Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 4 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 18.04.2019
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Balcarová Jana, Mgr.

zastupitelka

16:45

22:10

Částečná

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

22:10

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

zastupitel

16:05

22:10

Částečná

4

Hable Petr

starosta

16:00

22:10

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

22:10

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

22:10

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

zastupitel

16:00

22:10

Plná

8

Jarolímek Miroslav

zastupitel

16:00

22:10

Plná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

22:10

Plná

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

16:00

22:10

Plná

11

Maur Vilém, Ing., MBA

zastupitel

16:10

22:10

Částečná

12

Němeček Jan, Ing.

zastupitel

16:00

22:10

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

22:10

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

22:10

Plná

15

Petruželková Marie

zastupitelka

16:00

22:10

Plná

16

Prouza Martin, Ing.

zastupitel

16:00

17:40

Částečná

17

Prouza Radek

zastupitel

16:00

22:10

Plná

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

18:30

Částečná

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

22:10

Plná

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

16:00

17:30

Částečná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

22:10

Plná

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Mgr. Jana Balcarová

_____________________

Ing. Jiří Tymel

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________

Stránka 1
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 3 dne 21.02.2019)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Miroslav Jarolímek
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

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

Mgr. Josef Hylský
Ing. Petr Neumann
Ing. et Ing. Pavel Dostál
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Program:
1

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.04.2019

2

Majetkoprávní úkony

2/1

Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka, Ph.D., ze dne 20.02.2019 - nájem
pozemku č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města

2/2

Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka

2/3

Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují

3

Rozvoj

3/1

Přírodní koupaliště

3/2

Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa

3/3

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2019 - návrh na
přidělení dotace

3/4

Umístění parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka a Nerudova

3/5

Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská II.
etapa - podání žádosti o dotaci

3/6

Ukazatel rychlosti Vrchoviny a měření rychlosti - požadavek OV Vrchoviny

3/7

Umělá vodní nádrž v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují

3/8

Veřejné osvětlení v ul. Halínská ve Spech

3/9

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - návrh na zařazení položky do
rozpočtu města na rok 2019

3/10

Jednotná kanalizace a vodovod v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují - žádost na Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

3/11

Aktuální stav projektů ke dni 02.04.2019

3/12

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/13

Výzva k plnění výsledků místního referenda
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
4

Finance

4/1

Rozpočtová opatření 2019

4/2

Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

4/3

Dotace 2019 - žádosti

4/4

Rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT

4/5

Rozdělení dotací - Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s.

4/6

Rozdělení dotací - Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z. s.

4/7

Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z. s. - dotace na rekonstrukci
travnaté plochy

4/8

Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.

4/9

Aktualizovaný plán obnovy techniky pro TS období 2019 – 2023

5

Různé

5/1

Podnět ze zápisu č. 1 OV Vrchoviny - Žádost o členství v OV Vrchoviny

5/2

Zveřejňování zápisů z jednání výborů ZM a pracovní skupiny na webových
stránkách města

5/3

Řádná Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. pověření ST ke hlasování

6

Diskuse

6/1

M. Petruželková - dotace na ZS - informace
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náměstí Republiky 6

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

1/1 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Identifikace:
V úvodu zasedání ZM je schvalován podrobný program zasedání (viz příloha k tomuto bodu) a
dále je zvolena návrhová komise a ověřovatelé zápisu.
Orientační časová tabulka:
1. Úvodní informace a vystoupení
2. Majetkoprávní úkony
3. Rozvoj
4. Finance
5. Různé
6. Diskuse

16:00 - 16:10
16:10 - 17:30
17:30 - 20:05
20:05 - 21:50
21:50 - 22:05
22:05 - 22:15

ST
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST přednesl návrh programu. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni - Mgr. Jana Balcarová a pan
Ing. Jiří Tymel. Návrhová komise byla zvolena ve složení - předseda Mgr. Josef Hylský,
členové: Ing. Petr Neumann, Ing. et Ing. Pavel Dostál. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 4-104/19
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 4:
1
1/1
1/2

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.04.2019

2
2/1

Majetkoprávní úkony
Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka, Ph.D., ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č. 307/2
v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města
Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka
Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/2
2/3
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3
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
4
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
5
5/1
5/2
5/3
6

Rozvoj
Přírodní koupaliště
Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa
Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2019 - návrh na přidělení
dotace
Umístění parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka a Nerudova
Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská II. etapa –
podání žádosti o dotaci
Ukazatel rychlosti Vrchoviny a měření rychlosti - požadavek OV Vrchoviny
Umělá vodní nádrž v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují
Veřejné osvětlení v ul. Halínská ve Spech
Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - návrh na zařazení položky do rozpočtu města
na rok 2019
Jednotná kanalizace a vodovod v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují –
žádost na Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Aktuální stav projektů ke dni 02.04.2019
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Výzva k plnění výsledků místního referenda
Finance
Rozpočtová opatření 2019
Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny
Dotace 2019 - žádosti
Rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT
Rozdělení dotací - Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z. s.
Rozdělení dotací - Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s.
Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z. s. - dotace na rekonstrukci travnaté
plochy
Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.
Aktualizovaný plán obnovy techniky pro TS období 2019 - 2023
Různé
Podnět ze zápisu č. 1 OV Vrchoviny - Žádost o členství v OV Vrchoviny
Zveřejňování zápisů z jednání komisí RM, výborů ZM a pracovní skupiny na webových
stránkách města
Řádná Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - pověření
ST ke hlasování
Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 4-105/19
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Josef Hylský - předseda, Ing. Petr Neumann, Ing. et
Ing. Pavel Dostál - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 4: Mgr. Jana Balcarová,
Ing. Jiří Tymel.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.04.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 4 viz přílohy k tomuto bodu.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy a dotazů.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 4-106/19
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

2/1 Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka, Ph.D., ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č.
307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města
Identifikace:
ZM dne 21.02.2019 uložilo ST předložit do dubnového ZM podnět zastupitele p. Ing. Jana
Čopíka Ph.D. ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve
vlastnictví města, protože na ZM dne 21.02.2019 nebylo ani po obsáhlé diskusi přijato k
podnětu zastupitele žádné usnesení. Dne 29.03.2019 zastupitel, p. Ing. Jan Čopík Ph.D.
zaslal 2 vyjádření, která jsou v příloze. K těmto stanoviskům zpracovala vyjádření PRAV a
vedoucí OVRR. RM 12 doporučila ZM trvat na vyklizení pozemku dle platné smlouvy o nájmu
s termínem vyklizení 17.12.2019. Dále RM uložila ST svolat urychleně schůzku s p. Hojným v
souvislosti s jeho vlastnictvím pozemků a staveb, které jsou na jeho pozemcích pozemku
umístěny, a to z důvodu potřeby komplexního řešení tohoto území jak na pozemcích města,
tak i na těch soukromých. O výsledcích schůzky bude ST v ZM informovat.
Odůvodnění:
Zastupitel Ing. Jan Čopík, Ph.D., podle § 82 odstavec a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
předložil dne 20.02.2019 návrh na doplnění programu jednání Zastupitelstva města č. 3 ve
volebním období 2018-2022 svolaného na den 21.02.2019 o bod Pronájem pozemku stavební
parcela č. 307/2 o výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
ZM si podle § 84 odstavec 4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vyhradilo pravomoc projednat
a uložit zveřejnění návrhu o pronájmu pozemku stavební parcela č. 307/2 o výměře 114 m2
v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod, za účelem umístění dočasné přízemní stavby provozovny cestovní agentury CIS, vč.
přístavby s obchody, č. p. 69 v ul. T. G. Masaryka ve vlastnictví pí Libuše Matoušové, se
sídlem: T. G. Masaryka 69, Nové Město nad Metují, IČO 111 60 837. Zastupitel předložil
právní stanovisko k problematice ze dne 22.03.2019 a svoje vysvětlení ze dne 25.03.2019, ke
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kterým bylo zpracováno vyjádření PRAV a OVRR. Dle názoru OMM zatím ani ze sdělení
právního stanoviska předloženého zastupitelem nevyplynulo, jakým způsobem by si město
mohlo zabezpečit, že stavba na pozemku stp. č. 307/2 v k. ú. NM bude reálně nahrazena
kvalitní výstavbou dle platného RPR, aniž by došlo před prodejem pozemků p. p. č. 2292 a
stp. č. 307/2 v k. ú. NM k odstranění stávajících staveb.
Vysvětlení: Čopík Jan, Ing., Ph.D. - zastupitel
Z podrobnějšího projednání:
V 16:14 hodin - vedoucí OMM - popřál zastupitelům dobré odpoledne a přečetl "Identifikaci" k
prvnímu bodu v článku Majetkoprávní úkony. Úvodní komentář dále podal přítomným ST, kdy
shrnul informace z jednání, které zde dosud proběhly s vlastníky soukromých pozemků a
staveb. Na to pak navázala více jak hodinová diskuse přítomných, ve které (často i
opakovaně) vystoupili zastupitelé a další přítomní: ST, vlastník pozemku a staveb p. Hojný,
Ing. Čopík, Ph.D., Mgr. Hylský, p. M. Jarolímek, Ing. Maur, Ing. Němeček, Mgr. Šímová
(právnička MěÚ), PhDr. Kulhavá, Mgr. Kubíčková (vedoucí Obecního živnostenského úřadu,
Ing. Tymel, Ing. et Ing. Dostál, Bc. Sláma. Velice dlouze a komplikovaně byl vytvářen
protinávrh k původně navrženému usnesení, které znělo takto:
"ZM potvrzuje, že trvá vyklizení pozemku stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě na Rychtě, dle ujednání
ve smlouvě o nájmu s žadatelkou, paní Libuší Matoušovou, IČO: 11160837, T. G. Masaryka
69, Nové Město nad Metují a ukládá OMM po vyklizení a předání pozemku zajistit znalecký
posudek na kupní cenu v místě a čase obvyklou na pozemky stp. č. 307/2 o výměře 114 m2 a
p. p. č. 2292 o výměře 236 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú.
Nové Město nad Metují, a předložit RM návrh na zveřejnění záměru města prodat oba
pozemky z majetku města k zastavění dle Opatření obecné povahy č. 1/2010 Regulační plán
území mezi ulicemi Nádražní, B. Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují ze dne
16.09.2010."
K tomuto návrhu unesení byl postupně vytvořen tento protinávrh, který vyplynul z diskuse
přítomných:
"ZM si dle §84, odst.4) zákona o obcích vyhrazuje pravomoc projednat a uložit zveřejnění
návrhu o pronájmu pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 144 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 v KÚ pro KHK, KP Náchod. ZM netrvá na
vyklizení pozemku stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 v KÚ pro KHK,
KP Náchod, v lokalitě na Rychtě, dle ujednání ve smlouvě o nájmu pozemku a ukládá ST
zajistit vyvěšení záměru města pronajmout tento pozemek za účelem umístění dočasné
přízemní stavby provozovny cestovní agentury CIS, včetně přístavby s obchody č. p. 69 v ulici
T. G. Masaryka, ve vlastnictví pí Libuše Matoušové, se sídlem: Johnova 310, Nové Město nad
Metují, IČO: 11160837, s tím, že nejpozději ke dni ukončení nájmu je nájemce povinen
předmět nájmu vyklidit, odstranit stavbu a pozemek zarovnat, kdy vyklizení a likvidaci provede
nájemce na své náklady a v souladu s příslušným povolením stavebního úřadu. Dále se
nájemce zavazuje na svůj náklad odstranit případně způsobené škody na předmětu nájmu a
nést odpovědnost za důsledky těchto škod."
Bylo hlasováno: 12 pro, 9 proti, 0 zdržel se. Protinávrh usnesení byl přijat.
Dále pak bylo návazně navrženo k hlasování další usnesení: "ZM ukládá ST jednat s p.
Hojným ohledně jeho právního vztahu k části pozemku města, který využívá." Bylo hlasováno:
21 pro; 0 proti; 0 zdržel se. I toto usnesení bylo přijato.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 4-107/19

