Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 111 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: 3.12.2015
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00
hodin
Účast na jednání ZM 111 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda, MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur, MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Jan Neumann
14 Ing. Petr Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek

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

Příchod Přerušení Odchod
16:00
18:50
16:00
18:50
16:44
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

18:50
18:50
17:09
18:50
18:50
18:50
18:50

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

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Záznam a ověření zápisu ZM 111 :
Ověřovatel zápisu

Jiří Krýda
Petr Valášek

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 11.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 111 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: 3.12.2015
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00 hodin
1 Kontrola úkolů
2 Úvodní informace a vystoupení
3 Majetkoprávní úkony
4 Rozvoj
5 Finance - Rozpočet města na rok 2016
6 Různé
7 Diskuse

Program:

16:00

ST

16:05
16:10
16:40
18:00
18:15

OMM
OMM
OF
ST

Program porady byl schválen.

Účast na jednání ZM 111 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda, MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur, MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Jan Neumann
14 Ing. Petr Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek

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

Příchod Přerušení Odchod
16:00
18:50
16:00
18:50
16:44
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
18:50
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

18:50
18:50
17:09
18:50
18:50
18:50
18:50

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

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ZM 111 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Jiří Krýda
Petr Valášek
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z ZM 110) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z ZM 110 ze dne 5.11.2015 :

Mgr. Lubomír Černý
PhDr. Zdeňka Kulhavá
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

Zvoleny komise ve složení:
STIS
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Tisk: 11.12.2015

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

STIS

Ing. Jan Němeček
Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Libor Hovorka
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Tisk: 11.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 111

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

ZM 65- 6453/10
13 453
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Provede: OMM = Odbor majetku města

Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 28.1.2016

, výchozí: 28.1.2016

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Lokalita "BOBEČEK" (Viz RM 192 čl.3/10, usn. RM 192- 7894/010)

Usneseni:: ZM schvaluje v souvislosti s opakovanými žádostmi na změnu územního plánu na některých pozemcích v lokalitě Na
Bobečku a snahou RM deklarovat zájem města na ochraně unikátního přírodního prostředí následující usnesení:
ZM deklaruje zájem města Nové Město nad Metují důsledně chránit unikátní a jedinečné přírodní prostředí města, a to
jak v rámci ochranných zón MPR, tak i v rámci hranic města a jeho okolí.
ZM neschvaluje opakovaně požadované pořízení změny ÚPSÚ v lokalitě Na Bobečku.
ZM ukládá ST zajistit přípravu pro vypsání architektonicko-urbanistické soutěže zaměřené na lokalitu Na Bobečku, se
samozřejmou podmínkou zachování jejího přírodního vzhledu, jak při dálkových pohledech, tak i zblízka. O samotném
vypsání soutěže rozhodne ZM v rámci schvalování rozpočtu na rok 2011, kdy budou předloženy podmínky vypsání
soutěže a kvalifikovaný odhad nezbytných finančních nákladů.
Plnění:
V současné době se tvoří ÚP (územní plán) a uspořádání architektonicko–urbanistické soutěže je v této chvíli
předčasné, teprve po projednání a schválení návrhu nového ÚP bude možné lokalitu „Na Bobečku“ řešit podrobněji
architektonicko-urbanistickou soutěží. OMP průběžně sleduje okolnosti související s vlastnickými změnami
strategických pozemků jak v lokalitě „Na Bobečku“ tak i jinde ve městě, pokud OMP zaznamená jakékoliv důležité
změny, bude informovat RM. ZM 111 schválen nový termín: 16.6.2016 (Území bude po projednání a schválení
nového ÚP zařazeno do určitého funkčního využití a toto funkční využití bude (v případě nutnosti řešit podrobně toto
území) podkladem pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže)
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

ZM 88- 6956/13
17 549
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : MST

Termín: 31.12.2015 , výchozí: 31.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Aktualizace Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují (Viz RM 265 čl.3/10, usn.

Usneseni:: ZM schvaluje pořízení aktualizace Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují, a to v
souladu s platným stavebním zákonem. ZM pověřuje ORM podáním podnětu k pořízení aktualizace Regulačního
plánu. ZM pověřuje pořízením Aktualizace Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují
Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Nové Město nad Metují, Ing. Miloše Skalského.
Plnění:
Probíhá plnění. Připomínkuje se textová část . Pro odevzdání platí termín 31.12.2015. Po Novém roce bude zahájeno
projednání dle stavebního zákona. ZM 111 schválen nový termín: 25.2.2016 (Probíhá plnění.)
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

ZM 105- 7226/15
19 474
Věc:

Termín: 31.12.2015 , výchozí: 31.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2015 (Viz RM 312 čl.6/4)

Usneseni:: ZM schvaluje zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok 2015 s
podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito
změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Plnění:
Bylo postupováno v souladu s usnesením.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 11.12.2015

ZM 106- 7242/15
19 647
Věc:

Termín: 3.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Členské příspěvky, dary a rezervy 2015 (Viz RM 315 čl.6/1)

Usneseni:: ZM bere na vědomí a schvaluje zařazení a úhradu členských příspěvků a darů dle přílohy č. ZM 106 - 5/6 do rozpočtu
města takto: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 40 tis. Kč, Nová Města v Evropě 5 tis. Kč, Sdružení
historických sídel 10 tis. Kč, Asociace měst pro cyklisty 10 tis. Kč, AMK BESIP - dětské dopravní hřiště Náchod (dar)
18 tis. Kč, Městský klub Nové Město nad Metují 2.540 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar),
Mateřské centrum Na Zámečku Nové Město nad Metují 10 tis. Kč (dar), SDH Nové Město nad Metují 40 tis. Kč (dar),
Svaz měst a obcí ČR 25 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 97,26 tis. Kč, MAS Pohoda Venkova, Val 50 tis. Kč a
Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 300 tis. Kč. ZM schvaluje souhrnné částky na zvláštní grantové
podprogramy a rezervy na vyjmenované účely: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis.
Kč, Městský klub Nové Město nad Metují - festival veselohry 800 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad
Metují 841 tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití
sportovišť ve výši 4 495 tis. Kč, NONA - společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město nad Metují - provoz
stacionáře 675 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč a souhrnnou částku na ostatní
veřejnou podporu 500 tis. Kč. O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci svých
kompetencí daných zákonem o obcích a v duchu platných zásad rozhodovat RM. O přidělených podporách bude
následně informovat ZM. Navržené podpory nad 50 tis. Kč podléhají schválení ZM.
Plnění:
Příspěvky, dary a dotace byly proplaceny.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 106- 7244/15
19 648
Věc:

Termín: 3.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2015

Usneseni:: ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 ve znění upravené přílohy č. ZM 106 - 5/5. Součástí schváleného rozpočtu
jsou tyto jmenovité projekty a akce: novoměstská naučná stezka 100 tis. Kč, dopravní značení 50 tis. Kč, projekt Za
krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma 30 tis. Kč, Husovo
náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací režim, zatékání 30 tis. Kč, zjednosměrnění ulic (PD a
realizace I. Etapy) - opatření koncepce dopravy 120 tis. Kč, úprava v ul. V Zahradách - obousměrný provoz cyklistů 55
tis. Kč, ul. Bratří Čapků - řešení parkovacích zálivů - PD 10 tis. Kč, stavební úpravy komunikace v ul. Náchodská
(spoluúčast) 1 000 tis. Kč, nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami 800 tis. Kč, stavební úpravy ul. Chlístovská - PD
100 tis. Kč, parkoviště ul. Družstevní - opatření koncepce dopravy (pozastávka) 90 tis. Kč, výměna obrubníků v
Johnově ul. 100 tis. Kč, rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD 50 tis. Kč, chodník
v ul. Na Táboře - realizace 2 500 tis. Kč, parkoviště v ul. Havlíčkova (u restaurace U Trunečků a prodejny potravin) PD 90 tis. Kč, cyklostezka ul. K Sirkárně - PD 100 tis. Kč, chodník ve Vrchovinách podél I/14 - úpravy PD 40 tis. Kč,
cyklostezka v ul. Náchodská 9 750 tis. Kč, nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská realizace vč. VO 120 tis. Kč,
řešení bezbariérovosti v NMnM - PD 70 tis. Kč, měřič rychlosti v ul. Náchodská 50 tis. Kč, kanalizace Vrchoviny - PD
(č. 123, 136, 131, 127, 129) 40 tis. Kč, kanalizace Spy - DÚR 220 tis. Kč, projekt Kanalizace Nové Město nad Metují udržitelnost 25 tis. Kč, půjčka na domovní ČOV pro č. p. 1033 v ul. Na Táboře 35 tis. Kč, kanalizace v ul. Nábřežní půjčka VAK(u) Náchod 1 200 tis. Kč, MŠ Rašínova - rekonstrukce WC a umýváren 960 tis. Kč, MŠ Na Františku stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek u MŠ 550 tis. Kč, ZŠ Komenského - modernizace
topných rozvodů včetně měření a regulace 500 tis. Kč, ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa
480 tis. Kč, ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD 480 tis. Kč, ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem
250 tis. Kč, ZŠ a MŠ Krčín - dokončení výměny oken u MŠ Krčín 120 tis. Kč, koncepční řešení zahrady u ZŠ Malecí,
MŠ Rašínova, MŠ Na Františku, MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, DDM, Dům hasičů - PD a realizace I. etapy 200 tis. Kč,
revitalizace zahrady u MKN - PD 40 tis. Kč, Program regenerace - příspěvky na obnovu památek 690 tis. Kč, Program
regenerace - městské opevnění JV 450 tis. Kč, Program regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního
pláště (ateliérové okno) 2 200 tis. Kč, Program regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova sklepních prostorů
600 tis. Kč, aktualizace Regulačního plánu MPR 130 tis. Kč, sanace hradební zdi - Muzeum 75 tis. Kč, místní památky
(oprava vojenských hrobů, hřbitovní zdi …) 430 tis. Kč, dětská hřiště 400 tis. Kč, zateplení BD č. p. 44 - 47 - PD 100
tis. Kč, VO Sepský most - realizace 450 tis. Kč, nasvětlení přechodu v ul. Havlíčkova - PD a realizace 210 tis. Kč,
městský mobiliář 150 tis. Kč, orientační značení 40 tis. Kč, oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní - PD a realizace
500 tis. Kč, projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje 30 tis. Kč, projekt Stará ekologická zátěž
Elton - doprůzkum znečištění, včetně vratky nedočerpané dotace KHK 1 530 tis. Kč, odstranění poruch skalní stěny u
Zázvorky - II. etapa 1 200 tis. Kč, čištění skal včetně studny 85 tis. Kč, OÁZA - klimatizace dvorany 310 tis. Kč, projekt
Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém 670 tis. Kč, Dům hasičů - odvodnění nájezdu a
odstranění zatékání 450 tis. Kč, nákup vozidla JSDH 6 000 tis. Kč.
Plnění:
Bylo postupováno v souladu se schváleným rozpočtem.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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ZM 108- 7285/15
20 044
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova" (

