Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS ZM 127
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 127 (ve volebním období 25. zasedání) ze dne: 20.09.2018
restaurace PYRAMIDA
od 16:00 hodin
Tímto zápisem se napravuje chyba sytému, která způsobila neúplnost bodu 2.1 ve verzi
zápisu z této porady ze dne 27.09.2018.
Účast na jednání ZM 127 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Jan Neumann
14 Ing. Petr Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek

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

Příchod Přerušení Odchod
16:00
18:35
16:15
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
16:00
16:00
16:00
16:11
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:04
16:00

18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35

Účast
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Záznam a ověření zápisu ZM 127 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Josef Hylský

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS ZM 127
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 127 (ve volebním období 25. zasedání) ze dne: 20.09.2018
restaurace PYRAMIDA
od 16:00 hodin
Tímto zápisem se napravuje chyba sytému, která způsobila neúplnost bodu 2.1 ve verzi
zápisu z této porady ze dne 27.09.2018.
Program:
Účast na jednání ZM 127 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda, MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur, MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Jan Neumann
14 Ing. Petr Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek

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

Příchod Přerušení Odchod
16:00
18:35
16:15
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
18:35
16:00
16:00
16:00
16:00
16:11
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:04
16:00

18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35

Účast
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ZM 127 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Josef Hylský
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z ZM 126) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z ZM 126 ze dne 14.06.2018 :

Jiří Hladík
Libor Šnajdr
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS

Stránka 2 z 33

Tisk: 01.10.2018

Zvoleny komise ve složení:
Návrhová komise - předs.
Návrhová komise - člen

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

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY ZM 127
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

Věc : Souhlas s bezúplatným převodem pozemku SPÚ ČR na sídlišti u Luštince do
majetku města (Viz RM 379 čl.2/9)
Termín : 21.02.2019
Garant :
21 965 Vznik úkolu: 21.09.2017

ZM 121- 7601/17

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.06.2018 Plnění:

ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. p. č. 643/16 o výměře 983 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Krčín, který je zapsán na LV č. 10002 pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují vedeném KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod a to z
majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, do majetku města Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876. ZM pověřuje
ST podpisem darovací smlouvy.
Žádost o prodloužení termínu. Souhlas ZM s bezúplatným převodem pozemku p. p. č. 643/16 v
k. ú. Krčín byl jedním z vyžadovaných podkladů k žádosti, která byla podána dne 23.5.2018 tedy
po schválení nového ÚP. V současné době čekáme na reakci SPÚ ČR. Bude se jednat o
dlouhodobý majetkoprávní proces, protože podle zjištěných informací probíhá ode dne
10.11.2016 soudní řízení u Okresního soudu v Náchodě pod zn. 14 C-243/2016, kterým byla
omezena dispoziční práva Státního pozemkového úřadu ČR k požadovanému pozemku a věc
nebyla dosud vyřízena.

Závěr: schválen nový termín: 21.02.2019 z důvodu: Viz. hlášení.
Věc : Informace k jednání o opravách střešní konstrukce a krovu - Stará škola (Viz RM
389 - čl.4/3)
Termín : 21.02.2019
Garant :
21 998 Vznik úkolu: 22.02.2018
Int: OSN/665
ST

ZM 124- 7664/18

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.09.2018 Plnění:

ZM bere na vědomí výsledek jednání zástupců OSN, ORM a státní památkové péče ve věci
opravy střešní konstrukce a krovu - Stará škola v Krčíně. ZM ukládá ST zajistit zpracování
projektové dokumentace na opravu střešní konstrukce objektu č. p. 22, „Stará škola“, v rozsahu
uvedeném ve znění přílohy č. ZM 124 - 4/10 a v souvislosti s tím ZM schvaluje RO - navýšení
položky § 6409 - údržba (investice, revize, ...) objektů města o 90 tis. Kč s tím, že toto navýšení
bude pokryto přesunem z rezervy na investiční a neinvestiční výdaje v rámci § 6409.
Žádáme o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 21.02.2019 z důvodu: Projektové práce byly objednány a probíhají.
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ZM 125- 7680/18

Věc : Prodej zaploceného pozemku v ul. Nábřežní (Viz RM 392 čl.2/1, usn. RM 39216895/018)

22 005 Vznik úkolu: 19.04.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.09.2018 Plnění:

ZM schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 743/6 o výměře cca 20 m², druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Krčín, z majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, do vlastnictví p. M. R., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 130
Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že uhradí náklady na GP a
návrh na vklad do KN. GP pro oddělení části pozemku předloží městu Nové Město nad Metují
zájemce nejpozději do dne 11.05.2018. ZM pověřuje ST podpisem kupní smlouvy ve znění dle
přijatého usnesení.
Navrhujeme vyřadit. Po vzájemné dohodě bude znovu záležitost předložena do RM s návrhem
na zveřejnění záměru směnit pozemky. Současné schválené usnesení ZM nebude tak splnitelné.

Závěr: usnesení zrušeno.
ZM 125- 7681/18

Věc : Prodej pozemku z majetku města v ulici Na Kopci (Viz RM 393 čl.2/2)

22 006 Vznik úkolu: 19.04.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.07.2018 Plnění:

ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m², druh pozemku ovocný sad v k.
ú. Krčín, ul. na Kopci, za nejvyšší nabídku jako prvnímu v pořadí, p. P. K., jako druhé v pořadí, pí
D. D., a to v obou případech za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 510 Kč/m²
pozemku, tj. celkem 1.570.290 Kč a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města. ZM
pověřuje ST podpisem kupní smlouvy ve znění dle přijatého usnesení.
Splněno. Kupující uhradil kupní cenu 2.7.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

ZM 125- 7683/18

Věc : Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - II. část (Viz RM 393 čl.2/4)

22 008 Vznik úkolu: 19.04.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.07.2018 Plnění:

ZM schvaluje směnu části pozemků p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m2, a p. p. č. 2121/2 o
výměře cca 100 m2, oba druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku
města, za pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, označené v GP p. p. č. 1202/2 o výměře 222
m2 a p. p. č. 1205/2 o výměře 7 m2, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město
nad Metují, z majetku pí I. V., dle zveřejněného záměru města, bez doplatku za rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové
komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP,
náklady na vklad do KN). ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění dle přijatého usnesení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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ZM 125- 7684/18

Věc : Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - III. část (Viz RM 393 čl.2/5)

22 009 Vznik úkolu: 19.04.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

03.09.2018 Plnění:

ZM schvaluje směnu části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130 m2, druh pozemku orná
půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky oddělené GP č. 214521/2018, z majetku spoluvlastníků pí J. D., podíl o velikosti ½, pí A. U., podíl o velikosti ¼, a p.
Mgr. A. Ž., podíl o velikosti ¼, označené v GP p. p. č. 1204/4 o výměře 52 m2, p. p. č.1204/5 o
výměře 19 m2 a p. p. č. 1204/6 o výměře 9 m2, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci
Nové Město nad Metují, dle zveřejněného záměru města, bez doplatku za rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové
komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP,
náklady na vklad do KN). ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění dle přijatého usnesení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 125- 7693/18

Věc : Hudební duch pohraničí - zamítnutí dotace - realizace investiční akce z vlastních
zdrojů města (Viz RM 393 čl.3/10)

22 016 Vznik úkolu: 19.04.2018

Termín : 20.12.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
07.09.2018 Plnění:

ZM schvaluje realizaci akce schválené v rozpočtu 2018 "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a
západní, PD + realizace" pouze z vlastních finančních zdrojů.
Na realizaci "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní část", proběhlo výběrové řízení a RM 403
schválila vítězného uchazeče. S ním však SOD zatím nebyla uzavřena, probíhají s ním jednání,
neboť zvažuje odstoupení od podpisu SOD. Na "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní část"
probíhá projektová příprava v koordinaci s projekčními pracemi některých správců sítí, které jsou
v této části ul. položeny velmi hustě a ne vždy v patřičných hloubkách. Realizace této části se
předpokládá v roce 2019.

Závěr: schválen nový termín: 20.12.2018 z důvodu: Probíhá příprava realizace.

ZM 125- 7703/18

Věc : Smlouvy o úvěru - dofinancování investičních akcí (Viz RM 393 čl.6/2)

22 025 Vznik úkolu: 19.04.2018

Termín : 20.09.2018

OF Odbor finanční,
20.09.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.08.2018 Plnění:

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru a Smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční
bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, ve znění
přílohy č. ZM 125 - 5/3, a pověřuje ST jejich podpisem.
Smlouvy byly uzavřeny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 125- 7711/18

Věc : Pověření Kontrolního výboru ZM ke kontrole

22 029 Vznik úkolu: 19.04.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

UKIA Úsek kontroly a interního auditu,
- Nositel: Tyc
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
05.09.2018 Plnění:

ZM pověřuje Kontrolní výbor k provedení kontroly vyřizování stížností občanů na MěÚ, a to za
rok 2017.
Kontrola probíhá, další zasedání Kontrolního výboru stanoveno na 17.9. za účasti právničky.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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ZM 126- 7713/18

Věc : Prodej pozemku v ul. Ve Vilách (Viz RM 397 čl.2/1)

22 030 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.07.2018 Plnění:

ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m², druh pozemku zahrada, v k. ú.
Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, do vlastnictví p. J. P., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 243
Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že uhradí náklady na vklad do
KN a pověřuje ST podpisem kupní smlouvy uvedené v příloze č. ZM 126 - 3/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 126- 7714/18

Věc : Prodloužení lhůty pro dokončení stavby (Viz RM 397 čl.2/5)

22 031 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.06.2018 Plnění:

ZM schvaluje uzavřením dohody o prodloužení lhůty k dokončení stavby na pozemku p. p. č.
379/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Nerudova s p. Ing. V. S., do dne 05.11.2021 z důvodu
nereálného stanovení termínu k dokončení stavby předchozím vlastníkem, časové koordinace
dokončovacích prací s dalšími objekty v lokalitě a zejména se stavbou na sousedním pozemku a
přepracování projektu na 5 menších bytových jednotek a jeho zkvalitnění, které je třeba
projednat znovu s dotčenými orgány a pověřuje ST podpisem dohody o prodloužení lhůty k
dokončení stavby uvedené v příloze č. ZM 126 - 3/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 126- 7715/18

Věc : Darování částí pozemků zastavěných komunikací KHK v ul. Nahořanská (Viz RM
397 čl.2/6)

22 032 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.07.2018 Plnění:

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací se Správou silnic Královéhradeckého kraje,
IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, na části pozemků p.
p. č. 727/9 o výměře 14 m², p. p. č. 727/2 o výměře 11 m², p. p. č. 727/3 o výměře 8 m² a p. p. č.
727/10 o výměře 8 m², vše druh pozemku ostatní plocha, vše způsob využití ostatní komunikace,
v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, včetně všech součástí a příslušenství, za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru
města Nové Město nad Metují a pověřuje ST jejím podpisem ve znění přílohy č. ZM 126 - 3/3.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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ZM 126- 7716/18

Věc : Bezúplatný převod (darování) nemovitostí v ul. Rašínova budova č. p. 313 včetně
zahrady (Viz RM 397 čl.2/7)

22 033 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.07.2018 Plnění:

ZM po zvážení důvodů uvedených v odůvodnění, tedy výše nákladů na údržbu v nejbližších
letech ve vztahu k výši vybíraného nájemného a možnosti obdarovaného dosáhnout na dotační
prostředky na údržbu darovaných nemovitostí, schvaluje darování nemovitostí: část pozemku
oddělenou GP č. 2160-103/2018 dle zveřejněného záměru města o výměře 949 m2 z pozemku
p. p. č. 430/4 o výměře 1760 m2, druh pozemku zahrada, pozemek p. p. č. 430/1 o výměře 2192
m2, druh pozemku zahrada, a pozemek st. p. č. 608 o výměře 2208 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití občanská vybavenost, vč. stavby č. p. 313, v k. ú.
Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, Mateřské škole a
Základní škole speciální NONA, o. p. s., se sídlem Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 25299140, a to darovací smlouvou uvedenou v příloze č. ZM 126 - 3/4. ZM pověřuje
ST podpisem darovací smlouvy ve znění přílohy č. ZM 126 - 3/4.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 126- 7718/18

Věc : Nová investiční položka - realizace místa pro přecházení u čerpací stanice T. G.
Masaryka (Viz RM 397 čl.3/2)

22 034 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

07.09.2018 Plnění:

ZM schvaluje novou investiční položku „realizace místa pro přecházení za čerpací stanicí v ul. T.
G. Masaryka“. ZM schvaluje rozpočtové opatření - realizace místa pro přecházení za čerpací
stanicí v ul. T. G. Masaryka (§ 2219) ve výši 220 tis. Kč. Navýšení bude pokryto navýšením
příjmové strany rozpočtu § 6310 - úroky z účtů a dividendy o 220 tis. Kč. Realizace proběhne v
případě, že město obdrží dotaci z programu ŠKODA AUTO, Program Dopravní bezpečnost v
obcích.
Nová investiční položka nebude realizována. Na RM 400 čl. 3/12 ze dne 02.07.2018 bylo přijato
toto usneseni: „RM bere na vědomí
informaci o zamítnutí žádosti o dotaci na projekt „Místo pro přecházení u čerpací stanice v ul.
T.G. Masaryka do grantového programu ŠKODA AUTO“ a ukládá OMM informovat v tomto
smyslu ZM." Hlášení o tom, že město dotaci neobdrželo bylo odesláno e-mailem ZM dne
30.08.2018. Úkol je v tomto znění třeba zrušit.