ZM rozhodlo , že si dle §84, odst.4) zákona o obcích vyhrazuje pravomoc projednat a uložit
zveřejnění návrhu o pronájmu pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 144 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 v KÚ pro KHK, KP Náchod. ZM netrvá na
vyklizení pozemku stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 v KÚ pro KHK, KP Náchod,
v lokalitě na Rychtě, dle ujednání ve smlouvě o nájmu pozemku a ukládá ST zajistit vyvěšení
záměru města pronajmout tento pozemek za účelem umístění dočasné přízemní stavby provozovny
cestovní agentury CIS, včetně přístavby s obchody č. p. 69 v ulici T. G. Masaryka, ve vlastnictví pí
Libuše Matoušové, se sídlem: Johnova 310, Nové Město nad Metují, IČO: 11160837, s tím, že
nejpozději ke dni ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu vyklidit, odstranit stavbu a
pozemek zarovnat, kdy vyklizení a likvidaci provede nájemce na své náklady a v souladu s
příslušným povolením stavebního úřadu. Dále se nájemce zavazuje na svůj náklad odstranit
případně způsobené škody na předmětu nájmu a nést odpovědnost za důsledky těchto škod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 12, Proti: 9, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 4-108/19
ZM ukládá ST jednat s p. Hojným ohledně jeho právního vztahu k části pozemku města, který
využívá.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
RM usnesením č. RM 8-289/19 na základě žádosti o prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují uložila OMM zajistit po oddělení chodníku v katastru nemovitostí
znalecký posudek na kupní cenu v místě a čase obvyklou, která byla ke dni 11.03.2019
stanovena na částku 1.900 Kč/m2 pozemku a následně připravit návrh zveřejnění záměru
města prodat pozemek p. p. č. 661/1 o výměře 790 m², druh pozemku trvalý travní porost v k.
ú. Nové Město nad Metují dle stanovisek a podmínek doporučených příslušnými odbory a RM,
který bude předložen k projednání ZM. RM doporučila ZM schválit předkládané zveřejnění
záměru města prodat uvedený pozemek - viz příloha.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů a PNT s.r.o., znalecký posudek a návrh záměru jsou v příloze. Pozemek
bude dle OF zatížen odvodem DPH ve výši 21 %. V pozemku jsou vedené sítě, některé dosud
nezavedené v DDTM a zejména teplovod PNT s. r. o., kterým jsou vytápěné BD v sídlišti
Březinky. Vzhledem k tomu, že jde o pozemek, který je ve strategickém místě a o který v
minulosti projevil zájem např. řetězec Lidl, tak RM předkládá rozhodnutí o zveřejnění záměru
do ZM.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:

V 17:25 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" + "Odůvodnění". PhDr. Kulhavá předložila návrh na rozdělení navrženého usnesení na dvě části, tj. na "uložit vložení věcného
břemene..." a zvlášť pak hlasovat o "vyvěšení záměru prodeje...".
Myslí si totiž, že prodávat pozemek nyní, ještě před dokončením zástavby celého území je
nevhodné a chce hlasovat proti tomu - s věcným břemenem ale problém nemá. ST - souhlasí
s navrhovaným rozdělením usnesení, ale byl by pro vyvěšení záměru prodeje, došlo by tím k
prověření zájmu a také ceny pozemku.
Nejdříve tedy bylo hlasováno o usnesení ve znění: "ZM ukládá OMM zajistit vložení věcného
břemene vedení inženýrské sítě - teplovodu do katastru nemovitostí k části pozemku p. p. č.
661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro První novoměstskou teplárenskou s.r.o." Hlasováno:
21 pro - usnesení bylo všemi hlasy schváleno.
Dále bylo hlasováno o usnesení: "ZM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.
p. č. 661/1 o výměře 790 m², druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. a obci Nové Město nad
Metují, který je zapsaný na LV č. 10001 vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek
uvedených v předloženém návrhu záměru." Hlasováno: 6 pro, 15 proti, 0 zdržel se - usnesení
nebylo přijato.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 4-109/19
ZM ukládá OMM zajistit vložení věcného břemene vedení inženýrské sítě - teplovodu do katastru
nemovitostí k části pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro První novoměstskou
teplárenskou s.r.o.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/2
ZM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 661/1 o výměře 790 m², druh
pozemku trvalý travní porost, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, který je zapsaný na LV č. 10001
vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek uvedených v předloženém návrhu záměru.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 15, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato

2/3 Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové,
Odbor Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod (dále jen "ÚZSVM"),
městu nabízí bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 o výměře 35 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují. Pozemek je
zapsaný na LV 60 000 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod.
RM doporučila ZM schválit bezúplatný převod.
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Odůvodnění:

Pozemek se nachází podél schodů na stezce z ulice Na Táboře do Spů a město by jej mohlo
využít např. při rekonstrukci schodů, jejich rozšíření případně při jejich údržbě. Pro ÚZSVM je
pozemek nepotřebný. Pro úspěšné projednání celé záležitosti je třeba souhlas ZM
s bezúplatným nabytím pozemku (darem) do majetku města.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 17:31 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" a "Odůvodnění". ST - dotazy a
připomínky? Nebyly žádné - bez rozpravy. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení.
Hlasováno - 21 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu
ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. ZM 4-110/19
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z vlastnictví ČR - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
do vlastnictví města. Pozemek je zapsaný na LV 60 000 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u
KÚ pro KHK, KP Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Přírodní koupaliště
Identifikace:
Na základě usnesení č. ZM 2-11/18 ve znění: "ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a
OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku
a žádost na výstavbu koupaliště. Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána".
Pracovní skupina Koupaliště a RM se zabývala registrací původního areálu koupaliště do
Národní databáze brownfieldů a možností podání žádostí o dotaci do programu Ministerstva
pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. S těmito závěry. Areál bývalého
koupaliště v Novém Městě nad Metují“ (ID 10274) byl registrován v Národní databázi
brownfieldů. Žádost o dotaci na přírodní koupaliště v areálu bývalého koupaliště v Novém
Městě nad Metují nelze poskytovatelem schválit z důvodu, že areál se nachází v záplavovém
území Q100. Zásady podprogramu říkají, že pokud se oblast nachází v záplavovém území,
nelze žádat do DT (dotační titul) č. 1 a DT č. 2. Je tedy možné využít pouze DT č. 3, tj.
Revitalizace. V rámci tohoto DT je však povoleno, resp. výstupem může být pouze zeleň
(parkové plochy) a maximálně jsou respektovány herní prvky. Přírodní koupaliště nemůže být
výstupem v rámci DT č. 3. Dotační tituly mezi s sebou nelze kombinovat. Toto vyjádření bylo
obdrženo od poskytovatele dotace. RM doporučila ZM předložené informace vzít na vědomí.
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Odůvodnění:

Pracovní skupina Koupaliště se dále zabývala kvalitou a vydatností studní u areálu koupaliště.
Výsledky jsou pro přírodní koupaliště pozitivní. V současné době probíhá vypracování
hydrotechnického posouzení dopadu výstavby protipovodňového opatření na Metuji pro
ochranu navrhovaného Letního areálu u Metuje na Q100. V případě, že by došlo v
následujících letech k vybudování protipovodňového opatření, je možné zahájit další
administrativní a schvalovací práce na vyjmutí areálu koupaliště ze záplavového území Q100.
Zároveň dojde k ochraně majetku města před povodní a je možné v případě, že bude vypsán
dotační titul, žádat o dotační prostředky na vybudování přírodního koupaliště. Tento bod je
součástí navazujícího bodu k projednání pod názvem "Revitalizace areálu bývalých kasáren v
NMnM, I. etapa" - který se rovněž týká možností dotace z programu Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:33 hodin - vedoucí OMM - "Identifikace" + "Odůvodnění". Bez připomínek k
projednávanému bodu. Hlasováno - 21 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM,
který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 4-111/19
ZM bere na vědomí informace o tom, že v současné době není možné splnit podmínky programu
Ministerstva pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Z důvodu umístění areálu v záplavovém území
stoleté vody, nelze podat žádost na přírodní koupaliště (biotop) v místě bývalého koupaliště v
Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa
Identifikace:
Na základě usnesení č. ZM 2-11/18 ve znění: "ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a
OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku
a žádost na výstavbu koupaliště. Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána", a
zároveň na základě závěrů z diskuse na semináři pro zastupitele, který se konal dne 2. dubna
2019, předkládá OMM návrh obsahu projektu s názvem Revitalizace areálu bývalých kasáren
v Novém Městě nad Metují, I. etapa, který bude ve formě žádosti o dotaci předložen do
programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram
117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Projekt bude
obsahovat demolici kasárenské budovy (předpoklad nákladů 8 mil. Kč) a vybudování parku,
etapy 1 - zeleň (předpoklad nákladů 3,7 mil. Kč). Celkové náklady projektu budou ve výši 11,7
mil. Kč, předpoklad dotace 60% činí 7 mil. Kč, vlastní zdroje města - 4,7 mil. Kč. Žádosti se
podávají do dne 31.05.2019, výsledky hodnocení by měly být známy v říjnu 2019. Projekt
musí být ukončen do roku 2021.
O tomto jednala RM č. 12 dne 08.04.2019 a přijala tato usnesení:
1/ RM nedoporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu
bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa do programu Ministerstva pro místní
rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Obsahem projekt Revitalizace areálu bývalých
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kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa je demolice kasárenské budovy a vybudování
parku, etapy 1 - zeleň.
2/ RM doporučuje ZM uložit MST připravit podklady pro vypsání soutěže na architektonickou
studii celého území areálu bývalých kasáren s tím, že zadání soutěže bude předloženo do
jednání koncepční RM.
3/ RM doporučuje ZM uložit MST připravit do červnového zasedání ZM usnesení o demolici
kasárenské budovy bez dotace.
V tomto smyslu jsou tato usnesení předložena k projednání a hlasování v ZM 4.
Dne 08.04.2019 byl e-mailem doručen Otevřený dopis [osobní údaj odstraněn], ve věci
demolice kasáren v ul. Československé armády, adresovaný zvoleným zástupcům města, ve
kterém mj. žádá o zaslání a expedici všem zastupitelům města, vč. ST a MST. Z tohoto
důvodu je nyní Otevřený dopis vč. příloh součástí projednávané záležitosti - viz přílohy k
tomuto bodu.
Odůvodnění:
Areál koupaliště se nachází v záplavovém území Q 100, žádost o dotaci by tak nesplnila
podmínky podprogramu MMR 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití, více viz předchozí bod 3/1.
Dotační podmínky uvedeného programu splní pouze projekt s názvem Revitalizace areálu
bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa. K termínu jednání ZM 4 bude před
dokončením projektová dokumentace pro potřeby stavebního úřadu k Rozhodnutí o
odstranění stavby (objekt bývalých kasáren). Dále bude k termínu jednání ZM 4 před
dokončením (odevzdáním) ve všech projektových stupních celý park před budovou bývalých
kasáren na pozemcích města. Právě probíhá proces vyjadřování správců sítí a dalších
dotčených subjektů. Třetí objednaný projekt, který probíhá a bude k termínu zasedání ZM 4
před dokončením, je obslužná komunikace k zahradám v areálu kasáren rovnoběžně s ul.
Johnova vč. propojení komunikace s ul. Československé armády pouze pro chodce a cyklisty
dle územního plánu a studie zeleně.
Na zasedání RM 12, která připravovala tento bod do ZM 4, mj. proběhla tato diskuse: Ve
velice obsáhlé diskusi všech přítomných nejdříve zazněly informace MST, který shrnul to, co
probíhalo na semináři zastupitelů k tomuto tématu a dále ke stanoviskům, která vyplynula z
jednání Komise pro výstavbu a rozvoj - viz zápis. Další diskuse se týkala již tradičních témat,
která se periodicky opakují: Bourání hlavní budovy kasáren - bourat s dotací nebo bez ní,
nebo vůbec zatím nebourat a nechat zpracovat urbanistickou studii celého území, případně
regulační plán zde a případné změny územního plánu; k tomu vnesen nesouhlas - území je již
nyní dostatečně řešeno územním plánem a související dokumentací a tzv. studií zeleně; park
ano či ne - opačný názor - územní plán toto území neřeší dobře; městem realizovaná
výstavba bytů pro mladé v této lokalitě; přístupová komunikace k pozemkům občanů, kteří
mají domy v ul. Johnova - ano či ne; ukončení stávajících nájmů v budově bývalých kasáren;
financování různých záměrů zde atd.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:36 hodin - vedoucí OMM přečetl přítomným "Identifikaci" tohoto bodu a dále zmínil nové
informace, které se objevily těsně před zasedáním ZM a které se týkaly projekční ceny za
demolici hlavní budovy bývalých kasáren. Na to pak navázala velice obsáhlá diskuse (trvala
téměř jeden a půl hodiny) přítomných zastupitelů a občanů, ve které vystoupili: Ing. Pozděna
(vedoucí OMM), ST, p. Novák, Ing. Maur, MBA, MST, Mgr. Kupková, pí Matějů, Ing. Němeček,
Bc. Sláma, Mgr. Balcarová, Ing. P. Neumann, p. V. Beneš, Ing. Slavík, Ing. et Ing. Dostál,
PhDr. Kulhavá, Ing. Skalský (vedoucí OVRR), p. M. Jarolímek, Mgr. Paarová. Z diskuse
nakonec vyplynulo hlasování k celkem 5 usnesením, tj. ke 4 původně navrženým a dále k 1
doplněnému usnesení.
V době hlasování bylo celkem přítomno 18 zastupitelů. (Dřívější odchody ze zasedání ZM:
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Ing. Tymel - 17:30 hodin, Ing. Prouza - 17:40 hodin a Bc. Sláma - 18:30 hodin).
Bylo hlasováno o jednotlivých usneseních:
1. usnesení: "ZM neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa do programu Ministerstva pro místní rozvoj
117D08 Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití. Obsahem projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém
Městě nad Metují, I. etapa je demolice kasárenské budovy a vybudování parku, etapy 1 zeleň." 16 pro, 1 proti, 1 zdržel se - bylo přijato.
2. usnesení: "ZM ukládá MST připravit podklady pro vypsání soutěže na architektonickou
studii celého území areálu bývalých kasáren s tím, že zadání soutěže bude předloženo do
jednání koncepční RM a následně do semináře ZM." - 17 pro, 1 se zdržel - bylo schváleno.
3. usnesení: "ZM ukládá MST připravit do červnového zasedání ZM usnesení o demolici
kasárenské budovy bez dotace." - 8 pro, 4 proti, 6 zdržel se - nebylo schváleno.
4. usnesení: "ZM bere na vědomí otevřený dopis [osobní údaj odstraněn], ve věci demolice
kasáren v ul. Československé armády, adresovaný zvoleným zástupcům města včetně jeho
příloh." - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se - bylo schváleno.
5. usnesení: "ZM pověřuje ST vést kroky k ukončení aktivit v kasárenské budově." - 12 pro, 0
proti, 6 zdržel se - bylo schváleno.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. ZM 4-112/19
ZM neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém
Městě nad Metují, I. etapa do programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace
území, podprogram 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Obsahem projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa je
demolice kasárenské budovy a vybudování parku, etapy 1 - zeleň.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. ZM 4-113/19
ZM ukládá MST připravit podklady pro vypsání soutěže na architektonickou studii celého území
areálu bývalých kasáren s tím, že zadání soutěže bude předloženo do jednání koncepční RM a
následně do semináře ZM.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 10.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/2
ZM ukládá MST připravit do červnového zasedání ZM usnesení o demolici kasárenské budovy bez
dotace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 8, Proti: 4, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 3 - nebylo přijato
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. ZM 4-114/19

ZM bere na vědomí otevřený dopis [osobní údaj odstraněn], ve věci demolice kasáren v ul.
Československé armády, adresovaný zvoleným zástupcům města včetně jeho příloh.
Odpovídá: MST, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. ZM 4-115/19
ZM pověřuje ST vést kroky k ukončení aktivit v kasárenské budově.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/3 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2019 - návrh na
přidělení dotace
Identifikace:
ZM 2 schválilo Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují na rok 2019 (dále jen "Program obnovy"). V rozpočtu města je pro tento rok
vyhrazeno 300 tis. Kč. Program byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne 20.12.2018,
příjem žádostí probíhal ode dne 01.02. do dne 11.03.2019. V řádném termínu byla doručena 1
žádost. Žádost byla hodnocena z formálního hlediska a následně dne 27.03.2019 provedla
Grantová komise hodnocení z pohledu správnosti projektu a rozpočtu. Grantová komise
předkládá v příloze tohoto bodu návrh na přidělení dotace z Programu obnovy pro rok 2019.
Po schválení poskytnutí dotace bude žadatel vyzván k doložení uzavřené smlouvy o dílo
s vybraným zhotovitelem, jehož rozpočet byl součástí žádosti o dotaci a následně s ním bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 2-9/18 ze dne 13.12.2018.
Odůvodnění:
RM 12 doporučila ZM navržené usnesení schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:51 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro bylo přijato. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. ZM 4-116/19
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města v Programu obnovy objektů historické či
architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2019 ve znění přílohy tohoto bodu
takto: 1) [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] zastoupeni na základě plné moci paní
[osobní údaj odstraněn] na akci Výměna střešní krytiny a plechování ve výši 54.789 Kč a pověřuje
ST podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli zpracované dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 2-9/18 ze dne 13. 12. 2018.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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3/4 Umístění parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka a Nerudova
Identifikace:
Placená parkovací místa v ul. T. G. Masaryka jsou dle projektu umístěna na p. p. č. 2069/3 v
k. ú. Nové Město nad Metují, která je v majetku ČR a příslušnost hospodařit s majetkem státu
na pozemku má Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD"). Podmínkou k povolení
zavedení placeného parkování je uzavření nájemní smlouvy mezi městem a ŘSD. Celková
výše nájemného činí 4.644,28 Kč/1 osobní vozidlo za rok dle metodiky pronajímatele. Celkem
za 33 parkovacích stání se jedná o 153.261,24 Kč bez DPH za rok. Nájemné bude účtováno
bez DPH. Na ZM je třeba rozhodnout o umístění těchto parkovacích automatů v ul. T. G.
Masaryka a současně pak o schválení uvedené položky v rozpočtu na rok 2019 nebo její
úpravu. RM 12 nepřijala doporučující usnesení k umístění parkovacích automatů na u. T. G.
Masaryka.
Parkovací automat v ul. Nerudova bude umístěn na pozemku p. p. č. 2305 v k. ú. Nové Město
nad Metují na stávající parkovací ploše. V roce 2018 byla část plochy opravena, aby mohlo
být na ploše zřízeno vodorovné dopravní značení. Celkové pořizovací náklady na umístění
parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka činí 439 tis. Kč vč. DPH. Na ZM je třeba
rozhodnout o umístění parkovacího automatů v ul. Nerudova a současně pak o schválení
uvedené položky v rozpočtu na rok 2019 nebo její úpravu.
RM 12 doporučila ZM schválit pouze umístění 1 ks parkovacího automatu v ul. Nerudova vč.
zřízení dodatečného přívodu napájení k stávajícímu parkovacímu automatu u knihovny včetně
RO.
Odůvodnění:
V případě zavedení jakékoliv regulace parkování v ul. T. G. Masaryka (parkovací automaty
nebo parkovací kotouče) je třeba uzavřít s ŘSD nájemní smlouvu. Nájemní smlouva s ŘSD se
dle platné metodiky pronajímatele uzavírá na dobu 1 rok, pak musí být uzavřena smlouva
nová, ve které se nájemné navýší o inflaci. Smlouvu schvaluje RM. Výpočet nákladů na
pořízení parkovacích automatů a výpočet návratnosti je uveden v příloze bodu. Výše
nájemného je uvedena v "Identifikaci". Celkové náklady na pořízení parkovacích automatů
včetně dopravního značení a stavebních úprav v ul. T. G. Masaryka činí 439 tis. Kč.
Návratnost investice dle tržeb z automatů instalovaných v ul. Komenského činí cca 3,5 roku
(cca 4,5 - 5 let s uvážením provozních nákladů).
Celkové náklady na pořízení parkovacího automatu včetně dopravního značení a stavebních
úprav v ul. Nerudova činí 346 tis. Kč. Návratnost investice dle tržeb z automatů instalovaných
v ul. Komenského činí cca 3,5 - 4 roku. Do celkové ceny položky jsou započítány náklady na
zřízení přívodu napájení k stávajícímu parkovacímu automatu u knihovny ve výši 131 Kč,
které se předpokládá realizovat společně s parkovacím automatem v ul. Nerudova.
Zavedení placeného v ul. T. G. Masaryka a Nerudova bylo doporučeno v koncepci dopravy
v klidu viz opatření R1 a R7. V ul. Nerudova byla doporučena přestavba celého uličního
prostoru. Zároveň bylo zmíněno, že zavedením placeného parkovacího stání v ul. Nerudova
dojde k navýšení parkování v ul. Boženy Němcové. V případě osazení parkovacích automatů
do ulice T. G. Masaryka v roce 2019 a schválení nové investiční akce rekonstrukce
komunikace Na Bořetíně v roce 2020 může nastat problém s parkováním v době rekonstrukce
ulice Na Bořetíně a RM bude případně rozhodovat o vypnutí parkovacích automatů po dobu
rekonstrukce ulice.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:

V 18:54 hodin - vedoucí OMM - přednes "Identifikace" tohoto bodu. Připomínky nebyly žádné.
ST požádal Ing. Pozděnu o přečtení jednotlivých návrhů usnesení dle pozvánky. Jednalo se
celkem o 4 usnesení:
1/ "ZM neschvaluje umístění 2 ks parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka." Hlasováno 11 pro, 1 proti, 6 zdržel se - bylo schváleno.
2/ "ZM neschvaluje rozpočtové opatření – realizaci akce Parkovací automaty v ul. TGM 2 ks (§
2219) ve výši 450 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 – položka rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje." Hlasováno - 14 pro, 0 proti, 4 zdržel se - bylo přijato.
Před hlasování o 3. a 4. návrhu usnesení vystoupil s dílčím dotazem k efektivitě automatu v ul.
Nerudova Ing. et Ing. Dostál.
3/ "ZM schvaluje umístění 1 ks parkovacího automatu v ul. Nerudova včetně zřízení
dodatečného přívodu napájení ke stávajícímu parkovacímu automatu u knihovny." Hlasováno
- 14 pro, 3 proti, 1 zdržel se - bylo přijato.
4/ "ZM schvaluje rozpočtové opatření – realizaci akce Parkovací automat v ul. Nerudova 1 ks
(§ 2219) ve výši 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 – položka rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje." Hlasováno - 14 pro, 3 proti, 1 zdržel se - bylo přijato.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 4-117/19
ZM neschvaluje umístění 2 ks parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 4-118/19
ZM neschvaluje rozpočtové opatření – realizaci akce Parkovací automaty v ul. TGM 2 ks (§ 2219)
ve výši 450 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 – položka rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 4-119/19
ZM schvaluje umístění 1 ks parkovacího automatu v ul. Nerudova včetně zřízení dodatečného
přívodu napájení ke stávajícímu parkovacímu automatu u knihovny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 3, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 4-120/19
ZM schvaluje rozpočtové opatření – realizaci akce Parkovací automat v ul. Nerudova 1 ks (§ 2219)
ve výši 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 – položka rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 3, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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3/5 Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská II.
etapa - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Královéhradecký kraj (dále jen "KHK") dne 25.03.2019 vyhlásil dotační program Rozvoj a
budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji. Rozmezí dotace
40 tis. Kč - 4 mil. Kč (max. % podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 50 %), realizace
projektů do dne 30.11.2021, objem finančních prostředků 10 mil. Kč. Výsledek dotačního
řízení bude znám po dni 09.09.2019 (zasedání Zastupitelstva KHK). V loňském roce byla do
tohoto programu předložena žádost o dotaci na akci Cykloregion V. Moravce - stavební
úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská I. etapa (stavební úpravy místní komunikace od
křižovatky s ul. Vlastimila Moravce směrem Chlístov v délce cca 650 m). Žádost byla
podpořena. Druhá etapa v délce cca 646 metrů navazuje na první stavbu a končí na konci
katastrálního území Spy. Zhotovitel pro obě etapy byl vybrán na základě zadávacího řízení
v roce 2018, náklady II. etapy dle uzavřené SOD činí 3.379.260,76 Kč. Stavební práce v
celém úseku ul. Chlístovské (etapa I a II) by měly proběhnout v termínu 05-06/2019. ZM 3
usnesením č. ZM 3-73/19 schválilo realizaci druhé etapy (úsek b) bez ohledu na získání
dotace a usnesením č. ZM 3-74/19 schválilo navýšení položky rozpočtu.
Odůvodnění:
RM 12 doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:04 hodin - vedoucí OMM - přednes "Identifikace" bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 16
pro, 0 proti, 0 zdržel se. Dva zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 4-121/19
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající
komunikace ul. Chlístovská II. etapa do dotačního programu Královéhradeckého kraje 19RRDU2
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 - bylo přijato

3/6 Ukazatel rychlosti Vrchoviny a měření rychlosti - požadavek OV Vrchoviny
Identifikace:
OV Vrchoviny vznesl na svém jednání 1/2019 dne 12.02.2019 podnět na umístění ukazatele
okamžité rychlosti vozidel a požadavek na kontrolu rychlosti vozidel na silnici II/285 20. Jedná
se o úsek nově zrekonstruované silnice mezi městem Nové Město nad Metují a Vrchovinami
podle železniční trati. S otevřením nově zrekonstruované silnice zde dochází ke zvýšené
frekventovanosti dopravy a zvláště k nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti, která je zde
stanovena mezi obcemi na 60 km/hod. Dále je vznesen požadavek na zvýšení kontrolní
činnosti v této lokalitě.
Další podnět na umístění ukazatele okamžité rychlosti byl vznesen pro lokalitu Spy, ul.
Halínská ve směru od Dobrušky na Krčín z důvodu zvýšení bezpečnosti. Je zde poměrně
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vysoká intenzita dopravy. V uvedeném úseku dochází ve větší míře k nedodržování nejvyšší
dovolené rychlosti. RM 12 doporučila ZM schválit navržené usnesení.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:07 hodin - vedoucí OMM - přednes textace bodu. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. ZM 4-122/19
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Grantového programu společnosti ŠKODA AUTO pro rok
2019 - Dopravní bezpečnost v obcích na akci "Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve
Vrchovinách".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/7 Umělá vodní nádrž v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace na akci „Stavební úpravy rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují.
V současné době je požádáno na Odboru výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního
prostředí o společného povolení stavby. Předpokládané náklady na realizaci dle zpracované
PD 2.097.718 Kč vč. DPH. Tato položka nebyla pro rok 2019 schválena. OMM prověřil
současné dotační možnosti. KHK dne 25.03.2019 vyhlásil dotační Program obnovy místních
částí obcí (19RRDU3), který je určen pro místní části obcí s 3-10 tis. obyvateli. Místní částí se
rozumí oficiální část obce nebo osada, jejíž intravilán je oddělen od mateřské obce (nebo
jiných částí obce) nezastavěným územím, se samostatnou řadou čísel popisných a
samostatným katastrálním územím. Celkový objem finančních prostředků 12 mil. Kč pro
celkem 4 účely. V rámci účelu 3 může být dotace použita na obnovu a technické zajištění
stávajících vodních nádrží. Rozmezí dotace pro tento účel 30 - 500 tis. Kč (max. % podíl
dotace na uznatelných výdajích projektu 50 %), realizace projektů je do dne 30.11.2020. Po
konzultaci s poskytovatelem dotace (KHK) nebylo doporučeno podat žádost o dotaci pouze na
vypouštěcí kanál. OMM doporučuje podat žádost na celek podle rozsahu PD. Výsledek
dotačního řízení bude znám po dni 09.09.2019 (proběhne zasedání Zastupitelstva KHK).
Předpoklad realizace po vyhlášení výsledků dotačního řízení (10/2019 - 11/2020), v rozpočtu
města není položka pro tuto akci, bude začleněna, až budou známy výsledky dotačního řízení,
není podmínkou mít prostředky v rozpočtu již nyní. RM doporučuje ZM navržené usnesení
schválit.
Odůvodnění:
OV Vrchoviny vznesl na svém jednání dne 12.02.2019 opětovně požadavek na zařazení
položky pro rekonstrukce vodní nádrže do rozpočtu na rok 2019: „Nové složení Osadního
výboru jednohlasně souhlasí se zařazením rekonstrukce vodní nádrže v investičních prioritách
Vrchovin pro rok 2019. Požadavkem je postupná realizace již zpracované projektové

Stránka 19

ZÁPIS Z PORADY ZM 4

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

dokumentace i s přihlédnutím na výsledky prohlídky TBD nad vodními díly. Prioritně,
s ohledem na těsně přilehající nově rekonstruované nemovitosti je nutné řešit opravu
vlastního vypouštění nádrže s přesunem vypouštěcího kanálu na obecní pozemky nacházející
se mezi pozemky p.č. 99 a p.č. 216“. [citace ze zápisu OV Vrchoviny 1/2019, bod č. 2].
Dne 20.03.2019 proběhlo místní šetření za účasti ST a MST. Součástí projektu jsou tyto
práce: odbahnění, výpustné zařízení, zatrubnění, opevnění břehu, bezpečností přeliv.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:09 hodin - vedoucí OMM - přednes textace bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0
proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 4-123/19
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže
v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují do dotačního programu Královéhradeckého
kraje 19RRDU3 Program obnovy místních částí obcí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/8 Veřejné osvětlení v ul. Halínská ve Spech
Identifikace:
Osadní výbor Spy vznesl na svém jednání požadavek na řešení osvětlení u autobusové
zastávky v ul. Halínská - zastávky ve směru od Krčína na Dobrušku. Požadavek byl předán
k prověření projektantovi. Záliv pro autobusovou zastávku byl vybudován s novým chodníkem
v roce 2018 současně s rekonstrukcí silnice III. třídy Krčín - Spy. S touto akcí došlo k realizaci
nového chodníku v délce 150 m, který navazuje z jedné strany na nové místo pro přecházení
a z druhé strany u křižovatky s ul. Na Drahách na stávající přechod pro chodce. Místo pro
přecházení a přechod pro chodce jsou nasvětleny. Zbývající část chodníku v délce cca 150 m
nasvětlena není a chodník včetně zastávky je v podstatě mimo denní světlo ponořen do tmy.
Z důvodu bezpečnosti chodců navrhujeme zařazení nové položky do rozpočtu města na akci
„Veřejné osvětlení chodníku v ulici Halínská PD + realizace“. Dle předběžného návrhu se
jedná o umístění kabelového vedení v délce cca 150 m a umístění 3 kusů nových stožárů.
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace činí 22.990 Kč vč. DPH, odhad
nákladů na realizaci činí 290.440 Kč vč. DPH. Doporučujeme schválení nové položky
v rozpočtu města na rok 2019, protože nové kabelové vedení bude umístěno v místě nové
autobusové zastávky a uložení kabelů musí být vyřešeno před umístěním nového přístřešku
pro tuto zastávku, který se bude realizovat v letošním roce. RM 12 doporučuje ZM schválit
navržené usnesení.
Odůvodnění:
Nasvětlení chodníku je nutné vyřešit z důvodu bezpečnosti pohybu chodců na chodníku, který
je umístěn podél silnice, kde je vysoce frekventovaný provoz.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Stránka 20

