové Město nad Metují a členy
Finančního výboru města Nové Město nad Metují, který se koná v pondělí dne 14.11.2016 od 17:00 hodin v zasedací
místnosti č. I - 1. patro Městského úřadu Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST - vedoucí OF zašle všem pozvaným pozvánku vč. materiálů na výše uvedené jednání, a to nejpozději do středy, tj.
dne 09.11.2016. 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 Informace zastupitele Bc. Jiřího Slámy o dokončeném workoutovém koutku v Jiráskových sadech
Identifikace:
Zastupitel města Nové Město nad Metují a zároveň předkladatel podnětu ve věci zřízení místa pro workout, pan Bc.
Jiří Sláma, informoval zastupitele a přítomnou veřejnost o dokončeném "projektu". Workout se nachází v zadní části
Jiráskových sadů vedle Sokolovny a tímto si dovoluje pozvat občany na slavnostní zahájení, které je naplánované na
středu, tj. dne 09.11.2016, od 15:30 hodin, přímo na místě (u workoutu).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Bc. Jiří Sláma zastupitel Zastupitelstvo města

ST - asistentka vedení města odešle všem zastupitelům e-mailovou pozvánku na tuto akci. ST - je rád, že se workout
podařil zrealizovat za nízké náklady, a to zejména dobrovolnickou činností Bc. Slámy a dalších. V opačném případě
by stál workout mnohonásobně víc peněz. Myslí si, že místo pro umístění workoutu bylo zvolené dobře, běhají tudy
sportovci, Jiráskův park bude oživen a omezí se tak prostor pro vandaly. Bc. Sláma na závěr poděkoval TS za pomoc
s realizací workoutu a práce s tím spojené. 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 Dotaz zastupitele p. Petra Valáška na budoucnost Akademických týdnů v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Zastupitel města Nové Město nad Metují, p. Petr Valášek, se dotázal na budoucnost akce Akademické týdny (dále jen
"AT") v Novém Městě nad Metují, a to z důvodu různých zvěstí, které slyšel od občanů - organizátoři akce byli prý
údajně vyhnáni a nuceni tak vybrat jiné místo pro konání této letité akce.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Petr Valášek zastupitel Zastupitelstvo města

ST podal bližší komentář k celé záležitosti - v poslední době byl přítomen u 3 jednáních s organizátory akce a nájemci
areálu Pavlátova louka - u posledního jednání byl také přítomen radní Ing. Vilém Maur, MBA. Ing. Maur - uvedl, že až
dnes se se ST dozvěděli o konečném rozhodnutí organizátorů akce, tj. konání AT jinde, než v Novém Městě nad
Metují. Doporučil, aby bylo veřejnosti jasně sděleno, jaké garance dalo město na poslední schůzce s Ing. K. Šlo o
velice silné prohlášení města o podpoře AT, vzali si nějaký čas na rozmyšlenou, ale bohužel nám byl dnes doručen email týkající se jejich rozhodnutí o konání AT na jiném místě s důvodem, že na Pavlátově louce se cítí být nechtěni.
Zástupci města je ujistili, že jim město pomůže fakticky v čemkoliv, proto nerozumí jejich rozhodnutí a je z něho velmi
zklamán - vyjádření AT nemá, dle jeho názoru, žádný racionální podtext. ST - v uplynulých letech se sám účastnil
vždy nějaké akce na AT, pokaždé organizátory vyzýval, aby se v případě potřeby obraceli na město. V minulosti tomu
tak bylo, ale v letošním roce ho oslovili pouze 1x, a to z toho důvodu, že v areálu vypadl jistič. To město ihned zajistilo.
O jiném problému se nikdo nezmínil. V předchozích letech zatím vždy došlo ke vzájemné dohodě a nestalo se mu, že
by dopadlo jednání tak, jak dopadlo nyní - letos jako starosta města seděl 3x na jednání za účasti pana Ing. K. a V.
(nájemci Pavlátky) - další pokus byl tento týden v pondělí, kdy jsme jednali již pouze s panem Ing. K. a kdy mu byla
mj. nabídnuta možnost každodenní účasti ST pro předcházení problémů přímo při konání AT - pokus se nezdařil i
přes veškeré garance, které město panu Ing. K. nabízelo. AT se tak budou od příštího roku konat na Chatě Horalka ve
Sněžném. Osobně je ST z tohoto výsledku velmi zklamán, AT měly v Novém Městě nad Metují tradici, město je
podporovalo, a to nejen finančně, probíhaly i dílčí úpravy v areálu Pavlátovy louky, např. bezbariérová toaleta a další
věci, a to vše hlavně proto, aby se organizátoři a návštěvníci akce AT cítili dobře. Vše se dalo včas řešit, ale vždy je to
o určitém kompromisu více stran. Akce se bude i nadále jmenovat AT Nové Město nad Metují, ale místo konání bude
už jiné. Ing. Maur - z jeho pohledu na tuto akci, její tradici zde, na to, jaký má obsah, jací ji navštěvují lidé - tak nyní
přemýšlí o tom, zda nezačít hledat skupinu lidí, která by se organizace podobné akce ujala tady ve městě - ne na
truc - ale proto, že tato akce do města patří. Stálo by za to, popřemýšlet třeba i o jiné formě AT - tj. ale prozatím pouze
jeho úvaha. 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 Dotaz zastupitele Ing. Jana Němečka k rekonstrukci podlahových krytin v Sokolovně
Identifikace:
Zastupitel města Nové Město nad Metují, pan Ing. Jan Němeček, vznesl dotaz týkající se provedené rekonstrukce
podlahových krytin v Sokolovně, kterou město finančně podpořilo částkou 150.000 Kč.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jan Němeček zastupitel Zastupitelstvo města

Ing. Němeček - odpověď neočekává nyní. Má jen zprostředkovaně informace o této rekonstrukci a chtěl by vědět, jak
to je ve skutečnosti. Při schvalování finanční podpory od města nabyl dojmu, že se podlaha překládá, opraví se a
budou tam nadále parkety. Současný stav je ale takový, že je podlaha úplně z jiného a údajně nevyhovujícího
materiálu - zajímalo by ho, co se stalo s původními parketami. Rád by dostal nějaké stanovisko od TJ Sokol, přijde mu
to celé poněkud zvláštní, že rekonstrukce proběhla jinak, než bylo avizováno v žádosti o finanční podporu. ST - slíbil
zajištění stanoviska od TJ Sokol. Nikdo další se do "Diskuse" nepřihlásil, ST poděkoval všem za aktivní účast a
ukončil 14. řádné veřejné zasedání ZM v 18:23 hodin. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání ZM 116:

18:23

Příští porada bude: ZM 117, 15.12.2016, 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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