Závěr: usnesení zrušeno.

Věc : Nová inv. pol. - PD - parkovací plocha na p. p. č. 381/3, 972 a 973 v ul. Nerudova +
demolice garáží na p. p. č. 972 a 973 v ul. Nerudova - viz RM 395
Termín : 20.09.2018
Garant :
22 035 Vznik úkolu: 14.06.2018
ST

ZM 126- 7719/18

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

07.09.2018 Plnění:

ZM schvaluje novou investiční položku "PD - parkovací plocha na p. p. č. 381/3, 972 a 973 v ul.
Nerudova + demolice garáží na p. p. č. 972 a 973 v ul. Nerudova". ZM schvaluje RO - realizaci
této akce (§ 2219) ve výši 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akcí: Zateplení BD č.
p. 44 - 47 (§ 3612) ve výši 118,63 tis. Kč, Program obnovy objektů historické a architektonické
hodnoty - dotace města (§ 3326) ve výši 81,37 tis. Kč.
RM 405 bude schvalovat SOD s vybraným projektantem. V předešlých měsících dopravní
projektanti při opakovaném poptávkovém řízení nereagovali a neměli zájem podat nabídku. Až
nyní získáme nabídky od dvou dopravních inženýrů. Zde je možné úkol uvést jako splněný,
dohled nyní bude zajištěn v rámci RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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ZM 126- 7720/18

Věc : Nové informace k programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou
průmyslovou zónou (Viz RM 397 čl.3/16)

22 036 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

06.09.2018 Plnění:

ZM bere na vědomí zjištěné skutečnosti, které vyplynuly z jednání se zástupci Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ohledně podmínek dotačního programu Podpora bydlení v oblastech se
strategickou průmyslovou zónou, viz příloha č. ZM 126 - 4/4. Na základě těchto skutečností ZM
souhlasí s tím, že se dočasně pozastaví práce na úkolech vyplývajících z usnesení č. ZM 1257696/18 (zpracování PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky) a
z usnesení č. ZM 125-7697/18 (zpracování PD - Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů DUR, DSP/DPS).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 126- 7721/18

Věc : Kanalizace Železova louka - navýšení zápůjčky VaK(u) Náchod, a. s. (Viz RM 394
čl.3/9, usn. RM 394-17017/18)

22 037 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

06.09.2018 Plnění:

ZM schvaluje rozšíření položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod, a.s., o
vodovod a schvaluje navýšení této položky o 1.111 tis. Kč na rozšíření kanalizace až na konec
ul. Železova louka a na vybudování vodovodu v zadní části u této ulice. ZM schvaluje RO
navýšení - navýšení položky Kanalizace a vodovod v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod
(§ 2321) ve výši 1.111 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Kanalizace Vrchoviny (č.
p. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaK(u) Náchod (§ 2321) ve výši 229,45 tis. Kč, Program
obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326) ve výši 35,55 tis.
Kč, Stará ekologická zátěž Elton (§ 3739) ve výši 290 tis. Kč, projekt Preventivní síť pro děti a
rodiny ohrožené sociálním vyloučením (§ 4379) ve výši 405 tis. Kč a akce Johnova ul. - oprava (§
2212) ve výši 151 tis. Kč. ZM schvaluje podání žádosti na společnost Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., o navýšení částky na realizaci akce Splašková kanalizace a vodovod v ul.
Železova louka a navýšení zápůjčky na vybudování splaškové kanalizace a vodovodu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 126- 7722/18

Věc : Splašková kanalizace a vodovod ul. Železova louka - Smlouva o zápůjčce (Viz RM
397 čl.3/17)

22 038 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

06.09.2018 Plnění:

ZM schvaluje Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit firmě
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní prostředky ve výši 2.311.000 Kč na realizaci akce
„Splašková kanalizace ul. Železova louka" a "Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu ul.
Železova louka", vše ve znění upravené přílohy č. ZM 126 - 4/6. ZM pověřuje ST podpisem této
smlouvy ve znění upravené přílohy č. ZM 126 - 4/6.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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ZM 126- 7723/18

Věc : Pořízení změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují (Viz RM 397 čl.3/18)

22 039 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 12.12.2019

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
- Nositel: Balcar
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

07.09.2018 Plnění:

ZM souhlasí s pořízením následujících změn územního plánu v rámci změny č. 1:
I.1.Parc. č. 953/1 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.2.Parc. č. 370/8-10 v k. ú. Krčín: přiřadit do plochy dopravní infrastruktury specifické - letiště.
I.3.Parc. č. 910/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: přiřadit k ploše rekreace - zahrádkářské osady
specifické zaplocenou část pozemku.
I.4.Parc. č. 387/1 v k. ú. Vrchoviny: převést na plochu bydlení v rodinných domech - požadavek
na RD.
I.5.Parc. č. 995/28 v k. ú. Vrchoviny: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.6.Parc. č. 42/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.7.Parc. č. 441/1, 441/2, 441/8, 2176/8 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby
a skladování - drobná a řemeslná výroba.
I.8.Parc. č. 2421, 549/9, 549/29, 550/6, 549/8, 549/45 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na
plochu výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba.
I.9.Parc. č. 618/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby a skladování - drobná
a řemeslná výroba.
I.10.Parc. č. 1912/13 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést západní část pozemku na plochu
dopravní infrastruktury specifické - veřejné parkoviště.
I.11.Upravit podmínky využití u plochy dopravní infrastruktury - železniční: přidat možnost drobné
a řemeslné výroby včetně skladování.
I.12.Parc. č. 2353 a severozápadní cíp parc. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: prověřit a
případně upravit podmínky využití území, aby bylo umožněno postavit zde 4 viladomy dle
zpracované územní studie Krajské předměstí - studie systému zeleně.
I.13.Parc. č. 2176/12 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby a skladování drobná a řemeslná výroba.
I.14.Parc. č. 283 a 284 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu dopravní infrastruktury
specifickou - garážové dvory.
I.15.Parc. č. 596/1 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu bydlení v bytových domech,
prověřit a případně navrhnout i širší rozsah - pozemky jižně od předmětného pozemku k ul. Nad
Stadionem.
I.16 Upravit podmínky využití u plochy smíšené obytné venkovské: přidat možnost nerušící
drobné a řemeslné výroby.
I.17 Parc. č. 548/1 a 548/3 v k.ú. Spy: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.18 .Upravit podmínky využití u plochy zeleně soukromé a vyhrazené (minimálně na pozemku
parc. č. 2025 v k. ú. Nové Město nad Metují): rozšířit možnost stavět do půdorysné velikosti 60
m2.
I.19 Část parc. č. 393 v k. ú. Spy: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
Po schválení pořízení změny č.1 OVRR zahájil práci na zpracování Zadání změny č. 1.

Závěr: schválen nový termín: 12.12.2019 z důvodu: Pořizovatel (OVRR) zahájil práci na zpracování
Zadání změny č. 1. Následně bude pokračovat proces pořízení změny č. 1 dle příslušných ustanovení
stavebního zákona. Vzhledem k zákonným lhůtám je odhadován termín vydání této změny ke konci
roku 2019.
ZM 126- 7728/18

Věc : Akce financované úvěrem - RO (Viz RM 397 čl.6/4)

22 040 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

OF Odbor finanční,
20.09.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.08.2018 Plnění:

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM schvaluje RO - navýšení § 3113 - akce ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba, ve výši
10 mil. Kč, navýšení § 3113 - akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost,
rekonstrukce půdních prostor ve výši 13,1 mil. Kč, navýšení § 3113 - akce ZŠ Malecí
rekonstrukce odborných učeben ve výši 1,9 mil. Kč. Navýšení bude pokryto z položky 811x kontokorentní a revolvingový úvěr ve výši 25 mil. Kč.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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ZM 126- 7729/18

Věc : Úroky z úvěrů - RO (Viz RM 397 čl.6/5)

22 041 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

OF Odbor finanční,
20.09.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.08.2018 Plnění:

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM schvaluje RO - navýšení § 6310 - výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů) o částku 100
tis. Kč. Navýšení bude pokryto navýšením příjmové strany rozpočtu § 6310 - úroky z účtů a
dividendy o 100 tis. Kč.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 126- 7730/18

Věc : Odvod z investičního fondu MŠ Rašínova - RO (Viz RM 397 čl.6/7)

22 042 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

OF Odbor finanční,
20.09.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.08.2018 Plnění:

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM schvaluje RO - navýšení příjmů rozpočtu § 3111 - MŠ Rašínova - odvod z fondu investic ve
výši 35,9 tis. Kč. O tuto částku bude navýšena výdajová strana rozpočtu § 3111 - položka údržba
(investice, revize …) školství.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 126- 7733/18

Věc : Místní referendum 2018 (Viz RM 397 čl.6/8)

22 044 Vznik úkolu: 14.06.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OS Odbor správní, OF Odbor finanční - Nositel: PetJ
20.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

07.09.2018 Plnění:

ZM bere na vědomí rozpočet nákladů na místní referendum ve znění přílohy č. ZM 126 - 6/2. ZM
schvaluje odměnu pro předsedu okrskové i místní komise ve výši 2.200 Kč, odměnu pro člena
okrskové i místní komise ve výši 1.700 Kč.
ZM schvaluje RO - novou položku rozpočtu § 6173 - místní referendum ve výši 130 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto navýšením příjmové strany rozpočtu § 6310 - úroky z účtů a dividendy o
130 tis. Kč.
Splněno - na referendum je vše připraveno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

ZM 127 - 20.09.2018

Kontrola úkolů

16:00

ST

1.1 Úvod zasedání - schválení programu a schválení orgánů zasedání ZM
Identifikace:
25. zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (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 16:08 hodin zahájil ST 25. řádné veřejné zasedání ZM č. 127. V úvodu zasedání proběhla volba návrhové komise hlasováno - 14 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 - 16 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.

1.2 Dotaz zastupitelky PhDr. Kulhavé ke Kontrole úkolů
Identifikace:
Dotaz zastupitelky paní PhDr. Kulhavé ke kontrole plnění usnesení č. ZM 125 - 7680/18.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: PhDr. Zdeňka Kulhavá zastupitelka Zastupitelstvo města

PhDr. Kulhavá požádala o vysvětlení informace o plnění usnesení, které se týkalo prodeje pozemku z majetku města.
Úkol je navržen ke zrušení. TAJ vysvětlil, že žadatel o odkoupení pozemku změnil rozhodnutí a majetkoprávní proces
bude nakonec řešen směnou částí pozemku, tzn., že k realizaci prodeje schváleného usnesením ZM nedojde.
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Úvodní informace a vystoupení

16:05

ST

2.1 Otevřený dopis zastupitelům a žádost p. M. H. ve věci článku v novinách ECHO (Viz RM 404 čl. 7/5)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 2/1 Příloha: ZM 127 - 2/1

Identifikace:

Otevřený dopis a žádost p. M. H. ve věci článku v novinách ECHO + informace o odpovědi ST na tento dopis - viz
znění přílohy č. ZM 127 - 7/5. ST ve své stručné odpovědi na otevřený dopis p. H. uvedl, že se k jeho obsahu a
obviněním vyjádří ve svém vystoupení na veřejném zasedání ZM 127 dne 20. září 2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Otevřený dopis a žádost p. M. H. adresovanou zastupitelům města Nové Město nad Metují ve věci
článku v novinách ECHO. Vzít na vědomí informaci o písemné odpovědi ST na tento otevřený dopis. Vzít na vědomí
vystoupení ST, který se přímo na zasedání vyjádří k uvedenému dopisu a jeho obsahu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V 16:10 hodin - TAJ seznámil přítomné s Otevřeným dopisem p. M.H. ze dne 04.09.2018:
"Otevřený dopis, žádost zastupitelům Nového Města nad Metují. Touto žádostí bych vás Zastupitele Nového Města
nad Metují, chtěl požádat, abyste vyzvali pana starostu Petra Hableho k doložení jeho tvrzení, které uveřejnil v
novinách ECHO konkrétně k mé osobě, dne 10.8.2018, pod názvem Jidášův groš - výzva přípravnému výboru pro
místní referendum. Aby reagoval na mou reakci na článek, který uveřejnil v novinách Echo dne 10.8.2018, a předložil
na příštím řádném Zastupitelstvu města důkazy o jaké konkrétní rozsáhlé stavební pozemky, které osobně vlastním,
se jedná, rovněž tak o jaké osobní zájmy z mé strany se jedná. Na neustálé tvrzení starosty města, který vnucuje
veřejnosti jako člen nejužšího vedení města bez usnesení Zastupitelstva města, že o něm uveřejňujeme lživé články,
jsem ho já osobně již několikrát ústně v přítomnosti svědků vyzval, aby předložil některý z těchto lživých článků,
abychom si mohli společně sednout a vysvětlit si jeho tvrzení i veřejnosti, která konkrétní tvrzení jsou, jak on uvádí,
lživá a co starostu k těmto tvrzením vedlo. Za posledních osm let se tak nestalo. Jeho neustále matoucí a zavádějící
informace, které vnucuje veřejnosti jsou dle mého názoru minimálně nemorální. Kdo jiný by měl pana starostu přimět
k morální zodpovědnosti, než voliči a Zastupitelé města, kteří byli zvoleni, a dostali důvěru, aby nás občany města
zastupovali. Žádám o veřejné přečtení na jednání Zastupitelstva na mikrofon pro informovanost veřejnosti a zároveň
tímto žádám Zastupitele, aby dohlédli na splnění tohoto požadavku a jeho řádné vypořádání. S pozdravem M.H.".
(V 16:11 hodin se dostavil na jednání ZM zastupitel pan Ing. Petr Neumann.)
ST na otevřený dopis reagoval přednesením tohoto svého vyjádření:
"Vážené zastupitelky a zastupitelé, byli jste osloveni členem Přípravného výboru na pořádání místního referenda
panem M.H., abyste mne vyzvali k odpovědi na jeho otevřený dopis, zaslaný dne 4. srpna 2018. Konstatuji, že na
jeho, mnohdy pro mne nesrozumitelné dopisy, jsem již odpověděl, stejně jako jeho kolegovi z Přípravného výboru V.Z.
Zřejmě to nebyly odpovědi, jaké si představovali.
Tak se nyní pokusím o upřesnění. Jsem vyzýván, abych doložil svoje tvrzení o lživých a zavádějících výrocích
Přípravného výboru v novinách Echo.
Vrátím se tedy ke článku „Zrada za Jidášův groš“, na který jsem svým vyjádřením reagoval.
Při použití vyjádření o rozsáhlých stavebních pozemcích v trase přeložky jsem oslovoval Přípravný výbor jako celek.
Asi jsem měl konkrétně uvést, že v případě rozsáhlých stavebních pozemků se jedná o pozemky rodiny Ing. Z. U pana
H. se jedná o jeho pozemky, které nejsou určené ke stavbě.
Lživé informace v článku „Zrada za Jidášův groš“, jsou následující:
První lživou informací je to, že nápad na přeložku silnice I/14 se zrodil asi před 10 lety. Přeložka silnice I/14 je jak v
krajské, tak zejména v městské územně plánovací dokumentaci zakotvena již dlouho – je zanesena již ve Směrném
územním plánu Nového Města nad Metují ze 70. let minulého století.
Další lživou informací je to, že radnice prosadila do územního plánu k zástavbě pozemek, který „jakýsi spolek od
Skutče získal darem“.
U pozemků v ulici Černčická došlo již v minulosti na základě požadavků jejich vlastníků ke změnám předchozího
územního plánu a o změnu u dalších pozemků bylo majiteli zažádáno ještě před zahájením prací na novém územním
plánu, tyto požadavky byly předány zpracovateli ÚP jako podklad. Zařazení celého území jako zastavitelného vzniklo
na základě konzultací zpracovatele s pořizovatelem, a to z důvodu podmínění využití území zpracováním územní
studie, která zajistí kromě vymezení dopravní infrastruktury zejména vymezení kvalitního veřejného prostranství. To
by postupnými změnami jednotlivých pozemků v řadě samostatných změn ÚP nikdy nebylo možné. Skutečnost, kdo a
jak tyto pozemky do svého vlastnictví získal, není záležitostí města a město ji ani nijak nemohlo ovlivnit. Je nutné
konstatovat, že dané území je ve vlastnictví celé řady vlastníků, a nikoliv jen onoho sdružení, jak je Přípravným
výborem v médiích tvrzeno.
Studie Krajského úřadu řešící propojení Náchodska a zejména Broumovska s Polskem, nikoliv dopravu na
Náchodsku a tranzit od Kvasin, takzvaná studie nazvaná Brána k sousedům, kterou autoři článku zmiňují, není
žádným územně plánovacím podkladem, který by měl a mohl být návrhu nového územního plánu zohledněn. Jak
autoři článku správně říkají, vznikla tak pouhá myšlenka na obchvat, přesněji řečeno myšlenka zásadní změny
dopravy v regionu.
V této souvislosti považuji za nutné zmínit, že jednoznačně zavádějící skutečností je to, že členové Přípravného
výboru ztotožňují trasu jižního obchvatu města podle zmiňované studie, která vede od města v přijatelné vzdálenosti
až za posledními rodinnými domy, s obchvatem nakresleným panem V.Z., který odkrajuje od města zástavbu v
Černčické ulici. Není tedy pravdou, že studie Brána k sousedům vede obchvat přes pozemky v Černčické ulici
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navržené v novém územním plánu k zástavbě, což je zásadní lživá manipulace členů Přípravného výboru na základě
které, vznášejí svá obvinění. Jsem přesvědčen o tom, že obchvat navržený panem Z. by svým provozem zatížil velkou
část Krčína.
Za zavádějící považuji zpochybňování a přehlížení vyhledávácí studie zadané ŘSD a zpracované vysoce odbornou
firmou, která nezávislým, jasným a uchopitelným způsobem popsala a zejména vyhodnotila možnosti řešení dopravy
ve městě a okolí, včetně zpracovaného dopravního modelu. Pozvání ke spolupráci při zpracování této studie zástupci
Přípravného výboru, pro mě nepochopitelně, odmítli.
Navzdory pravdivému tvrzení o pouhé myšlence na obchvat jdou autoři článku ve svých úvahách ale mnohem dále a
bez jakéhokoli konkrétního zdůvodnění uvádějí, že někdo za Jidášův groš zradil svoje město, tedy zhatil obchvat (není
ale ani zřejmé jaký) a prosadil průtah městem, který město příjemné k životu zatíží proudem 2 tisíc řvoucích kamionů.
Z toho budou prý pro někoho plynout peníze. Obyvatelé města se na toto mají zeptat vedení radnice, konkrétně mě a
tajemníka Petra Tyče.
Za sebe za jednoznačně lživý výrok považuji tvrzení členů Přípravného výboru, že zde došlo k nějaké zradě, o které já
starosta města Petr Hable vím, a že také vím, kdo město za Jidášův groš zradil. Jednoznačně prohlašuji, že o nikom
takovém nevím. Pokud bych o někom takovém věděl, informoval bych ihned příslušné trestně právní orgány. Je pro
mne nepřijatelné, aby v momentě jasně daných skutečností týkajících se přeložky silnice I/14 a případného obchvatu,
používali členové Přípravného výboru výroky o zradě města za Jidášův groš, nebo o závanu korupce. Již mne to ale
nepřekvapuje.
Vážení zastupitelé, za dvanáct let mého působení na radnici víte, že mi nedělá problém se podřídit názorové většině a
tento názor respektovat. Jednoznačně se ale odmítám podřizovat tlaku jakýchkoliv účelově vzniklých zájmových
skupin, i kdyby to mělo mít negativní vliv na moje další působení na radnici.
Jsem si vědom, že i můj postoj k některým stavebním a územním řízením vedených Ing. Z. a jeho rodinou, kdy musím
hájit zájmy ostatních obyvatel města, je důvodem k neustálým útokům proti mé osobě se snahou odstranit mě jako
nepohodlnou překážku.
Považuji téměř za zbytečné se dále vyjadřovat k neustále se opakujícím neférovým výrokům Přípravného výboru proti
mně a k naprosto zavádějícím a ničím nepodloženým informacím uvedeným v dalších číslech novin ECHO. Ať řeknu
cokoliv, je to Přípravným výborem vždy překrouceno a zneužito proti mně. Jak jsem se již v tomto svém vystoupení
snažil vysvětlit, není pravdou, že vedení města setrvává na starém řešení, kterým je přeložka a brání se myšlence
obchvatu z důvodů, o kterých by se dalo, jak tvrdí Přípravný výbor, spekulovat. Já a celé vedení města pouze
realisticky vycházíme z odborných závěrů již citované dopravní studie, která byla pro řešení dopravní situace našeho
města pro ŘSD odborně zpracována. Je mi jasné, že její závěry, které přeložku silnice I/14 označily za optimálí
řešení, nejsou tím, co by se členům Přípravného výboru do jejich manipulativní a matoucí kampaně před blížícím se
místním referendem hodilo."
Na své vyjádření pak ST navázal dotazem na přítomného p. M.H., aby mu zde na zasedání ZM veřejně řekl, kdo zradil
město za "Jidášův groš" a z čeho tyto informace Přípravný výbor čerpal. Pan M.H. oponoval tím, že je zde přítomen
sám za sebe a nikoliv za Přípravný výbor a položil ST otázku ve smyslu, jaké konkrétně pozemky p. M.H. vlastní (viz
reakce ST v novinách ECHO na článek "Jidášův groš"). Uvedl, že on totiž žádné pozemky ve zmiňované lokalitě
nevlastní, proto by rád znal odpověď od pana ST. Z návazné diskuse pak vyplynulo, že předmětné pozemky vlastní
M.H. (syn zde přítomného p. M.H.). Vzhledem k tomu, že p. H. na otázky ST odmítl odpovídat, tak byla ukončena
rozprava, TAJ přečetl navržené usnesení - bylo vzato na vědomí 18-ti hlasy přítomných. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. ZM 127- 7736/18
ZM bere na vědomí Otevřený dopis a žádost p. M. H. adresovanou zastupitelům města Nové Město nad Metují ve věci článku
v novinách ECHO a informaci o písemné odpovědi ST na tento otevřený dopis - vše ve znění přílohy č. ZM 127 - 2/1. ZM bere
na vědomí vystoupení ST, ve kterém se přímo na zasedání ZM 127 vyjádřil k uvedenému dopisu p. H. a jeho obsahu.
ZM 127 Bere na vědomí.
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Majetkoprávní úkony

16:30

OMM

3.1 Prodej části pozemku p. p. č. 2035 v k. ú. Nové Město nad Metují u MVE pod zámkem (Viz RM 401
čl.2/1, usn. RM 401- 17259/018)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 3/1 Příloha: ZM 127 - 3/1

Identifikace:

RM doporučila ZM usnesením č. RM 401-17259/018 prodat pozemek p. p. č. 2035/4 o výměře 143 m², druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který bude
oddělen zatím nezapsaným GP č. 2147-24/2018 z pozemku p. p. č. 2035 v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného
na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu 120 Kč/m²
pozemku a za podmínek uvedených v záměru města, který byl zveřejněn ode dne 12.06.2018 do dne 29.06.2018.
Přílohy č. ZM 127 - 3/1.
K rozhodnutí:
Schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů je v příloze. Minimální kupní cena v místě a čase obvyklá byla stanovena v souladu se
Zásadami dle znaleckého posudku na 110 Kč/m2 pozemku. Nabídnutá cena je vyšší.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:31 hodin - vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - popřál všem dobré
odpoledne a přednesl znění prvního bodu dle pozvánky. K projednávanému bodu nebyla žádná rozprava ani
připomínky. Po návrhu usnesení bylo hlasováno - 18 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 127- 7737/18,
(uložen úkol číslo 22045).
ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2035/4 o výměře 143 m², odděleného GP č. 2147-24/2018 z pozemku p. p. č. 2035 o
celkové výměře 1282 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z
vlastnictví města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, do vlastnictví MVE Nové Město nad
Metují s.r.o., Pod Vinicemi 1046, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 28826965, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu
ve výši 120 Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města. ZM pověřuje ST podpisem kupní smlouvy.
ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.01.2019
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Prodej části pozemku v ul. Cihelna (Viz RM 404 čl.2/1)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 3/2 Příloha: ZM 127 - 3/2