ZÁPIS Z PORADY ZM 4

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Z podrobnějšího projednání:

V 19:13 hodin - vedoucí OMM - přednes textace bodu. Bez rozpravy. Hlasováno o obou
navržených usneseních (tzn. dohromady) - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl
přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. ZM 4-124/19
ZM schvaluje novou položku v rozpočtu města na rok 2019 „Veřejné osvětlení v ulici Halínská PD +
realizace“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. ZM 4-125/19
ZM schvaluje RO „Veřejné osvětlení v ulici Halínská PD + realizace“ ve výši 350 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z položky § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/9 Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - návrh na zařazení položky do
rozpočtu města na rok 2019
Identifikace:
RM č. 9 na svém jednání dne 25.02.019 projednávala záměr společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o. „Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n. M. – lokalita sídliště Bořetín“. Na
město byla První novoměstskou teplárenskou s.r.o. předložena k vyjádření PD na akci
"Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n. M. - lokalita sídliště Bořetín". Při realizaci této akce
bude zasažena a porušena velká část asfaltových ploch za BD čp. 44 – 47 a BD čp. 43
(potraviny Verner), p. p. č. 368/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, dále pak i komunikace na
tomto pozemku v ul. Na Bořetíně a plochy za BD čp. 42 a 41. Vzhledem k tomu, že tyto plochy
jsou v dezolátním stavu, tak OMM, TS a MST začalo jednat s ředitelem PNT s.r.o. o
možnostech, jak při realizaci teplovodu, případně opravit kompletně parkovací plochy za BD
čp. 44 - 47 a zejména propadlou komunikaci za BD čp. 43 (potraviny Verner). MST společně s
OMM doporučují, aby se současně s rekonstrukcí teplovodu zrekonstruovaly v celé ploše i tyto
jmenovaná místa. Proto bylo jednáno s PNT s.r.o. i o tom, aby realizace proběhla najednou a
ředitel PNT byl požádán, aby rekonstrukce teplovodu byla přesunuta na rok 2020. Do této
doby by mělo město zajistit projekční přípravu na rekonstrukci parkoviště za BD čp. 44 - 47,
parkoviště za BD čp. 43, části komunikace za BD čp. 43 a nezbytné části komunikací v ul. Na
Bořetíně. Součástí bude i odvodnění těchto ploch a komunikací, které tam v minulosti dělalo
problémy. Město bude také muset zahájit jednání s Vakem Náchod o případné rekonstrukci
jejich kanalizace, neboť i její kapacita se jevila v minulosti jako nedostatečná. Odhad nákladů
na vypracování projektové dokumentace činí 350 tis. Kč. V průběhu přípravy tohoto bodu do
jednání RM 12 byla ještě doručena žádost ze dne 03.04.2019 od vlastníků BJ z č. p. 727 - 730
- viz příloha, ve které bylo požadováno rozšíření uvažované rekonstrukce až po ul. Sokolská,
a to vč. chodníků. RM ale vzhledem k zásadnímu navýšení nákladů doporučila ZM schválit
rekonstrukci v původně navrženém rozsahu.
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Odůvodnění:

RM na svém jednání dne 25.02.2019 souhlasila, aby při plánované realizaci akce
"Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n. M.- lokalita sídliště Bořetín" město zrealizovalo
rekonstrukci parkoviště za BD 44 - 47, parkoviště za BD čp. 43 a část komunikace v ul. na
Bořetíně na p. p. č. 368/2 a uložila OMM předložit do RM č. 12 ke schválení novou položku
rozpočtu 2019, a to zpracování projektové dokumentace na tuto investiční akci města včetně
uvedení jejího rozsahu. OMM, v souladu s usnesením č. RM 9 – 378/19 ze dne 25.02.2019,
předkládá ke schválení návrh nové položky do rozpočtu města na rok 2019 s názvem „PD
komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují“ (§ 2212 a § 2219).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:16 hodin - vedoucí OMM - přednes textace bodu. Bez rozpravy. Hlasováno opět o obou
navržených usnesení - 17 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání
ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. ZM 4-126/19
ZM schvaluje novou položku v rozpočtu města na rok 2019 na akci „PD komunikace v ul. Na
Bořetíně, Nové Město nad Metují od čp. 44 - 47 po ul. Husova " v rozsahu Parkoviště u čp. 44-47,
parkovací místa vedle domu čp. 44-47 a komunikace včetně chodníku v ul. Na Bořetíně od
uvedeného parkoviště po ulici Husova (mimo parkovacích ploch u bytových domů čp. 40-42) – p. p.
č. 368/2 a 367/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, plocha o výměře celkem cca 1.640 m2.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. ZM 4-127/19
ZM schvaluje RO schválení nové položky „PD komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad
Metují “(§ 2212 a § 2219) ve výši 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 6409 rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/10 Jednotná kanalizace a vodovod v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují - žádost na Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Identifikace:
Město má zpracovanou PD k územnímu řízení na akci: „Komunikace v bývalém areálu
kasáren v Novém Městě nad Metují“, která obsahuje i veškerou infrastrukturu pro budoucí
viladomy. Abychom získali souhlas Vodovodů a kanalizací Náchod a.s. do územního řízení
pro uvedenou akci je třeba vyřešit budoucího provozovatele jednotné kanalizace a vodovodu.
Pro splnění uvedeného je nutné dle Směrnice č. S14/01/18 zažádat Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., o možnost financování a následného provozovaní dané kanalizace. Ředitel fy
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., musí tuto žádost nechat schválit představenstvem
společnosti. Pokud bude akce schválena, tak Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., městu
předloží k podpisu Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvě o půjčce. Po
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zpracování PD ke stavebnímu povolení bude předložena k podpisu Smlouva o půjčce, ve
které bude stanovena výše půjčky dle položkového rozpočtu. Půjčka bude obci splácena v 5
letých rovnoměrných splátkách. První splátka bude splacena po roce od podpisu Smlouvy o
půjčce. RM doporučuje ZM schválit navržené usnesení.
Odůvodnění:
Nezbytný krok pro získání územního rozhodnutí a zajištění budoucí realizace investice a její
následné provozování. S ohledem na to, že jednání představenstva proběhlo 5 dní před
konáním RM 11, byla městem v předstihu na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
odeslána žádost dne 20.03.2019 a dne 21.03.2019 byla Představenstvem akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., schválena. Jedná se o dodatečné schválení žádosti.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:21 hodin - vedoucí OMM - přednes textace bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 13 pro, 1
proti, 3 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. ZM 4-128/19
ZM schvaluje podání žádosti na Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o možnost financování a
následného provozování vybudované jednotné kanalizace a vodovodu v bývalém areálu kasáren
v Novém Městě nad Metují pro budoucí výstavbu 4 viladomů, v souladu se Směrnicí č. S14/01/18,
ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 13, Proti: 1, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/11 Aktuální stav projektů ke dni 02.04.2019
Identifikace:
OMM na poslední RM 12 před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav
dotovaných projektů - viz příloha tohoto bodu. RM doporučuje ZM vzít aktuální stav projektů
na vědomí.
Odůvodnění:
Viz trvalý úkol ze ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:25 hodin - vedoucí OMM - přednes textace bodu. Bez dotazů. MST pouze doplnil o
aktuální informace k tělocvičně "ZŠ Komenského". Poté Ing. Pozděna pokračoval ve výčtu
jednotlivých projektů, u kterých došlo ke změně či byly dokončeny. K Rekonstrukci odborných
učeben ZŠ Malecí vznesla dotaz PhDr. Kulhavá - proč to bylo vyhlášeno znovu? MST - nikdo
se prvně do VŘ nepřihlásil. PhDr. Kulhavá poděkovala MST za odpověď. K projektu
Cykloregion Vl. Moravce MST doplnil, že všechny informace a objízdné trasy jsou zveřejněny
na webových stránkách města, FB apod. ST - přednesl usnesení - bez připomínek. Hlasováno
- 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 3/11 USNESENÍ č. ZM 4-129/19

ZM bere na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 02.04.2019 ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/12 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM doporučuje ZM vzít
dotační možnosti na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:36 hodin - vedoucí OMM - přednes textace bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0
proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. ZM 4-130/19
ZM bere na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města,
ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/13 Výzva k plnění výsledků místního referenda
Identifikace:
Výzva Ing. V. Zilvara k plnění výsledků místního referenda doručená dne 05.04.2019,
adresovaná ZM, viz příloha k tomuto bodu. Na zasedání ZM 3 (bod 3/8, usnesení č. ZM 381/19) byly již projednávány obdobné výzvy a vzaty na vědomí odpovědi na ně.
Odůvodnění:
Další výzva byla adresována ZM, je třeba proto reagovat usnesením.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
V 19:37 hodin - vedoucí OMM - přednes textace bodu. Navázala cca 30 minutová diskuse, ve
které i opakovaně vystoupili: Ing. Zilvar, ST, Ing. Němeček, Mgr. Balcar (referent OVRR), Ing.
Maur, MBA, TAJ. V 19:55 hodin dal ST dle JŘ ZM hlasovat o prodloužení jednání ZM o 1
hodinu, tzn., do 21:00 hodin. Hlasováno - 15 pro, 0 proti, 3 zdržel se - bylo přijato.
S obsáhlou kritickou reakcí vůči Ing. Zilvarovi a jeho článkům zveřejňovaným v inzertních
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novinách ECHO, vystoupil zastupitel a předseda OV Krčín p. J. Hladík (pozn.: obsah jeho
vystoupení byl předán v písemné podobě a byl přidán do příloh k tomuto bodu). Následně, po
další reakci Ing. Zilvara, požádal Mgr. Hylský dle platného JŘ ZM o ukončení rozpravy k
tomuto bodu. ST nechal o tomto návrhu hlasovat - 18 pro. Rozprava byla ukončena.
Ing. Pozděna přečetl navržené usnesení - hlasováno - 18 pro.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. ZM 4-131/19
ZM bere na vědomí opakovanou výzvu Ing. Václava Zilvara ze dne 04.04.2019 k plnění výsledků
místního referenda a k věci konstatuje následující: V současné době probíhá soudní řízení, kdy
návrhem podaným ke Krajskému soudu v Hradci Králové navrhovatel Ing. Václav Zilvar mj.
požaduje zrušení části územního plánu s odůvodněním nutnosti vymezit koridor pro jižní obchvat
města. Současně byl městem podán podnět na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje, což je první a nutný krok pro případnou Změnu územního plánu Nového Města nad Metují.
V současnosti je tedy nutné vyčkat, s jakým výsledkem budou tyto procesy ukončeny, a na základě
toho bude navržen další postup.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2-33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
ZM je předložen souhrn RO provedených v rámci zmocnění RM a dále přehled obdržených
dotací a darů, o které byl rozpočet města navýšen.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 20:06 hodin - vedoucí OF - přednes textace bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti,
0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 4/1 USNESENÍ č. ZM 4-132/19

ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO ve
znění přílohy: 1) dotace na projekt Stará ekologická zátěž Elton 172,95 tis. Kč, 2) dotace pro MSSS
Oáza na podporu sociálních služeb (centrum denních služeb, odlehčovací služba, domov pro
seniory, pečovatelská služba) 5 709,55 tis. Kč, 3) dotace na projekt Územní studie krajiny správního
obvodu ORP NM 341,95 tis. Kč, 4) finanční dar od DSO RN na propagační materiál Vítejte na
Novoměstsku 30 tis. Kč, 5) dotace na projekt Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP NM
1 029,54 tis. Kč, 6) dotace pro ZŠ Komenského na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 1 571,91 tis. Kč, 7) dotace pro Technické
služby na veřejně-prospěšné práce (leden) 14,23 tis. Kč, 8) navýšení akce Stavební úpravy
chodníků v ul. Sokolská - PD 22 tis. Kč, 9) navýšení akce Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt.
Jaroše 200 tis. Kč, 10) navýšení akce Generel skal 40 tis. Kč, 11) dotace na činnost Centra
prevence Mandl 284,65 tis. Kč, 12) dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné práce (leden)
7,64 tis. Kč, 13) proúčtování daně z příjmů právnických osob za město 3 787,27 tis. Kč, 14)
navýšení § 3633 - inženýrské sítě - technická infrastruktura 210 tis. Kč, 15) navýšení § 2310 - pitná
voda 43 tis. Kč, 16) dotace na akci 25 balónů 20 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/2 Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny
Identifikace:
Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují předložila žádost o finanční
příspěvek města ve výši 200 tis. Kč na statické zajištění krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a
presbytáře na kostele Nejsvětější Trojice.
Odůvodnění:
Celkové náklady na opravu jsou předpokládány ve výši 5 200 tis. Kč. V roce 2019 by bylo
profinancováno 1 752,62 tis. Kč s tím, že akce by byla financována z několika zdrojů (MK ČR,
Nadace ČEZ, KHK, Biskupství KH, vlastní zdroje). Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
V roce 2018 město poskytlo dotaci ve výši 150 tis. Kč. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 20:09 hodin - vedoucí OF - přednes textace bodu. Na dotaz PhDr. Kulhavé, proč není
čerpáno z Programu obnovy architektonické hodnoty, odpověděl Ing. Kunte. MST doplnil, že
kostel je zapsanou kulturní památkou a zmiňovaný zdroj je na objekty, které jsou cenné
architektonicky, ale nepoužívají samostatnou památkovou ochranu. Další dotazy již nebyly.
Vedoucí OF ještě upozornil, že v textu navrženého usnesení byla chybná odvolávka na číslo
usnesení, kterým ZM schválilo vzorovou smlouvu. Toto bude v usnesení opraveno. Poté
Ing. Kunte přečetl navržené znění usnesení a navázal druhým souvisejícím usnesením.
Hlasováno pak bylo o obou usneseních dohromady - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 4-134/19

ZM schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují ve výši 200 tis. Kč na statické zajištění krovu a
obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře kostela Nejsvětější Trojice, a pověřuje ST podpisem smlouvy
se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 2-39/18 ze dne
13.12.2018.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 4-133/19
ZM schvaluje RO - zařazení položky Dotace na opravu střechy kostela Nejsvětější Trojice ve výši
200 tis. Kč (§ 3322). Částka bude pokryta přesunem z § 6409 - položka rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/3 Dotace 2019 - žádosti
Identifikace:
Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky
se souhrnem žadatelů s tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory
jednotlivým žadatelům. Návrhy radních byly zpracovány do souhrnné tabulky a předloženy na
jednání RM 11. Vybrané dlouhodobé činnosti spolků nemusí být řešeny formou dotací, ale
mohou být oceněny formou neúčelového daru.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak
RM následně informuje ZM. Byly doručeny žádosti ve znění přílohy. Celková částka schválená
v rozpočtu činila 550 tis. Kč (již vyčerpáno 8,3 tis. Kč) a dále částky, které jsou do rozpočtu
zahrnuty jmenovitě (cyklobusy, festival komedie, Stacionář Nona, bazén - příspěvek na
plavání). Částka 160 tis. Kč byla dále v rozpočtu vyčleněna na dobrovolnickou činnost s
mládeží. Konečná částka poskytnutých příspěvků byla stanovena s využitím hodnotící tabulky
s její korekcí stanovenou RM jako hodnotící komisí. Celá tabulka je předložena jako informace
pro ZM. Dotace vyšší než 50 tis. Kč a dary vyšší než 20 tis. Kč musí být ZM také schváleny.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 20:13 hodin - vedoucí OF - přednes textace bodu. Bez rozpravy, pouze ST doporučil
hlasovat tentokrát o jednotlivých navržených usneseních zvlášť. Ing. Kunte přednesl první
navržené znění usnesení - hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Druhé usnesení hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Třetí usnesení - hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel
se. Čtvrté usnesení - hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam
z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně
se zápisem dostupný i na webu města.
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 4-135/19

ZM bere na vědomí poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za
dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových
činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle přílohy k tomuto bodu takto: Český svaz
bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) 4 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 4
tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 5 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 13 tis.
Kč, ZO Českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český
červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Konfederace politických vězňů, pobočka Náchod 2 tis.
Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Český
svaz chovatelů ZO NM 10 tis. Kč, Spolek Nezávislá společnost Luštinec, NM 18 tis. Kč, SK Krčínský
prak z.s., NM 7 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Spy
6 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM 12 tis. Kč, Skupina
neprofesionálních výtvarníků NM 5 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o.p.s., NM 3 tis. Kč, Spolek Krčín
NM 15 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč, Linka bezpečí z.s.
Praha 1 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 4-136/19
ZM bere na vědomí poskytnutí dotací dle přílohy k tomuto bodu takto: Mateřské centrum Na
zámečku NM (Příměstské tábory) 10 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM (výměna klecí) 3 tis. Kč,
Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (opravy a nákup vybavení) 4 tis. Kč, Sbor dobrovolných
hasičů - Vrchoviny (údržba techniky) 2 tis. Kč, Myslivecké sdružení NM - Krčín NM 4 tis. Kč, Klub
českých turistů NM z.s. (oslavy 100 let) 8 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (hudební doprovod) 10 tis.
Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (interaktivní okruh) 5 tis. Kč, Joseph
Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (výstava Aeronautica) 10 tis. Kč, Městský klub NM Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 30 tis. Kč, Česká křesťanská akademie z.s. NM 5 tis. Kč, Spolek
Podskaláků, NM 13 tis. Kč, David Novotný Náchod, IČO: 66302129, 10 tis. Kč, Pavel Čadík
Nesovice, IČO: 44099274, 10 tis. Kč, FUKANEC NM 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s.
Pardubice 15 tis. Kč, Salinger z.s. Hradec Králové 18 tis. Kč, Adventor z.s. Praha 2,7 tis. Kč,
Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis.
Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 4-137/19
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů města Nové Město
nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle přílohy k tomuto bodu takto: Laxus, z.ú.,
Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Domov svatého Josefa Dvůr Králové 45 tis.
Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec 45 tis. Kč, Sbor
dobrovolných hasičů NM 45 tis. Kč, Junák - český skaut, středisko „ÚTA“ NM 60 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 4-138/19

ZM schvaluje dotace dle přílohy k tomuto bodu takto: Život Hradec Králové o. p. s. 100 tis. Kč,
Centrum Najáda s.r.o. NM 950 tis. Kč (400 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 1 000 tis. Kč,
NONA 92, o. p. s. NM 675 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM (příspěvek na provoz) 55 tis.
Kč (16 tis. Kč již proplaceno) a ZM dále pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli
zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 2-39/18, v sociální oblasti dle
vzorové smlouvy schválené č. ZM 113-7419/16 a podpisem dodatku dle vzoru schváleného
usnesením č. ZM 2-39/18.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/4 Rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 12.03.2019 se sešla ke svému 2. jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi
jednotlivých sportovních klubů o dotaci na rok 2019 na provoz sportovišť a sportovní činnost.
KSPORT předložila RM návrh na dotace jednotlivým sportovním klubům a doporučila RM
tento návrh schválit.
Odůvodnění:
Vyplývá z pravidel pro rozdělování sportovních dotací. RM doporučuje schválit. O poskytnutí
dotací pro Sportovní klub a TJ Spartak bylo rozhodováno na jednání RM 12 a v ZM jsou
zařazeny jako samostatné body jednání.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 20:20 hodin - vedoucí OF - přednes textace bodu a jednotlivých částí navržených
usneseních. Hlasováno bez rozpravy: první usnesení - hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Druhé usnesení - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Třetí usnesení - hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0
zdržel se. Čtvrté usnesení - hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 4-139/19
ZM bere na vědomí poskytnutí dotace na sportovní činnost dle přílohy tohoto bodu takto: Šachový
klub Nové Město nad Metují, z.s., 15 tis Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 4-140/19
ZM bere na vědomí poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu sportovních areálů
dle přílohy k tomuto bodu takto: TC Nové Město nad Metují, z.s., 28 tis. Kč, LK Nové Město nad
Metují z.s. 28 tis. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 4-141/19

ZM schvaluje poskytnutí dotace sportovním klubům na sportovní činnost dle přílohy k tomuto bodu
takto: TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z.s., 189 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují,
z.s., 242 tis. Kč (poskytnuta záloha 40 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 2-37/18 ze dne
13.12.2018), Tělocvičná jednota Sokol Krčín 388 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad
Metují, z.s., 197 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují, z.s., 493 tis. Kč (poskytnuta záloha 200 tis. Kč
- schváleno usnesením č. ZM 2-35/18 ze dne 13.12.2018), Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 190
tis. Kč, Stepík Nové Město nad Metují, z.s., 240 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují z.s. 71 tis. Kč,
Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s. 150 tis. Kč, KČT Nové Město nad Metují, z.s., 60 tis.
Kč, LK Nové Město nad Metují z.s. 117 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s., 190 tis. Kč,
HOVRCH, z.s., 145 tis. Kč, PONMM, z.s., (Plavecký oddíl Nové Město nad Metují) 105 tis. Kč,
Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s., 170 tis. Kč, YOSHINKAN Nové Město nad Metují,
z.s., 58 tis. Kč. ZM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové
smlouvy schválené usnesením č. ZM 2-39/18 ze dne 13.12.2018 a podpisem dodatků dle vzoru
schváleného usnesením č. ZM 124-7667/18 ze dne 22.02.2018.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 4-142/19
ZM schvaluje poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu sportovních areálů dle
přílohy k tomuto bodu takto: Tělocvičná jednota Sokol Krčín 55 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol
Nové Město nad Metují, z.s., 55 tis. Kč a Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 55 tis. Kč. ZM
pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. 2-39/18 ze dne 13.12.2018.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/5 Rozdělení dotací - Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s.
Identifikace:
RM usnesením č. RM 11-541/19 rozhodla o odsunutí doporučení ZM ve věci dotace pro SK
Nové Město nad Metují a TJ Spartak Nové Město nad Metují do RM 12 a uložila ST jednat
s vedením těchto organizací. Schůzky proběhly, informace podal ST přímo na jednání RM 12.
Odůvodnění:
Vyplývá z pravidel pro rozdělování sportovních dotací. Problematiku návrhu dotací pro SK a
TJ Spartak radní na RM 12 velice obsáhle projednali. Byli nuceni konstatovat, že opakovaně
požadované podklady ani jeden z klubů nedodal a proto nelze ZM doporučit udělení dotací,
protože město nemá dostatek informací o zadluženosti a závazcích obou klubů. V tomto
smyslu byla také odhlasována usnesení pro ZM. V další části diskuse pak bylo diskutováno to,
za jakých podmínek by bylo na ZM možné alternativně rozhodnout o další zápůjčce částek,
které by vycházely z návrhů Komise sportovní na přidělení dotací na provoz a sportovní
činnost. RM 12 poskytnutí dotace nedoporučila a opakovaně si vyžádala dodatečné podklady,
které, pokud budou dodány, budou předloženy při projednání v ZM 4.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:

V 20:26 hodin - k tomuto bodu vystoupil hned v úvodu ST a informoval přítomné o dodatečně
rozeslaných materiálech a upozornil, na možné varianty řešení, o kterých by mohlo být
hlasováno. Vedoucí OF přednesl "Identifikaci" tohoto bodu, upozornil na dodatečné materiály,
které dodal SK a shrnul původní návrhy a alternativy řešení dotace či zápůjčky. Na to pak
navázala obsáhlá diskuse přítomných (trvala cca 1 hodinu), ve které, často i opakovaně,
vystoupili tito zastupitelé a zástupci sportovních klubů: Ing. Kunte, ST, PhDr. Kulhavá, Ing.
Němeček, p. L. Šnajdr (za SK), Ing. Maur, MBA, Mgr. Hylský, p. M. Jarolímek, Mgr. Kupková.
V cca 20:55 hodin bylo hlasováno o protinávrhu - prodloužení jednání ZM o půl hodiny, tj.
hlasováno - 7 pro.... - nebylo přijato. Poté bylo hlasováno o původním návrhu ST, tj.
prodloužení jednání ZM o 1 hodinu, tzn. do 22:00 hodin - hlasováno - 13 pro, 3 proti, 2 zdržel
se - bylo přijato.
Po skončení diskuse bylo hlasováno nejdříve o variantě schválení dotace, tj. o tomto
usnesení: "ZM schvaluje poskytnutí dotace na sportovní činnost sportovnímu klubu SK Nové
Město nad Metují z.s. ve výši 915 tis. Kč (poskytnuta záloha 700 tis. Kč - schváleno
usnesením č. ZM 2-34/18 ze dne 13.12.2018)." - hlasováno - 9 pro, 5 proti, 4 zdržel se nebylo schváleno.
Druhé usnesení - tj. zápůjčka: "ZM schvaluje Smlouvu o zápůjčce č. 52/2019, na jejímž
základě bude poskytnuta zápůjčka Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z. s., ve výši
629 tis. Kč se splatností do dne 20.12.2019, a pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění
přílohy k tomuto bodu." - hlasováno 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se - bylo přijato. Stejným
poměrem hlasů pak bylo schváleno v samostatném usnesení i související rozpočtové
opatření.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 4-143/19
ZM schvaluje Smlouvu o zápůjčce č. 52/2019, na jejímž základě bude poskytnuta zápůjčka
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z. s., ve výši 629 tis. Kč se splatností do dne
20.12.2019, a pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 4-144/19
ZM schvaluje RO - zahrnutí položky Zápůjčka Sportovní klub NM ve výši 629 tis. Kč (§ 3419).
Zároveň bude navýšen rozpočet na straně příjmů v položce 2420 - splátka zápůjčky Sportovní klub
NM.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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4/6 Rozdělení dotací - Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z. s.
Identifikace:
RM usnesením č. RM 11-541/19 rozhodla o odsunutí doporučení ZM ve věci dotace pro SK
Nové Město nad Metují a TJ Spartak Nové Město nad Metují do RM 12 a uložila ST jednat
s vedením těchto organizací. Schůzky proběhly, informace podal ST přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Vyplývá z pravidel pro rozdělování sportovních dotací. Problematiku návrhu dotací pro SK a
TJ Spartak radní velice obsáhle a opakovaně projednali. Byli nuceni konstatovat, že
opakovaně požadované podklady ani jeden z klubů nedodal, a proto nelze ZM doporučit
udělení dotací, protože město nemá dostatek informací o zadluženosti a závazcích obou
klubů. V tomto smyslu byla také odhlasována usnesení pro ZM. V další části diskuse pak bylo
diskutováno to, za jakých podmínek by bylo na ZM možné alternativně rozhodnout o další
zápůjčce částek, které by vycházely z návrhů Komise sportovní na přidělení dotací na provoz
a sportovní činnost. RM poskytnutí dotace nedoporučila a vyžádala si opakovaně dodatečné
podklady, které, pokud budou dodány, budou předloženy při projednání v ZM 4.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 21:23 hodin - vedoucí OF - přednes textace tohoto bodu - vysvětlení, že jde fakticky o
obdobnou záležitost jako v případě SK. V navazující diskusi vystoupili: PhDr. Kulhavá, pí M.
Petruželková (za TJ Spartak), Ing. Němeček, Ing. Maur, MBA, p. M. Jarolímek, ST, p. K.
Praus (za TJ Spartak). Po skončení diskuse bylo obdobně jako v bodě 4/5 nejdříve hlasováno
u dotaci: "ZM schvaluje poskytnutí dotace na sportovní činnost sportovnímu klubu TJ Spartak
Nové Město nad Metují, z.s., 685 tis. Kč (poskytnuta záloha 500 tis. Kč - schváleno usnesením
č. ZM 2-36/18 ze dne 13.12.2018)." - hlasováno - 7 pro, 4 proti, 7 zdržel se - nebylo přijato.
Dále bylo hlasováno zápůjčce: "ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 17/2019,
na jehož základě bude navýšena zápůjčka Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad
Metují, z. s., o částku 530 tis. Kč, celková výše zápůjčky tak bude činit 930 tis. Kč (400 tis. Kč
již proplaceno) s tím, že termín splatnosti celé zápůjčky bude prodloužen do dne 20.12.2019,
a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku ve znění přílohy k tomuto bodu." - hlasováno - 18 pro,
0 proti, 0 zdržel se - bylo přijato a rovněž i navazující usnesení o příslušném rozpočtovém
opatření.
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 4-145/19
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 17/2019, na jehož základě bude navýšena
zápůjčka Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad Metují, z. s., o částku 530 tis. Kč, celková
výše zápůjčky tak bude činit 930 tis. Kč (400 tis. Kč již proplaceno) s tím, že termín splatnosti celé
zápůjčky bude prodloužen do dne 20.12.2019, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