Identifikace:

RM 404 doporučila ZM prodat část pozemku p. p. č. 765/7 o výměře max. 95 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, v k. ú. Krčín, z majetku města zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, do vlastnictví manželů O. S. a R. S., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 131 Kč/m²
pozemku a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města, který byl zveřejněn ode dne 07.08.2018 do dne
24.08.2018. Přílohy č. ZM 127 - 3/2.
K rozhodnutí:
Schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů je v příloze s tím, že vyjádření OV Krčín bude sděleno či předloženo nejpozději na jednání
ZM. Minimální kupní cena v místě a čase obvyklá byla stanovena v souladu se Zásadami znaleckým posudkem na
131 Kč/m2 pozemku.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. ZM 127- 7738/18,
(uložen úkol číslo 22046).
ZM schvaluje prodej části pozemku pozemková parcela č. 765/7 o výměře max. 95 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha v k. ú. Krčín, z vlastnictví města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují,
do vlastnictví manželů O. S. a R. S., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 131 Kč/m² a za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru města. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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3.3 Směna pozemků pro stavbu cyklostezky I. část (Viz RM 404 čl.2/4)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 3/3 Příloha: ZM 127 - 3/3

Identifikace:

RM 404 doporučila ZM směnit podíly o velikosti 1/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a pozemku p. p. č.
301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené geometrickým plánem č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č.
301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví p. L.
H., vedeného na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú.
Vrchoviny o výměře 1252 m2, z vlastnictví města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město
nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod. Záměr města směnit byl zveřejněn dle usnesení č. RM 39417005/18 v době od 11.5.2018 do 29.5.2018 ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky.
Přílohy č. ZM 127 - 3/3.
K rozhodnutí:
Schválit směnu.
Odůvodnění:
Město chce požádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. Směňované pozemky jsou pozemky zemědělské
zařazené v ZPF. Pozemek p. p. č. 292/5 ztrácí pro město na významu pokud povede cyklostezka po opačné straně
komunikace a proto je jeho směna v navrhované výměře pro město přijatelná. Při stanovení jeho ceny znalec musel
přihlédnout k jeho zařazení dle Územního plánu Nového Města nad Metují. Obvyklá cena pro pozemky k zastavění
dopravní infrastrukturou, cyklostezkami, je dle znalce 150 Kč/m2 pozemku. Navrhovaná směna je výsledkem velmi
dlouhého a složitého vyjednávání.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. ZM 127- 7739/18,
(uložen úkol číslo 22047).
ZM schvaluje směnu podílu o velikosti 1/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a pozemku p. p. č. 301/3 o výměře
1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené geometrickým plánem č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku
ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví p. L. H., vedeného na LV č. 274
pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny o výměře cca 1252 m2, z
vlastnictví města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro
KHK, KP Náchod. Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný pro
vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u AMMANN(u) v ul. Náchodská do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce z
velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z
Vrchovin do Krčína. Z důvodu veřejného zájmu nebude požadován doplatek za rozdíl v místě a čase obvyklé ceně pozemků.
ZM pověřuje ST podpisem směnné smlouvy.
ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.01.2019
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.4 Směna pozemků pro stavbu cyklostezky II. část bod (Viz RM 404 čl.2/5)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 3/4 Příloha: ZM 127 - 3/4

Identifikace:

RM 404 doporučila ZM směnit podíl o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2 503 m2 v k. ú. Vrchoviny,
oddělený geometrickým plánem č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č.
301/6, druh pozemku ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví paní H. T., za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře
452 m2, druh pozemku zahrada, z vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
vedený KÚ pro KHK, KP Náchod a doplatek ve výši 10 387,50 Kč. Záměr města směnit byl zveřejněn od 11.05.2018
do 29.05.2018 a ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky. Přílohy č. ZM 127 - 3/4.
K rozhodnutí:
Schválit směnu.
Odůvodnění:
Město chce požádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. Pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují sousedí s pozemkem paní T. a protože v současné době z něho není hrazen ani nájem, je nejvhodnější využít
ho ke směně ve veřejném zájmu, kterým stavba cyklostezky a chodníku mezi dvěma částmi města nepochybně je.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. ZM 127- 7740/18,
(uložen úkol číslo 22048).
ZM schvaluje směnu podílu o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2 503 m2 v k. ú. Vrchoviny, odděleného
geometrickým plánem č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku
ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví paní H. T., za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku
zahrada, z vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, KP
Náchod s doplatkem ve výši 10 387,50 Kč. ZM pověřuje ST podpisem směnné smlouvy.

STIS

ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.01.2019
Hlasy Pro: 15. Proti: 0, Zdrželi se : 3 - bylo přijato.
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Rozvoj

16:50

OMM

4.1 Aktuální stav projektů ke dni 5.9.2018 (Viz RM 404 čl. 3/8)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/1 Příloha: ZM 127 - 4/1

Identifikace:

OMM předkládá ZM aktuální stav dotovaných projektů ke dni 5.9.2018 viz příloha č. ZM 127 - 4/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktuální stav projektů.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Prezentaci k jednotlivým investičním projektům přednesl v 16:45 hodin vedoucí OMM pan Ing. Pozděna:
1/ Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění - v květnu podána 2. žádost o platbu, která byla městu vyplacena
v plné výši. Třetí kontrolní den se konal dne 21.06.2018. Ve dnech 20. - 23.08.2018 byla vykonána veřejnosprávní
kontrola na místě ze strany SFŽP, výsledky kontroly ještě nejsou známy.
2/ Přístavba tělocvičny "ZŠ Komenského" - je dokončeno nosné zdivo, stropní konstrukce, vyzděny atiky v části šaten
a sociálního zařízení. Začíná montáž ocelové haly, bude probíhat vyzdívání příček a montáž ocelové haly.
3/ Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují - první žádost o platbu byla městu vyplacena
v plné výši.
4/ Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují - odevzdány čistopisy 3 územních studií
(Vrchoviny, 28. října - Rašínova - B. Němcové, Jestřebí), které byly předány KÚ KHK k zaevidování. Pokračují práce
na dalších studiích. Dne 30.09.2018 končí 1. etapa projektu, následně bude podána 1. žádost o platbu.
5/ Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v "ZŠ Krčín Nové Město nad Metují" - během lhůty pro
podávání nabídek město žádnou nabídku neobdrželo, veřejná zakázka byla zrušena a vyhlášena znovu. V rámci
nového VŘ byla podána 1 nabídka od spol. Kerson, která splnila všechny požadavky. Dne 30.08.2018 byla
podepsána SOD, zahájení prací je plánováno na polovinu října 2018.
6/ Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti "ZŠ Komenského Nové Město nad
Metují" - veřejná zakázka byla 2x vyhlášena, město neobdrželo žádnou nabídku. Veřejná zakázka byla potřetí
vyhlášena dne 22.08.2018, termín podávání nabídek končí dne 19.09.2018. Prohlídky místa plnění veřejné zakázky
se zúčastnily 4 firmy.
7/ Rybník Hradiště - zpracování PD - dne 02.07.2018 odevzdáno závěrečné vyhodnocené projektu na KÚ KHK.
8/ Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují - PD předány, projektant doplňuje doklady potřebné k
žádosti o stavební povolení.
9/ Místa odpočinku ve Vrchovinách a Spech, Nové Město nad Metují - žádost byla schválena. Byla podána žádost o
proplacení dotace.
10/ Obnova Kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město nad Metují - veškeré práce na obnově kaple vč. obnovy oken a
dveří byly dokončeny. Na MZe bude v průběhu září 2018 odesláno vyúčtování dotace.
11/ Bezpečnost dopravy ve městě - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - proběhly stavební práce, stavba byla
předána dne 31.07.2018 s nedodělkem, který byl odstraněn dne 21.08.2018. Příprava závěrečné zprávy o realizaci
projektu a žádosti o proplacení dotace na CRR.
12/ Bezpečnost dopravy ve městě - chodník T. G. Masaryka - koncem července podána závěrečná zpráva o realizaci
projektu a žádost o proplacení dotace na CRR, nyní probíhá z jejich strany kontrola.
13/ Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská a Železova louka - DSP/DPS - příprava závěrečného vyhodnocení
projektu.
14/ Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují - probíhají postupně stavební práce na
rekonstrukci chodníků od Žižkova náměstí směrem ke křižovatce u Papežů, chodníky po most jsou již položeny, nyní
probíhá pokládka dlažby posledního úseku chodníku od mostu přes řeku Metuji po křižovatku U Papežů, firma ERMO
spol. s r.o. provedla rekonstrukci veřejného osvětlení, došlo k nasvětlení dvou přechodů v ul. 1. máje a místa pro
přecházení u křižovatky z Papežů a městského rozhlasu.
15/ Naučná stezka - obůrka Klopotov - naučná stezka Obůrka Klopotov byla zrealizována a je v plném provozu. V
průběhu září 2018 bude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace.
16/ Rekonstrukce odborných učeben "ZŠ Malecí" - žádost prošla věcným hodnocením a byla vybrána k financování.
Čekáme na vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě poptávkového řízení byl vybrán externí
organizátor veřejných zakázek týkajících se projektu.
17/ Ošetření památných stromů „Lipové stromořadí v Krčíně“ - projekt byl vybrán k financování. Probíhají realizační
práce na projektu.
18/ Realizace místa pro přecházení za čerpací stanicí v ul. T.G.Masaryka - ZM 124 schválilo podání žádosti o dotaci
na realizaci místa pro přecházení za čerpací stanicí do programu Škoda Auto; 11. dubna 2018 byla žádost podána;
ZM 126 schválila novou investiční položku pro tuto akci s tím, že se bude realizovat v případě schválení žádosti; 20.
června 2018 obdržena informace o nepodpoření projektu – důvody nepřijetí nebyly sděleny.
Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení - bez dotazů - usnesení "bereme na vědomí" - 18 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. 1 USNESENÍ č. ZM 127- 7741/18
ZM bere na vědomí na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 5.9.2018 ve znění přílohy č. ZM 127 - 4/1.

STIS

Stránka 16 z 33

Tisk: 01.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 127 - 20.09.2018
ZM 127 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.09.2018
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města (Viz RM 404 čl. 3/19)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/2 Příloha: ZM 127 - 4/2

Identifikace:

ORM předkládá ZM na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé záměry města.
Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro
získání dotace.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložený dokument.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V 16:55 hodin - k tomuto bodu nebyla žádná rozprava ani připomínky. Po návrhu usnesení bylo hlasováno - 18 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 127- 7742/18
ZM bere na vědomí dokument nazvaný Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města, a to ve znění přílohy č. ZM
127 - 4/2.
ZM 127 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.09.2018
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přístřešek pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách - návrh nového umístění (Viz RM 402 - čl. 2/6)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/3 Příloha: ZM 127 - 4/3

Identifikace:

V rozpočtu města na rok 2018 byla schválena položka na umístění nového přístřešku pro autobusovou zastávku před
okružní křižovatkou ve směru na Náchod. Stávající přístřešek pro autobusovou zastávku je umístěn na pozemcích,
které nejsou ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat od vlastníků
těchto pozemkových parcel souhlas s umístěním nového přístřešku pro autobusovou zastávku, a že jsou pro tento rok
schváleny finanční prostředky, tak Osadní výbor Vrchoviny navrhnul (v rámci programu jednání Osadního výboru ve
Vrchovinách dne 26.06.2018), zda by bylo možné schválené finanční prostředky využít na nový autobusový přístřešek
v dolní části Vrchovin u silnice III/28520. Tam byla v srpnu ukončena rozsáhlá rekonstrukce silnice mezi Krčínem a
Vrchovinami a do konce září mají být kompletně zrekonstruovány i přilehlé chodníky. Stávající autobusový přístřešek
je ve velmi špatném stavu. Na tomto místě by postačoval autobusový přístřešek v délce 3 m, tj. o jeden díl kratší než
přístřešek určený pro zastávku ve směru na Náchod. Pozemek p. p. č. 294/1, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú.
Vrchoviny, na kterém je stávající přístřešek umístěn, je ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. RM 402 tuto
záležitost projednala ve dvou bodech a přijala tato usnesení týkající se umístění přístřešku pro autobusovou zastávku
ve Vrchovinách: "RM vzala na vědomí vzniklou situaci ohledně umístění přístřešku pro autobusovou zastávku ve
Vrchovinách ve směru na Náchod. RM uložila OMM pokračovat v jednání mezi městem Nové Město nad Metují a
Státním pozemkovým úřadem o možnosti umístit přístřešek na jejich pozemek" a druhé usnesení "RM schvaluje
umístění přístřešku pro autobusovou zastávku na p. p. č. 294/1 v k. ú. Vrchoviny u silnice III/28520. RM ukládá OMM
zahájit přípravné práce pro jeho umístění. RM ukládá OMM informovat ZM o výměně přístřešku za nový na jiném
místě ve Vrchovinách, a to na nejbližším jednání ZM". V rámci plnění usnesení RM je nyní do ZM předkládána
informace o této záležitosti.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o schválení nového umístění přístřešku pro autobusovou zastávku na p. p. č. 294/1 v k. ú.
Vrchoviny u silnice III/28520 v dolní části Vrchovin namísto v ZM schváleného umístění přístřešku před okružní
křižovatkou ve směru na Náchod.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V 16:56 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu k návrhu nového umístění přístřešku pro autobusovou
zastávku ve Vrchovinách. Bez rozpravy a dotazů. Po návrhu usnesení bylo hlasováno - 18 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 127- 7743/18,
(uložen úkol číslo 22049).
ZM bere na vědomí a souhlasí s tím, že RM schválila nové umístění přístřešku pro autobusovou zastávku na p. p. č. 294/1 v
k. ú. Vrchoviny u silnice III/28520 v dolní části Vrchovin, a to namísto v ZM schváleného umístění přístřešku před kruhovou
křižovatkou ve směru na Náchod a uložila OMM zahájit přípravné práce pro jeho umístění.

STIS

ZM 127 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.4 Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská (Viz RM 403 čl. 7/4)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/4 Příloha: ZM 127 - 4/4

Identifikace:

V letošním roce byla rekonstruována Královéhradeckým krajem vozovka III/30821 (Spy - Krčín). Součástí této akce
byla i rekonstrukce chodníků. Součástí nebyla část chodníku v délce 70 m ve střední části ul. Dobrušská. Bylo by
vhodné opravit i tuto část, aby došlo ke spojení již zrekonstruovaných částí chodníku v této ulici. Hlavním dodavatelem
rekonstrukce silnice III/30821 (Spy - Krčín) je firma EUROVIA CS, a.s., pro kterou veškeré chodníky realizoval
subdodavatel firma BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006. Od této firmy nám byla zaslána nabídka na uvedené stavební
úpravy části chodníku ve výši 219.010,28 Kč vč. DPH. RM 403 odsouhlasila realizaci těchto stavebních úprav části
chodníku v ul. Dobrušská. Tato firma realizovala i část chodníku na Žižkově náměstí.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o tom, že RM 403 schválila akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" a udělila
výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasila se zadáním stavebních úprav části v
ul. Dobrušská firmě BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006, schválila RO a SOD a pověřila ST podpisem této SOD.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V 17:00 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu týkající se stavebních úprav části chodníku v ul. Dobrušská.
Bez rozpravy a dotazů. Po návrhu usnesení bylo hlasováno - vzato na vědomí - zastupitelé připomněli, že je to bez
hlasování, protože je návrh usnesení "ZM bere na vědomí…". Paní PhDr. Kulhavá navrhla, aby byl vznesen protinávrh
ve znění: "ZM bere na vědomí a souhlasí…" a poté se může již k bodu hlasovat. Protinávrh byl přijat - ST nechal
hlasovat - hlasováno - 18 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. Příchod Ing. J.
Tymla v 17:04 hodin.
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. ZM 127- 7744/18
ZM bere na vědomí informaci a souhlasí s tím, že RM 403 schválila akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" v
rámci rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Krčín), kterou realizuje KHK a udělila výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a souhlasila se zadáním stavebních úprav části chodníku v ul. Dobrušská firmě, která jako
subdodavatel realizovala ostatní chodníky v ul. Dobrušská, a to firmě BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006, za nabídkovou cenu
219.010,28 Kč vč. DPH. RM 403 schválila i potřebné rozpočtové opatření a Smlouvu o dílo na uvedenou akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006, ve znění přílohy č. ZM 127 - 4/4, a pověřila ST podpisem
této smlouvy.

STIS

ZM 127 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.09.2018
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.5 Žádost pí L. H. o pomoc při řešení havarijního stavu u domu v ul. U Zázvorky č. p. 1213 (viz RM 40017258/18)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/5 Příloha: ZM 127 - 4/5

Identifikace:

Dne 02.07.2018 byla na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují doručena pí L. H. žádost o pomoc při řešení
havarijního stavu u domu v ul. U Zázvorky č. p. 1213 v Novém Městě nad Metují, kdy dle jejího názoru dochází k
totální destrukci památkového objektu. Uvádí, že řešení tohoto problému je nad rámec jejich možností a schopností a
dále uvádí, že rozhodně nehodlá platit za něco, co nebylo způsobeno její nedbalostí. Uvedený stav byl a je dle jejího
názoru způsobován nadměrným provozem na silnici I/14, která přiléhá ke sklepním prostorům domu. Podrobnosti viz
žádost v příloze č. ZM 127 - 4/5, která je mj. adresována na RM a ZM, SPP a OVRR. RM 400 - 17258/18 přijala toto
usnesení: „RM projednala žádost pí L. H. o pomoc při řešení havarijního stavu u domu v ul. U Zázvorky č. p. 1213. RM
ukládá OMM zajistit realizaci nezbytných opatření ve sklepě domu, a to dle doporučení statika a památkové péče,
konkrétně vyklínování výdřevy, umístění geotextilie na zem a instalaci sádrových terčů + následné provádění
monitoringu. RM schvaluje RO - realizaci výše uvedených opatření (§ 3639) ve výši 50 tis. Kč. Akce bude pokryta
přesunem z § 3113 "ZŠ Malecí - rozvod teplovodů. RM ukládá OMM informovat ZM o realizaci opatření a řešení
žádosti pí L. H.“
Bylo zrealizováno:
1. Na náklady města byla provedena výdřeva sklepního prostoru včetně sádrových kontrolních terčů. Vynaložené
finanční náklady budou požadovány k úhradě po ŘSD ČR.
2. Po dohodě s vlastníkem nemovitosti a na základě závěrů statického posudku probíhá monitoring sklepa, tedy stav
sádrových terčů ve spolupráci OVRR a OMM.
3. Na silnici došlo k umístění dočasného dopravního značení a MP k hlídání úseků z důvodu nedodržování
dopravního značení.
4. OVRR byla objednána aktualizace Expertního posudku statického a dynamického působení průjezdní komunikace
na historickou zástavbu a skalní podloží v Novém Městě nad Metují z roku 2002. OVRR ve spolupráci s OMM poskytli
nové materiály a podklady zpracovateli posudku. Posudek by měl být začátkem října 2018 odevzdán.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí usnesení RM včetně předložených materiálů a provedených opatřeních
Odůvodnění:
Viz - stanovisko Ing. Radky Škaldové (OVRR - památková péče) příloha ZM 127 - 4/5.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. ZM 127- 7745/18
ZM bere na vědomí předložené informace o proběhlých opatřeních a navazujících procesů o pomoc při řešení havarijního
stavu u domu v ul. U Zázvorky č. p. 1213 na žádost pí L. H.

STIS

ZM 127 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.09.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.6 Informace o realizaci opravy chodníků v souvislosti s rekonstrukcí silnice od AMMANN(u) do Vrchovin
(Viz RM 400 čl. 3/15)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/6 Příloha: ZM 127 - 4/6

Identifikace:

KHK v letošním roce realizoval akci týkající se silnic "III/28521,III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín". V této akci je i
realizace komunikace procházející Vrchovinami (směr od AMMANNu do Vrchovin). V rámci rekonstrukce byly
budovány i silniční obrubníky, při jejichž budování došlo k rozebrání chodníku a dodavatel stavby měl opravovat část
rozebraného chodníku. V rámci těchto prací mohlo dojít k opravě již celé šíře chodníků tímto dodavatelem. Byla nám
na opravu chodníků zaslána nabídka ve výši 578.893,766 Kč vč. DPH. RM 400 odsouhlasila opravu těchto chodníků
dotčených rekonstrukcí komunikace a přímé zadání firmě, která ve Vrchovinách realizovala rekonstrukci komunikace.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o tom, že RM 400 schválila akci "Oprava chodníků ve Vrchovinách", a udělila výjimku ze
Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, souhlasila se zadáním oprav chodníků ve Vrchovinách firmě
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, schválila RO a SOD a pověřila ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
V rámci PD cyklostezka AMMANN - Vrchoviny máme připraven projekt na chodník po levé straně silnice od začátku
Vrchovin kolem autobusové zastávky po křižovatku. Náklady dle rozpočtu projektanta na 1 m2 chodníku činí cca
3.000 Kč. Firma FIRESTA nabízí realizaci chodníků podél rekonstruované silnice za cca 920 Kč/m2. Jedná se cekem
o 629,5 m2 chodníku vč. vjezdů. Do cenové nabídky na chodníky je zahrnuta i záhonová obruba v místech sjezdů a
mezi chodníkem a zeleným pásem. Od celkové ceny jsou odečteny části chodníků, jejichž přeložení je zahrnuto v
rozpočtu silnice, proto celková cena je nízká. V rozpočtu silnice je zahrnuto předláždění chodníku novou dlažbou
30/30 cm v šíři cca 60 cm. V nabídce Firesty nejsou zahrnuty signální a varovné pásy. V zatáčce ve Vrchovinách je
část chodníku cca 50 m realizovaná v rámci rekonstrukce silnice. V případě, že bychom chodníky nerealizovali, bude
tato část navazovat na chodníky z původní dlažby. Realizace chodníku byla řešena jako oprava, která nepodléhá
kolaudačnímu řízení. Z důvodu příznivých nákladů a vzhledem k tomu, že se jedná o chodník u hlavního silničního
tahu Vrchovinami byla doporučena realizace opravy chodníků.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:12 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. ST vznesl protinávrh k usnesení - doplnit do usnesení
slovo "souhlasí", tzn. "ZM bere na vědomí a souhlasí s realizací akce…" Dále bylo v usnesení opraveno číslo
komunikace z původního "…III/28521, III/285/20, III/308 Vrchoviny - Krčín…" na správné "II/28521, II/285/20, II/308
Vrchoviny - Krčín". Po návrhu usnesení bylo hlasováno - 19 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. 6 USNESENÍ č. ZM 127- 7746/18
ZM bere na vědomí a souhlasí s realizací akce "Oprava chodníků ve Vrchovinách" v rámci rekonstrukce komunikace
"III/28521,III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín", kterou realizuje KHK a udělilo výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním oprav chodníků ve Vrchovinách firmě, která rekonstruuje komunikaci, a to
firmě FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - střed, za nabídkovou cenu 578.893,77 Kč.
RM schválila příslušné rozpočtové opatření a Smlouvu o dílo na uvedenou akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - střed, ve znění přílohy č. ZM 127 - 4/6 a pověřila
ST podpisem této smlouvy.

STIS

ZM 127 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.09.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.7 Nová investiční akce - Rekonstrukce výpusti rybníka Hradiště (Viz RM 404 čl. 3/7)
Identifikace:
V RM 400 byla podána informace o ukončení prací na PD na revitalizaci rybníka Hradiště. Na zpracování PD obdrželo
město Nové Město nad Metují od KHK dotaci. PD je zpracována a je na ni vydáno stavební povolení. PD navrhuje u
stávajícího rybníka provést odbahnění celé zátopy a zpevnění břehů a rekonstrukci výpusti. Stavba je rozdělena na tři
objekty (SO1, SO2, SO3). SO1 - Zpevnění břehů: 3.544.694,4 Kč. SO2 - Odbahnění: 2.666.504,9 Kč. SO3 Rekonstrukce výpusti: 416.453,8 Kč. Vedlejší rozpočtové náklady: 295.593,1 Kč. CELKEM: 6.968.246,0 Kč vč. DPH.
Výpusť je poškozená, dochází k zanášení. V případě zanesení dochází ke zvednutí hladiny a zaplavení cesty. OMM
společně s vedením města navrhovalo v RM 400 nejdříve provést rekonstrukci výpusti. Proto je nyní navržena ke
schválení nová položka rozpočtu, aby se rekonstrukce výpusti mohla zrealizovat ještě letos (pokud se podaří sehnat
zhotovitele). RM doporučuje ZM schválit novou investiční akci.
K rozhodnutí:
Schválit/neschválit novou investiční položku, schválit/neschválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Informace k ostatním stavebním objektům: Břehy jsou ve špatném stavu, částečně sesunuté do rybníka, zvláště u
levého břehu, kde je komunikace, po které jezdí autobusy ke skautům, hrozí jeho utržení. Pravý břeh netěsní a
dochází k průsaku vody do řeky. Odbahnění by mělo být provedeno zároveň se zpevněním břehů. Vpusť lze provést
samostatně. Dle názoru OŽP je stav břehů akutní, zpevnění břehů by mělo být provedeno co nejdříve. Na realizaci
ostatních stavebních objektů budou sledovány dotační programy.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:15 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez dotazů a připomínek. Po návrhu usnesení bylo
hlasováno - 19 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. 7 USNESENÍ č. ZM 127- 7747/18,
(uložen úkol číslo 22050).
ZM schvaluje novou investiční položku "Rekonstrukce výpusti rybníka Hradiště". ZM schvaluje rozpočtové opatření - § 2341 realizaci akce Rekonstrukce výpusti rybníka Hradiště ve výši 500 tis. Kč. RO bude zajištěno přesunem z § 2212 - akce
Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD + realizace.
ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.8 Nová investiční akce "Nucené odvětrání tělocvičen v ZŠ Malecí" (viz RM 404 - 4/2)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/8 Příloha: ZM 127 - 4/8