Stránka 32

ZÁPIS Z PORADY ZM 4

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 4-146/19

ZM schvaluje RO - navýšení položky Zápůjčka TJ Spartak NM o částku 530 tis. Kč (§ 3419).
Zároveň bude navýšen rozpočet na straně příjmů v položce 2420 - splátka zápůjčky TJ Spartak NM.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/7 Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z. s. - dotace na rekonstrukci
travnaté plochy
Identifikace:
Dne 08.04.2019 předložil ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují žádost o finanční
spoluúčast města na realizaci rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka
v Novém Městě nad Metují – viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Celkové náklady na realizaci akce činí 7.110.778 Kč, s podmínkou 30 % spoluúčasti. O
financování spoluúčast ve výši 2.133.233 Kč je žádáno město z důvodu nedostatku finančních
zdrojů oddílu. Vzhledem k pozdnímu termínu předložení žádosti RM 12 předala tento bod k
projednání v ZM a zároveň vyzvala Sportovní klub NM k doložení položkového rozpočtu akce,
na kterou je dotace požadována.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
K tomuto bodu vystoupil hned v úvodu ST, který již při předchozí rozpravě k bodu 4/5 avizoval,
že bude předkládat protinávrh k původně navrhovanému usnesení: "ZM ukládá ST předložit
žádost SK na spolufinancování rekonstrukce travnaté plochy společně s dotačním projektem
TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu, a to do jednání RM 14, konané 06.05.2019, kde
bude za účasti zástupců těchto sportovních klubů komplexně projednána problematika
finanční podpory města těchto investičních akcí Sportovního klubu a TJ Spartak. ZM ukládá
ST svolat k této problematice na 27.05.2019 mimořádné jednání ZM." Hlasováno bez rozpravy
- 17 pro, 1 proti, 0 zdržel se - bylo přijato. 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 4-147/19
ZM ukládá ST předložit žádost SK na spolufinancování rekonstrukce travnaté plochy společně s
dotačním projektem TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu, a to do jednání RM 14, konané
06.05.2019, kde bude za účasti zástupců těchto sportovních klubů komplexně projednána
problematika finanční podpory města těchto investičních akcí Sportovního klubu a TJ Spartak. ZM
ukládá ST svolat k této problematice na 27.05.2019 mimořádné jednání ZM.
Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 27.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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4/8 Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.
Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 125-7703/18 schválilo 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. OF předkládá ke schválení Dodatek ke smlouvě o
kontokorentním úvěru.
Odůvodnění:
Úvěry byly schváleny za účelem dofinancování tří investičních akcí (ZŠ Komenského odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, ZŠ Krčín - odborné učebny,
půdní vestavba a ZŠ Malecí - rekonstrukce odborných učeben) jako krátkodobé s tím, že
budou splaceny z poskytnutých dotací. Kontokorentní úvěr byl schválen ve výši 12 mil. Kč se
splatností do dne 25.04.2019. (Smlouva o revolvingovém úvěru je uzavřena se splatností do
dne 05.09.2019.) Vzhledem k tomu, že došlo k časovému posunu realizace u všech tří
uvedených akcí a úvěry dosud nebyly čerpány, je navrženo prodloužení splatnosti
Kontokorentního úvěru do dne 23.04.2020. Ostatní podmínky smlouvy se nemění (úroková
sazba - součet O/N PRIBOR + odchylka 0,29 % p.a., cena za rezervaci zdrojů 0,05 % p.a. z
nečerpané částky, cena za spravování úvěru 100 Kč/měsíc, zajištění úvěru - nesjednáno,
cena za realizaci úvěru - nesjednána). RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 21:47 hodin - vedoucí OF - přednes textace bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti,
1 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/8 USNESENÍ č. ZM 4-148/19
ZM schvaluje Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě
33 čp. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, kterým se prodlužuje doba splatnosti kontokorentního
úvěru do dne 23.04.2020, ve znění přílohy, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/9 Aktualizovaný plán obnovy techniky pro TS období 2019 - 2023
Identifikace:
TS předkládají aktualizovaný plán obnovy techniky TS na období 2019 - 2023.
Odůvodnění:
Aktualizace plánu obnovy techniky vychází z nových zkušeností, z vývoje cen na trhu a z
přechodu na jinou technologií v provádění zimní údržby komunikací v Novém Městě nad
Metují.
Přesun nákupu vysokozdvižné plošiny z roku 2019 na rok 2020 je navržen z důvodu zjištění,
že v rozpočtu TS na rok 2019 schválená částka Kč 3 miliony na nákup plošiny požadovaných
parametrů nepostačuje. Přestože byl vedoucím TS prováděn předběžný průzkum u
dodavatelských firem, došlo k nedostatečnému odhadu vývoje cen.
Náhrada původně navržené koupě traktoru pro rok 2020 komunálním strojem s přední radlicí
a sypačem je navržena z důvodu stále se zhoršujícího průjezdu komunikací na sídlištích a v
části města Na Františku.
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Vzhledem k přeplnění komunikací parkujícími auty je obtížné traktorem se zadní radlicí
bezpečně projíždět. TS proto navrhují nákup komunálního nosiče s přední radlicí a sypačem.
RM doporučuje změnu položky.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
V 21:50 hodin - vedoucí OF - přednes textace bodu. Bez rozpravy. Hlasováno k oběma
navrženým usnesením dohromady - 17 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/9 USNESENÍ č. ZM 4-149/19
ZM bere na vědomí usnesením č. RM 11-558/19 schválený aktualizovaný plán obnovy techniky pro
TS na období 2019 - 2023 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: TS, Provede: TS
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/9 USNESENÍ č. ZM 4-150/19
ZM schvaluje změnu položky rozpočtu TS na rok 2019 § 3745 - vysokozdvižná plošina, na nákup
komunálního nosiče s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OF, Provede: TS, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

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

5/1 Podnět ze zápisu č. 1 OV Vrchoviny - Žádost o členství v OV Vrchoviny
Identifikace:
V zápise z 1. jednání OV Vrchoviny ze dne 12.02.2019 se mj. v bodě 12. projednávala
záležitost ve věci „Žádost o členství v OV Vrchoviny“ ve znění: „Obyvatelé Vrchovin pan
[osobní údaj odstraněn] a pan [osobní údaj odstraněn] se chtějí stát novými členy OV
Vrchoviny pro volební období 2018 – 2022.“ OV nedal k této žádosti žádné písemné
stanovisko - viz zápis. RM 10 hlasovala o tomto usnesení: RM doporučuje ZM souhlasit s
volbou p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] novými členy Osadního výboru
Vrchoviny. Hlasování: 1 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Žádné doporučení ZM nebylo přijato, tzn., že
je na rozhodnutí ZM, zda tyto osoby, které žádají o členství, zvolí novými členy OV Vrchoviny
či nikoliv.
Odůvodnění:
Členy OV volí dle zákona o obcích ZM.
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Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V 21:52 hodin - TAJ - přednes textace bodu. Žádné doporučení RM nebylo pro ZM přijato, je
to nyní na rozhodnutí ZM. PhDr. Kulhavá se dotázala, zda by neměl být tento bod odložen a
neměli být pozváni žadatelé do dalšího ZM. TAJ - OV se k tomu nijak nevyjádřil. Pan M.
Jarolímek - OV se k tomu nevyjadřoval z toho důvodu, že nominovat lidi do Výborů ZM by
měly volební strany, jako tomu bylo v případě Výborů ZM a Komisí RM dosud. Po krátké
diskusi bylo nakonec hlasováno o usnesení: "ZM volí p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní
údaj odstraněn] na základě jejich žádosti novými členy Osadního výboru Vrchoviny." hlasováno - 0 pro, 11 proti, 7 zdržel se - usnesení nebylo přijato. Tím bylo také bezpředmětné
hlasovat o návazném usnesení. OV Vrchoviny zůstává v dosavadním složení.
V 21:59 hodin bylo hlasováno o prodloužení jednání ZM o 15 minut, tj. do 22:15 hodin - bylo
schváleno - 15 pro, 1 proti, 1 zdržel se a 1 zastupitel nehlasoval.
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
ZM volí p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] na základě jejich žádosti novými
členy Osadního výboru Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 11, Zdržel se: 7, Nehlasoval: 3 - nebylo přijato

5/2 Zveřejňování zápisů z jednání výborů ZM a pracovní skupiny na webových
stránkách města
Identifikace:
Jedná se o záležitost, která dosud nebyla ošetřena žádným usnesením RM či ZM. Dosud byla
praxe taková, že něco zveřejňováno bylo a něco ne. Bylo to ale nahodilé a nesystémové.
Proto o této záležitosti jednala RM 10 a přijala tato doporučující usnesení pro ZM:
1/ RM doporučuje ZM schválit zveřejňování zápisů z jednání Výborů ZM na www stránkách
města u těchto výborů: Finanční, Kontrolní, OV Krčín, Spy, Vrchoviny s tím, že za obsah
odpovídají předsedové daných Výborů ZM. Zápisy z Osadních výborů budou zveřejňovány
vždy až po projednání v RM, zápisy z Kontrolního a Finančního výboru pak po projednání v
ZM.
2/ RM nedoporučuje ZM schválit zveřejňování zápisů z Pracovní skupiny Koupaliště.
Podmínkou zveřejňování je samozřejmě dodržování zásad GDPR (ochrana osobních údajů).
Odůvodnění:
O zveřejňování zápisů z jednání výborů ZM a pracovní skupiny rozhoduje ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V 20:59 hodin - TAJ - přednes textace bodu. Diskutující: PhDr. Kulhavá, ST, MST, Ing.
Němeček. ST přečetl navržené znění prvního usnesení - hlasováno - 16 pro, 0 proti, 0 zdržel
se. Dva zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále. Druhé usnesení - hlasováno
- 11 pro, 0 proti, 4 zdržel se. Tři zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 4-151/19
ZM schvaluje zveřejňování zápisů z jednání Výborů ZM na www stránkách města u těchto výborů:
Finanční, Kontrolní, OV Krčín, Spy, Vrchoviny s tím, že za obsah a dodržení pravidel dle GDPR
odpovídají předsedové daných Výborů ZM. Zápisy z Osadních výborů budou zveřejňovány vždy až
po projednání v RM, zápisy z Kontrolního a Finančního výboru pak po projednání v ZM.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 4-152/19
ZM neschvaluje zveřejňování zápisů z Pracovní skupiny Koupaliště.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 6 - bylo přijato

5/3 Řádná Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. pověření ST ke hlasování
Identifikace:
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., svolává řádnou
Valnou hromadu na dne 31.05.2019 od 10:00 hodin do Obecního domu Městyse Velké Poříčí,
Náměstí 102, Velké Poříčí. Pozvánka a pořad jednání Valné hromady akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se za město Nové
Město nad Metují zúčastní ST, p. Petr Hable, kterého je nutné pověřit hlasováním na Valné
hromadě.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Ve 22:03 ST přečetl "Identifikaci" bodu a návrh usnesení - hlasováno bez rozpravy - 15 pro, 0
proti, 3 zdržel se - bylo přijato. 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 4-153/19
ZM pověřuje ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí a kladným hlasováním ve
všech bodech navrženého programu řádné Valné hromady akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., která proběhne dne 31.05.2019.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 31.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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6 Diskuse
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 M. Petruželková - dotace na ZS - informace
Odůvodnění:
V závěrečné diskusi vystoupila zastupitelka a zároveň předsedkyně TJ Spartak, pí M.
Petruželková, s informacemi o získání dotace na investici na zimním stadionu.
Vysvětlení: Petruželková Marie - zastupitelka
Z podrobnějšího projednání:
Ve 22:05 hodin pí M. Petruželková mj. uvedla, že obdrželi z MŠMT oznámení o dotaci na
zimní stadion - posílala tuto informaci zastupitelům. ST reagoval s tím, že soubor připojený k
e-mailu šel špatně otevřít. Paní M. Petruželková dále informovala, že vznikl v rámci TJ
Spartak realizační tým, který celý proces přípravy realizace dotované investice bude mít na
starosti. Vyzvala, aby 2 místa v tomto týmu obsadili zástupci města, tj. např. někdo z vedení
města apod. Je to třeba nahlásit do dne 26.04.2019. ST přislíbil tuto záležitost projednat v RM
a pak nominaci nahlásit na TJ Spartak. Vzhledem k tomu, že již další vystupující nebyli, ST
poděkoval všem přítomným, diskusi ukončil a tím i celé zasedání ZM č. 4, a to ve 22:10 hodin.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Čas ukončení jednání ZM 4 v 22:10 hodin.
Příští ZM 5 (mimořádné zasedání) se bude konat dne 27.05.2019 v zasedací místnosti č. I - 1. patro
Městského úřadu Nové Město nad Metují od 17:00 hodin.

Zápis ze ZM 4 vyhotoveno dne: 26. dubna 2019
Zápis ze ZM 4 vypraveno dne:

26. dubna 2019
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