Identifikace:

RM 404 vzala na vědomí informace k nucenému odvětrání tělocvičen na "ZŠ Malecí" vč. možnosti čerpání dotačního
titulu a souhlasila s postupem navrženým v příloze č. ZM 127 - 4/8, a to na základě usnesení č. RM 386 -16618/17,
kde "RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 386 - 4/1 ve věci řešení nuceného odvětrání tělocvičen v "ZŠ Malecí a ZŠ
Krčín" s postupem navrženým OSN a ukládá OMM hledat vhodný dotační titul pro případnou realizaci uvedených
záměrů" RM doporučila ZM schválit novou investiční položku.
K rozhodnutí:
Ne/schválit novou investiční akci "Nucené odvětrání tělocvičen v ZŠ Malecí"
Odůvodnění:
V rámci rozpočtu OSN (OMM) pro rok 2018 zahájí přípravu Projektové dokumentace, včetně souvisejícího
poradenství Energetického specialisty. Do návrhu Rozpočtu města 2019 bude navržena částka na realizaci akce.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:18 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Na dotaz paní PhDr. Kulhavé (viz bod č. RM 386 - 4/1 ve
věci řešení nuceného odvětrání tělocvičen v "ZŠ Malecí a ZŠ Krčín") odpověděl MST, že v pořadí první bude řešeno
nucené odvětrávání u "ZŠ Malecí" a po tom "ZŠ Krčín". Další dotazy ani připomínky již nebyly. Po návrhu usnesení
bylo hlasováno - 19 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. 8 USNESENÍ č. ZM 127- 7748/18,
(uložen úkol číslo 22051).
ZM schvaluje rozpočtové opatření - realizace akce "Nucené odvětrání tělocvičen v ZŠ Malecí - PD“ ve výši 100 tis. Kč (§
3113). Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - údržba (investice, revize…) školství.

STIS

ZM 127 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.9 Železova louka - realizace cyklotrasy - RO (Viz RM 404 čl.3/11)
Identifikace:
RM 401 dne 30.07.2018 schválila toto usnesení: "RM bere na vědomí předložené informace o neúspěšném podání
žádostí do programu Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji a zároveň
schvaluje opětovné předložení žádostí do nejbližší výzvy, která bude Královéhradeckým krajem vyhlášena. RM
schvaluje termín realizace pro veřejnou zakázku a realizaci stavebních úprav v ul. Železova louka a v ul. Chlístovská
dle varianty č. 4".
K rozhodnutí:
Schválit rozpočtové opatření - přesun 3 500 tis Kč z § 2212 akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD
a realizace na § 2212 akce Cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace.
Odůvodnění:
Projekční náklady na realizaci rekonstrukce komunikace v ul. Železova louka jsou 4 288 tis. Kč. V rozpočtu města byla
schválena na rok 2018 částka 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že schválená RM varianta č. 4 předpokládá realizaci ještě
v letošním roce, tak je navrhováno ke schválení rozpočtové opatření přesun částky 3 500 tis Kč z § 2212 Stavební
úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD a realizace na § 2212 Cykloregion V. Moravce - Železova louka realizace. Realizace by proběhla z vlastních zdrojů města. Žádost o dotaci bude opětovně podána během září 2018,
pokud bude znovu KHK vypsána. Výsledek o případně přidělené dotaci však bude znám až během prosince 2018.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:21 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Na první dotaz Ing. Hovorky, který se dotázal na informace
k variantě č. 4, odpověděl MST, že jde o trasu vedení cykolotrasy v rámci projektu Cykloregion V. Moravce. Druhý
dotaz Ing. Hovorky se týkal rekonstrukce ul. Chlístovská. ST odpověděl, že jder sice o jeden projekt, tzn., že se ul.
Chlístovská bude rekonstruovat v roce 2019 celá, ale dříve již proběhne realizace v části týkající se lokality Železova
louka. Původně to mělo vše být již letos, ale vedení města rozhodlo o přesunu na příští rok, a to z důvodů získání
dotace. Po návrhu usnesení bylo hlasováno - 19 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 127- 7749/18,
(uložen úkol číslo 22052).
ZM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 3 500 tis. Kč z § 2212 - akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD
a realizace na § 2212 - akce Cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace s tím, že investiční akce "Stavební úpravy
ul. Na Zadomí - západní - PD a realizace" bude zapracována do radničního návrhu rozpočtu na rok 2019.
ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.10 „Kanalizační řad - ul. Kasárenská“ - Smlouva o zápůjčce (Viz RM 404 čl. 3/1)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/10 Příloha: ZM 127 - 4/10

Identifikace:

OMM předkládá ZM Smlouvu o zápůjčce na přenechání peněžních prostředků v předpokládané výši 421.870 tisíc Kč
na financování akce „Kanalizační řad - ul. Kasárenská“, na p. p. č. 658/1, 658/2, 658/3, 694/1 a 2073/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Na tuto akci byla mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., podepsána Smlouva o převodu investorství. RM doporučuje ZM smlouvu schválit.
K rozhodnutí:
Smlouvu o zápůjčce schválit a pověřit ST podpisem této smlouvy.
Odůvodnění:
V rozpočtu města na rok 2018 bylo schváleno na akci Splašková kanalizace v ul. Kasárenská - půjčka VaK(u) 800
tisíc Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:24 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Dotazy nebyly žádné. Vedoucí OMM přečetl navržené
znění usnesení. Poté bylo hlasováno - 19 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. 10 USNESENÍ č. ZM 127- 7750/18,
(uložen úkol číslo 22053).
ZM schvaluje Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve
které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní prostředky v
předpokládané výši 421.870,- Kč na realizaci akce „Kanalizační řad - ul. Kasárenská“, na p. p. č. 658/1, 658/2, 658/3, 694/1 a
2073/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. ZM 127 - 4/10. ZM pověřuje ST podpisem této smlouvy.

STIS

ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.11 Nesouhlas s usnesením č. ZM 126-7724/18 (Viz RM 404 čl. 3/20)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/11 Příloha: ZM 127 - 4/11

Identifikace:

Nesouhlas paní E. B. a paní P. H. s usnesením č. ZM 126 - 7724/18 ze dne 14.6.2018, kterým bylo rozhodnuto, že ZM
v rámci změny č. 1 územního plánu nesouhlasí s pořízením změn týkajících se pozemků, které jsou předmětem jejich
žádosti. RM doporučuje zamítnout žádost.
K rozhodnutí:
Zamítnout žádost paní E. B. a žádost paní P. H. s tím, že jim bude sděleno, že od rozhodnutí ZM nedošlo k žádným
změnám skutečností, které by měly vliv na rozhodnutí ZM, a proto také není ani dán žádný důvod k tomu, aby ZM své
rozhodnutí změnilo.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 4. 11 USNESENÍ č. ZM 127- 7751/18,
(uložen úkol číslo 22054).
ZM zamítá žádost paní E. B. a paní P. H., kterým vyslovují nesouhlas s usnesením č. ZM 126 - 7724/18 ze dne 14.6.2018,
kterým bylo rozhodnuto, že ZM v rámci změny č. 1 územního plánu nesouhlasí s pořízením změn územního plánu týkajících
se pozemků, které jsou předmětem jejich žádosti. ZM ukládá ST jako určenému zastupiteli pro územní plánování, aby
žadatelům odeslal dopisy ve znění příloh č. ZM 127 - 4/11.
ZM 127 Zamítá.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.12 Územní studie veřejných prostranství: a) Vrchoviny, b) Rašínova - 28. října - B. Němcové (Viz RM 404
čl. 3/21)
Identifikace:
OVRR dává ZM na vědomí pořízené územní studie těchto veřejných prostranství: a) Vrchoviny, b) Rašínova - 28.
října - B. Němcové, které jsou ke stažení na stránkách www.novemestonm.cz v záložce Územní plánování - Územní
studie.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Na základě vypsání dotačního titulu IROP na pořízení územních studií veřejných prostranství OVRR navrhlo využít
tento titul pro vytipované lokality ve správním území ORP Nové Město nad Metují, včetně lokalit v samotném městě.
RM 358 dne 24.10. 2016 odsouhlasila podání žádosti o dotaci na tento projekt. Dne 25.10.2016 se pak konal pracovní
seminář pro zástupce města a jednotlivých obcí v rámci ORP Nové Město nad Metují, kde byla problematika
přednesena. Na základě toho se do projektu kromě města Nového Města nad Metují zapojily i obce Bohuslavice,
Jestřebí, Mezilesí, Provodov-Šonov, Přibyslav a Slavoňov. Na území Nového Města nad Metují se pořizuje celkem 10
lokalit.
Vysvětlení: Ing. Miloš Skalský vedoucí odboru Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Z podrobnějšího projednání:
V 17:30 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy a dotazů. Po přednesu usnesení bylo vzato
na vědomí - bez hlasování - 19 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. 12 USNESENÍ č. ZM 127- 7752/18
ZM bere na vědomí pořízení Územní studie veřejných prostranství Vrchoviny a Územní studie veřejného prostranství
Rašínova - 28. října - B. Němcové.

STIS

ZM 127 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 20.09.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.13 Petice za obnovu koupaliště v Novém Městě nad Metují (Viz RM 404 čl. 7/7)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/13 Příloha: ZM 127 - 4/13

Identifikace:

ZM je předkládána Petice za obnovu koupaliště v Novém Městě nad Metují předaná petičním výborem zastoupeným
V.B. kterou ke dni 06.09.2018 podepsalo 2200 osob. RM 404 uložila ST předložit tuto petici k projednání na zasedání
ZM č. 127.
K rozhodnutí:
Seznámit se s peticí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V 17:32 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. ST informoval o návrhu doplněného znění usnesení,
protože celá věc je ve vývoji, jsou předkládány upřesněné návrhy studie. Usnesení přednesl Ing. Pozděna. Bez
rozpravy a dotazů. ST nechal hlasovat - 19 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. 13 USNESENÍ č. ZM 127- 7753/18,
(uložen úkol číslo 22055).
ZM bylo seznámeno s Peticí za obnovu koupaliště v Novém Městě nad Metují a předloženou studií jeho řešení ve znění
přílohy č. ZM 127 - 4/13.
ZM ukládá ST zajistit ve spolupráci s odbornými útvary MěÚ zpracování veškerých podkladů, nezbytných pro rozhodování
nového ZM o případném zařazení přípravy této investiční akce do rozpočtu města na rok 2019.
ZM 127 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.14 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - úpravy v registru RÚIAN (Viz RM 403 čl. 3/1, RM 404 čl. 3/22)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 4/14 Příloha: ZM 127 - 4/14

Identifikace:

RM 403 a RM 404 souhrnně projednala zápisy č. 5 až 9 z jednání Komise názvoslovné. Jedná se o obsáhlý
koncepční materiál, který se týká několika oblastí souvisejících s pojmenováním ulic a lokalit ve městě. Návrhy a
náměty předkládané v jednotlivých zápisech lze shrnout do třech oblastí:
1/ Opravy chyb zjištěných v registru RÚIAN;
2/ Nové názvy ulic nebo lokalit tam, kde fakticky ulice existuje, ale není nijak pojmenovaná a nejsou v ní zatím žádné
nemovitosti s konkrétní adresou;
3/ Návrhy změn existujících názvů ulic a lokalit. Týká se ulic, kde již existují nemovitosti s konkrétní dosavadní
adresou. Oblasti 2 a 3 jsou rozpracovány v bodech 4/15 a 4/16.
Do tohoto bodu 4/14 jsou tedy zařazeny opravy chyb zjištěných v registru RÚIAN. Komise zahájila kontrolu údajů v
tomto registru již závěru roku 2017 (viz zápis č. 5) a dále pak v kontrole pokračovala v průběhu roku 2018 (viz zápisy
č. 6 - 9). Kontrola se týkala pojmenování ulic v mapách a RÚIAN(u), které jí byly předloženy v podkladech. Této
problematiky se týká příloha č. ZM 127 - 4/14 - A, tj. Textový seznam navrhovaných úprav s vysvětlivkami a přílohy č.
ZM 127 - 4/14 - B, tj. Mapy s vyznačením úprav v RÚIAN(u). RM doporučila schválit.
K rozhodnutí:
Projednat Úpravy a návrhy členů Komise názvoslovné.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V 17:33 hodin - slova se ujal TAJ, přečetl "Identifikaci" a sdělil, že projednávané záležitosti jsou rozčleněny na 3
oblasti, které konkretizoval. V případě nejasností vyzval přítomné k dotazům. Žádné dotazy nebyly, ST přednesl
navržené znění usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 19 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. 14 USNESENÍ č. ZM 127- 7754/18,
(uložen úkol číslo 22056).
ZM projednalo souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají oprav chyb a nedostatků zjištěných v registru
RÚIAN. ZM schvaluje tyto úpravy pro registr RÚIAN, ve znění příloh č. ZM 127 - 4/14 A a B.

STIS

ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.15 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic nebo lokalit bez nemovitostí s č. p. (Viz RM
403 čl. 3/2, RM 404 - 3/23)
Identifikace:
Viz. bod 4/14 vč. příloh.
RM 403 a RM 404 projednala souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají nových názvů ulic nebo
lokalit tam, kde fakticky ulice existuje, ale není nijak pojmenovaná a nejsou v ní zatím žádné nemovitosti s konkrétní
adresou. RM doporučuje ZM schválit tyto navržené nové názvy: Javůrky, Klášterní, Pavlátova louka, Na Bobečku,
Vršovská, Spojovací, Zemědělská a Březinky.
K rozhodnutí:
Schválit či neschválit návrhy uvedené v přílohách č. ZM 127 - 4/14 doporučené RM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V 17:38 hodin - TAJ přednesl "Identifikaci" bodu. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 19 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. 15 USNESENÍ č. ZM 127- 7755/18,
(uložen úkol číslo 22057).
ZM schvaluje nové názvy ulic a lokalit:
1. Javůrky - lokalita k výstavbě směrem k Vrchovinám.
2. Klášterní - ulice za bankami podél garáží (odbočka z ul. Sokolské).
3. Pavlátova louka - ulice vedoucí od ulice Rezecké k LDT Pavlátova louka.
4. Na Bobečku - lokalita zahrádek (zahrádkářská kolonie) ve směru od sokolovny k Peklu.
5. Vršovská - ulice ve Spech, vedoucí od křižovatky u hřbitova směrem k obci Vršovka.
6. Spojovací - ulice v areálu bývalých kasáren, spojující ulici Kasárenskou a ČSA.
7. Zemědělská - ulice v Krčíně spojující ulici Nahořanskou s ul. Na Kopci.
8. Březinky - vznikající ulice s novou výstavbou od kruhového objezdu do ulice Kasárenské.
Vše viz přílohy č. ZM 127 - 4/14.
ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.16 Podněty a návrhy Komise názvoslovné, které se týkají nových názvů ulic či lokalit, kde již existují
nemovitosti s č.p. (Viz RM 404 čl. 3/23)
Identifikace:
Viz. bod 4/14 vč. příloh.
RM 403 a RM 404 projednala souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají nových nebo opravených
částí názvů ulic nebo lokalit tam, kde již existují nemovitosti s konkrétní dosavadní adresou a č.p. (bude třeba
vlastníky po schválení změny vyrozumět o změně jejich adresy, s čímž pro ně vzniknou určité budoucí úřední úkony).
RM doporučuje ZM schválit tyto navržené nové názvy nebo opravy chybného označení částí ulic: U Špýcharu, Obora,
Gen. Klapálka a Nádražní, V Písníku, Tyršovo náměstí.
K rozhodnutí:
Schválit či neschválit návrhy uvedené v přílohách č. ZM 127 - 4/14 doporučené RM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V 17:40 hodin - TAJ přednesl "Identifikaci" bodu. Paní Bc. Kroupová (pozn.: referentka OMP a tajemnice a členka
Komise názvoslovné) odprezentovala jednotlivé snímky a mapy projednávaných ulic. Bez připomínek a dotazů. ST
nechal hlasovat - hlasováno - 19 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. 16 USNESENÍ č. ZM 127- 7756/18,
(uložen úkol číslo 22058).
ZM schvaluje nové názvy a opravené části názvů ulic a lokalit:
1. U Špýcharu - ulice vedoucí od vinárny „U Řeháčků“ podél špýcharu k č. p. 101 (tzv. „zahradní domek“), změna
dosavadního názvu ulice Českých legií
2. Obora - odbočka z hl. silnice k oboře (dům č. p. 48), dosud chybně ulice Halínská
3. Oprava chybného označení části ulic Gen. Klapálka a ul. Nádražní.
4. Legalizace v minulosti schváleného a nezrušeného názvu ulice V Písníku.
5. Legalizace v minulosti schváleného a nezrušeného názvu Tyršovo náměstí.
Vše viz. přílohy ZM 127 – 4/14.

STIS

ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Finance

18:20

OF

5.1 Žádost o zápůjčku na předfinancování projektu (Viz RM 403 čl.7/3)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 5/1 Příloha: ZM 127 - 5/1

Identifikace:

Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“, náměstí Republiky 6, Nové Město Nad Metují, IČO: 71207902, žádá
o poskytnutí zápůjčky ve výši 200.000 Kč na předfinancování mikroprojektu „Pojď si k nám odpočinout“, registrační č.:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001441 realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko. V rámci projektu bude realizováno i 1 odpočinkové místo na území města.
Zápůjčka bude proplacena i vrácena v roce 2019. RM doporučuje schválit.
K rozhodnutí:
Schválit poskytnutí zápůjčky.
Odůvodnění:
V případě schválení bude zápůjčka i její splátka zahrnuta do návrhu rozpočtu 2019.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
V 17:44 hodin - Ing. Kunte - vedoucí Odboru finančního (dále jen "OF") - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu.
Dotaz paní PhDr. Kulhavé - o které odpočinkové místo se jedná? ST - k Beranovu mostu. PhDr. Kulhavá poděkovala
za odpověď. Poté Ing. Kunte přednesl navržené znění usnesení. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 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. 5. 1 USNESENÍ č. ZM 127- 7757/18,
(uložen úkol číslo 22059).
ZM schvaluje poskytnutí zápůjčky Dobrovolnému svazku obcí Region „Novoměstsko“, náměstí Republiky 6, Nové Město Nad
Metují, IČO: 71207902, ve výši 200.000 Kč na předfinancování mikroprojektu „Pojď si k nám odpočinout“, ve znění přílohy č.
ZM 127 - 5/1, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
ZM 127 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Odvod z fondu investic MSSS Oáza a RO (Viz RM 404 čl.6/4, usn. RM 404- /0)
Identifikace:
RM 400 projednala žádost MSSS Oáza o schválení záměru vybudování velkého výtahu ze současného malého
osobního. Dle usnesení č. RM 400 – 17245/18 vypsalo OSN veřejnou zakázku na rekonstrukci výtahu v objektu
MSSS OAZA. Výsledek VZ bude předložen na RM 405. RM 404 schválila odvod z fondu investic MSSS Oáza do
rozpočtu města. Schválení souvisejícího RO je v kompetenci ZM. RM doporučila schválit.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

V 17:46 hodin - vedoucí OF přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu, poté přednesl navržené znění usnesení. Bez
rozpravy. Hlasováno - 19 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. 5. 2 USNESENÍ č. ZM 127- 7758/18,
(uložen úkol číslo 22060).
ZM schvaluje RO - navýšení příjmů rozpočtu § 4357 – domovy pro seniory ve výši 1.400 tis. Kč. O tuto částku bude navýšena
výdajová strana rozpočtu § 4357 - položka údržba (investice, revize…) objektů města.
ZM 127 Schvaluje RU.
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5.3 Žádost o prominutí vrácení zápůjčky - SK Nové Město nad Metují (viz RM 404 - 5/2)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 5/3 Příloha: ZM 127 - 5/3

Identifikace:

ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky Sportovnímu klubu Nové Město
nad Metují, z.s. (dále jen SK) ve výši 500 tis. Kč se splatností nejpozději do dne 30.06.2018. Přes veškerá úsporná
opatření a aktivity SK se stále nedaří stabilizovat prostředky klubu zejména na provoz a údržbu areálu gen. Klapálka.
Ředitel SK žádá o prominutí této zápůjčky, případně o odklad splátky do roku 2019. Podrobnosti viz příloha č. RM
404 - 5/2. RM doporučuje schválit odklad splátky do 30.06.2019.
K rozhodnutí:
Schválit/neschválit prominutí zápůjčky, případně schválit/neschválit odklad splátky do roku 2019.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Rozpočet města v příjmech předpokládá vrácení zápůjčky v roce 2018. V letošním roce tento výpadek
finanční hospodaření města neohrozí, v případě změny zápůjčky na dotaci se sníží zdroje pro financování rozpočtu v
roce 2019. Při změně by bylo nutné vytvořit novou smlouvu o poskytnutí dotace (daru). Prodloužení splatnosti lze řešit
schválením dodatku ke smlouvě.
Zároveň upozorňujeme, že smlouva o zápůjčce obsahuje následující ustanovení: Pro případ prodlení s úhradou
dlužné částky se vydlužitel zavazuje platit zapůjčiteli od prvního dne prodlení úroky z prodlení ve výši 0,1% denně z
dlužné částky.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
V 17:47 hodin - vedoucí OF přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Ing. Hovorka předložil protinávrh k původně
navrženému usnesení. Mj. uvedl, že i v minulosti byly některé zápůjčky od města promíjeny, předpokládá, že finanční
problém vznikl z důvodu nákladů spojených se zajištění již uskutečněného světového poháru v lukostřelbě
postižených sportovců. Vedoucí OF - byla schválena zápůjčka, zveřejňuje se na Internetu, má to svá určitá pravidla.
Podle PRAV lze změnit smlouvu na prominutí zápůjčky tak, že bude částečně něco odpuštěno a častečné její
splacení s prodloužením data splatnosti. Vedoucí OF doporučuje schválení takového dodatku. Bc. Fanta uvedl, že by
chtěl podpořit protinávrh Ing. Hovorky. SK dělá akcemi, které organizuje, hodně dobrou propagaci městu, sám tam
chodí již několik let na všechny akce a má to vždy velmi dobrou úroveň. Myslí si, že máme jiné sportovní kluby, kterým
jsme také již finance prominuli a našli jiné řešení. PhDr. Kulhavá se připojila s tím, že se také připojuje k protinávrhu
Ing. Hovorky, tj. odložit splatnost a část odpustit. Připomíná, aby toto bylo zapracováno i do návrhu rozpočtu na příští
rok, to prominutí zajistit jako mimořádnou dotaci. Vedoucí OF reagoval s tím, že by viděl odložení zápůjčky do dne
30.06.2019. ST doporučil tento odklad, tím vzniká prostor k vyjednání toho, jak bude celá záležitost řešena, měla by k
tomu zaujmout stanovisko i např. Komise sportovní apod. Zastupitel L. Šnajdr vystoupil za SK s tím, že poděkoval za
podporu a uvedl, že by do tohoto procesu Sportovní komisi nezapojoval. Ve svém vystoupení pak podrobně vysvětlil
důvody, proč za SK vznesl žádost na odpuštění zapůjčené částky. Ing. Hovorka uvedl, že tedy navrhuje nakonec
variantu prolongace. ST přečetl usnesení: "ZM souhlasí s odkladem vrácení zápůjčky ve výši 500 tis. Kč poskytnuté
městem Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. do 30.06.2019. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o
zápůjčce uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Sportovním klubem z.s., kterým se prodlužuje termín
vrácení zápůjčky do 30.06.2019 a pověřuje ST jeho podpisem." PhDr. Kulhavá navrhuje, aby L. Šnajdr byl vyloučen z
hlasování pro možnou podjatost. Přítomní i L. Šnajdr souhlasili. Hlasováno - 17 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. 5. 3 USNESENÍ č. ZM 127- 7759/18,
(uložen úkol číslo 22061).
ZM souhlasí s odkladem vrácení zápůjčky ve výši 500 tis. Kč poskytnuté městem Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují,
z.s. do 30.06.2019. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a
Sportovním klubem z.s., kterým se prodlužuje termín vrácení zápůjčky do 30.06.2019 a pověřuje ST jeho podpisem.
ZM 127 Schvaluje.
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5.4 Žádost o příslib finanční spoluúčasti - TJ Sokol Krčín (viz RM 404 - 5/13)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 5/4 Příloha: ZM 127 - 5/4

Identifikace:

Jednatel Tělocvičné jednoty Sokol Krčín žádá o příslib finanční spoluúčasti města. V září by měl být spuštěn investiční
program MŠMT na infrastrukturu sportu, kde bude TJ Sokol Krčín žádat o dotaci na výstavbu šaten a sociálního
zařízení. Základním podkladem pro úspěch v investičním programu je spolufinancování městem. Náklady na realizaci
jsou v předpokládané výši cca 3 mil. Kč, předběžná požadovaná spoluúčast města činí cca 500 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Projednat žádost TJ Sokol Krčín o příslib finanční spoluúčasti.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V 18:06 hodin - vedoucí OF přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu, poté přednesl navržené znění usnesení. Bez
rozpravy. Hlasováno - 19 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. 5. 4 USNESENÍ č. ZM 127- 7760/18,
(uložen úkol číslo 22062).
ZM podporuje žádost Tělocvičné jednoty Sokol Krčín o zařazení investiční akce: "Výstavba šaten a sociálního zařízení " do
dotačního programu MŠMT. Pokud by byla Tělocvičné jednotě Sokol Krčín udělena dotace, ZM dává předběžný příslib
případného finančního podílu města při realizaci této akce, a to z rozpočtu na rok 2019.
ZM 127 Souhlasí.
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5.5 Rozpočtová opatření 2018
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 5/5 Příloha: ZM 127 - 5/5

Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 123-7644/17 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci rozpočtu na rok 2018
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:
Schválit oprávněnost provedených RO od minulého ZM.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

V 18:07 hodin - vedoucí OF přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu, poté přednesl navržené znění usnesení. Bez
rozpravy. Hlasováno - 19 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. 5. 5 USNESENÍ č. ZM 127- 7761/18
ZM bere na vědomí a schvaluje oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO ve znění přílohy č. ZM 127 5/5: 1) dotace pro ZŠ Malecí na projekt Táhneme všichni za jeden provaz 47,60 tis. Kč, 2) dotace pro Technické služby na
veřejně-prospěšné práce (duben) 29 tis. Kč, 3) dotace na přístavbu tělocvičny u ZŠ Komenského 1 500 tis. Kč, 4) dotace na
Podporu prevence kriminality na projekt Děti na internetu bezpečněji 59,40 tis. Kč, 5) dotace pro Technické služby na veřejněprospěšné práce (květen) 40,57 tis. Kč, 6) dotace na projekt Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění 553,69 tis. Kč,
7) dotace na činnost Centra prevence Mandl 47,34 tis. Kč, 8) dotace pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb (centrum
denních služeb, odlehčovací služba, pečovatelská služba, domov pro seniory) 3 822,16 tis. Kč, 9) dotace na projekt Územní
studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují 381,15 tis. Kč, 10) navýšení akce Dětské hřiště 7 tis. Kč, 11)
navýšení akce Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská 113 tis. Kč, 12) navýšení akce VO a MR v ul.
Nábřežní III. Etapa 22 tis. Kč, 13) realizace akce Oprava chodníků ve Vrchovinách 580 tis. Kč, 14) navýšení § 3326 – místní
památky 100 tis. Kč, 15) přesun v rámci § 6171 – místní správa na položku dovybavení č.p. 6 - 58 tis. Kč, 16) řešení
havarijního stavu u domu v ul. U Zázvorky č.p. 1213 - 50 tis. Kč, 17) dotace pro Městské muzeum na podporu činnosti
turistických informačních center na projekt Cestujeme s polskými přáteli 38 tis. Kč, 18) vratka státního příspěvku na výkon
pěstounské péče 64 tis. Kč, 19) navýšení akce Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská 50 tis. Kč, 20) navýšení § 6402 –
finanční vypořádání minulých let 52,55 tis. Kč, 21) dotace pro ZŠ Komenského na projekt Divoká příroda rumunského Banátu
14 tis. Kč, 22) dotace pro Městské muzeum na projekt Za poznáním kulturního dědictví Českého Betléma a Orlických hor 30
tis. Kč, 23) dotace pro ZŠ Malecí na projekt Fotodílny 35 tis. Kč, 24) dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné
práce (červen) 42,17 tis. Kč, 25) dotace na pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí 1 617 tis. Kč, 26)
dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 200 tis. Kč, 27) dotace na
pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2017 – 238,63 tis. Kč, 28) navýšení § 2212
– silnice 51 tis. Kč, 29) realizace akce Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská 220 tis. Kč, 30) navýšení § 3319 –
záležitosti kultury (položka dotace a dary) 10 tis. Kč, 31) navýšení § 4379 – ostatní služby v oblasti sociální prevence
(položka dotace a dary) 2 tis. Kč, 32) navýšení § 6402 – finanční vypořádání minulých let 100,77 tis. Kč, 33) navýšení § 3612
– bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) 190 tis. Kč, 34) dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné
práce (červenec) 44,01 tis. Kč.
ZM 127 Schvaluje.
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Různé

18:40

OSU

6.1 Kalendář RM a ZM na rok 2018 - plán do konce roku (Viz RM 401 čl.7/8, usn. RM 401- 17300/018)
Zdroj. dokum.: ZM 127 - 6/1 Příloha: ZM 127 - 6/1

Identifikace:

Plánovací kalendář událostí - RM a ZM na rok 2018 - podrobnosti viz příloha č. ZM 127 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit navrhovaný kalendář RM a ZM na rok 2018.
Odůvodnění:
Kalendář zasedání na celý rok je vydáván mj. z těch důvodů, aby ostatní organizace při pořádání akcí a stanovení
jejich termínu měly informaci, kdy nebude možné počítat s účastí radních či zastupitelů na těchto akcích. Usnesením
č. RM 381-16 402/17 dne 09.10.2017 RM schválila "Kalendář RM a ZM na rok 2018", který byl z důvodu nejasného
termínu podzimních komunálních voleb sestaven pouze do měsíce října 2018. Nyní je již termín komunálních voleb
znám, a tak bylo možné termíny jednání RM a ZM do konce roku 2018 doplánovat.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
V 18:12 hodin - TAJ upozornil, že jde pouze o orientační návrh termínů, které budou po komunálních volbách
upřesněny. Bez rozpravy a dotazů. ST přečetl navržené znění usnesení - hlasováno - 19 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. 6. 1 USNESENÍ č. ZM 127- 7762/18
ZM schvaluje navrhovaný kalendář termínů RM a ZM na rok 2018 ve znění přílohy č. ZM 127 - 6/1 a ukládá OSÚ informovat o
tomto rozpisu ZM, VO + zaměstnance MěÚ, PNT s. r. o., příspěvkové organizace a další zainteresované subjekty.
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Diskuse

18:45

7.1 Pozvánka ST na 40. Festival české filmové komedie
Identifikace:
Pozvání starosty města na 40. Festival české filmové komedie.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST jménem svým i jménem ředitele Městského klubu pozval všechny přítomné na letošní 40. Festival české filmové
komedie a upozornil na poslední možnost k zakoupení vstupenek na představení v rámci tohoto festivalu.

7.2 Návrh zastupitele Bc. Fanty k dočasnému dopravnímu omezení v ul. Smetanova
Identifikace:
Podnět zastupitele Bc. Fanty k dopravnímu omezení v ulici Smetanova.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Bc. Petr Fanta zastupitel Zastupitelstvo města

Bc. Fanta poprosil vedení města o řešení současné dopravní situace v ulici Smetanova. Navrhuje zde umístit
obousměrně značku zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy a místních obyvatel. V současnosti je to tam jinak
neřešitelné, je to z důvodů "krčínských uzavírek". Požaduje proto rychlé řešení. V tomto smyslu zaslal návrh ST. ST poděkoval Bc. Fantovi za zaslaný návrh a informoval o o patřeních v ulici Nádražní, Havlíčkova a generála Klapálka.
Po spuštění tohoto dopravního režimu (zjednosměrnění, zákazy zastavení a stání apod.) bude případně přikročeno i k
nějaké úpravě dopravy v ulici Smetanova. Bc. Fanta zdůraznil, že by to mělo být co nejdříve, např. situace u domu,
kde probíhají rehabilitace a před Nonou je neúnosná.
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7.3 PhDr. Kulhavá - bilanční shrnutí volebního období 2014 - 2018 a poděkování
Identifikace:
Zastupitelka PhDr. Kulhavá shrnula 4 leté volební období 2014 - 2018.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: PhDr. Zdeňka Kulhavá zastupitelka Zastupitelstvo města

PhDr. Kulhavá - myslí si, že se zastupitelům za 4 roky podařilo zlepšit město v mnoha oblastech - viz investice apod.
Dále uvedla, že ji naopak mrzí, že se nepodařilo udělat něco s našimi nepřizpůsobilými občany. Nepodařilo se
dotáhnout opatření, tj. městskou "protialkoholovou" vyhlášku, která by napomohla městské policii k postihům
uvedených občanů v centru města. Předpokládala, že se současné ZM bude ještě znovu zabývat touto vyhláškou,
která při minulém pokusu schválena nebyla. Dále PhDr. Kulhavá vystoupila s kritikou "nonstopu" na Rychtě, kde v
průběhu letošního teplého léta byl večer hluk a nepořádek. Konkrétně také zmínila chování občanů z domu v ulici
Českých bratří, který sousedí s domem, kde sama bydlí. Nelíbí se ji stav, kdy se Novému Městu nad Metují přezdívá
"prodejna drog". ST reagoval s tím, že on není názoru, že by Nové Město nad Metují bylo "prodejnou drog" a že by
zde situace byla tak špatná, jak uvedla pí. Kulhavá. K nonstop provozovně na Rychtě uvedl, že v rámci změny
loterijního zákona, kdy "hráči" budou muset být registrováni, by mělo dojít k přerušení nonstop provozu. Dále požádal
vrchního strážníka MP o vyjádření se k výše uvedeným záležitostem. Ještě před p. Kratěnou se do diskuse zapojil
také zastupitel Bc. Fanta - do oblasti bezpečnosti patří i hasiči, ti od minulého měsíce mohou pomáhat mj. i s pomocí
defibrilátoru, v souvislosti s tím uvedl, že 3x byli u události dříve než záchranka. Hasiči si proto zaslouží pochvalu,
dělají to ve svém volném čase. Rovněž vyslovil pochvalu za spolupráci MP pod vedením vrchního strážníka p. Kratěny
s městskými hasiči. Vrchní strážník MP p. Kratěna reagoval na jednotlivé podněty zastupitelky PhDr. Kulhavé,
upozornil především, že naše město patří mezi nejbezpečnější města kraje, dále vyjádřil přesvědčení, že situace s
nepřizpůsobilými občany se od května/června 2018 zlepšila, zahájili kampaň proti opilcům. Ti nejhorší bezdomovci
zde již nejsou. K návrhu protialkoholové vyhlášky se také přikláněl, a to především kvůli lokalitě autobusového nádraží
Rychta. V závěru upozornil, že v nonstopu na Rychtě by se měly od roku 2019 změnit podmínky, mělo by dojít k
přerušení provozu od 3 do 6 ráno. Pochválil součinnost s provozovatelem Rychty, snaží se rušivé jevy omezovat a
spolupracuje při jejich řešení.

7.4 Dotaz zastupitelky pí Řehákové ve věci dětského hřiště na Františku
Identifikace:
Paní V. Řeháková vznesla dotaz k dětskému hřišti na Františku.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Věra Řeháková zastupitelka Zastupitelstvo města

Vedoucí OMM a vedoucí ORM odpověděli, že dětské hřiště v lokalitě na Františku by mělo být dokončeno nejpozději
do 1. poloviny října 2018. Do "Diskuse" se nikdo další nepřihlásil. ST na závěr uvedl:
"Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení přítomní, jak jsem uvedl již v úvodu dnešního jednání, proběhlo dnes
poslední plánované zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ve volebním období 2014 – 2018.
Využívám proto této příležitosti k poděkování vám všem za dobrou spolupráci po celé uplynulé 4 roky, kdy jste
napomohli k řešení mnoha nelehkých problémů a úkolů. Těm z vás, kteří již do dalšího období nekandidují, děkuji a
přeji hodně zdraví a úspěchů v dalším životě. Těm, kteří mají zájem pokračovat, přeji úspěšné volby.
Děkuji všem za účast i aktivitu a 25. veřejné zasedání Zastupitelstva města v tomto volebním období tímto končím v
18:35 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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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 127 - 20.09.2018

..........................................................................................................
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Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání ZM 127:

20.09.2018 18:35:26

Příští porada bude: ZM 128, 25.10.2018, zámek rodiny Bartoň - Dobenín 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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