Usneseni:: ZM bere na vědomí ve znění přílohy č. ZM 108 - 4/4 předložený návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie
autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova". ZM ukládá ST zahájit kroky, které povedou k zajištění
realizace soutěže o návrh na "Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova". ZM schvaluje v
rozpočtu 2015 novou položku - Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova a schvaluje
související rozpočtové opatření - přesun 300 tis. Kč z § 3322 Program regenerace - příspěvky na obnovu památek na
tuto novou položku.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. ZM 111 schválen nový termín: 25.2.2016 (Návrh soutěže na zpracování "Studie
autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova" je ve fázi příprav, ve stejném časovém období probíhá
příprava více zadávacích dokumentací, a proto dochází k určitému časovému posunu.)
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

ZM 108- 7286/15
20 045
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 16.6.2016

, výchozí:

16.6.2016

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Návrh řešení při úpravě chodníku v ulici 28. října v Novém Městě nad Metují (žádost občanů) (Viz RM 323 čl.3/1

Usneseni:: ZM bere na vědomí předložené informace k možnostem odstranění nedostatků při rekonstrukci chodníku v ul. 28. října
a dále informace o důvodech zvýšení nivelety chodníku v ul. 28. října. ZM ukládá ST zajistit realizaci opatření ve znění
přílohy č. ZM 108 - 4/5 - varianta 1/b.
Plnění:
K předložené projektové dokumentaci byly vzneseny ze strany stěžovatelů námitky. K vzneseným námitkám bylo
svoláno místní šetření za účasti zástupců města, stěžovatelů a zpracovatelů projektové dokumentace. Schůzka se
uskutečnila dne 06.11.2015 v 7:30 hodin na místě v ulici 28. října. Na schůzce byly dohodnuty úpravy PD ve větším
rozsahu, než bylo původně dohodnuto. Nyní je zadáno přepracování projektové dokumentace. ZM 111 schválen nový
termín: 16.6.2016 (Plnění úkolu je průběžně projednáváno.)
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

ZM 109- 7308/15
20 244
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VŘ - opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují (viz RM 326 čl. 3/6)

Usneseni:: ZM bere na vědomí informaci, že RM 326 zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku „Opěrná zídka s rampou za č. p.
30 (MKN), Nové Město nad Metují“ z důvodu, že byla podána pouze 1 nabídka a že v té souvislosti uložila OMM zařadit
do rozpočtu na rok 2016 částku potřebnou na realizaci této zakázky a uložila vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na
začátku roku 2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 109- 7309/15
20 245
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Položka rozpočtu 2015 - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno) (Viz RM 326 čl. 3

Usneseni:: ZM bere na vědomí informaci o tom, že RM 326 neschválila realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova
střešního pláště (ateliérové okno), která byla schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních
zdrojů, neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto akci žádný vhodný dotační titul. V RM bylo uloženo OMM sledovat
možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání žádosti tak, aby k realizaci akce došlo v roce 2016.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 11.12.2015

ZM 109- 7310/15
20 246
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 6.11.2015

, výchozí: 6.11.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Petice Na záchranu "Staré školy" v Krčíně, č. p. 22 (viz RM 326 čl. 3/12)

Usneseni:: ZM projednala a bere na vědomí Petici Na záchranu "Staré školy" v Krčíně. ZM konstatuje, že nadále bude ve věci
objektu "Staré školy" postupováno v duchu již dříve přijatých usnesení RM a ZM, tzn., že byl zpřístupněn objekt Staré
školy pro paní T. S. a jí přizvané odborníky, OSN jim pak poskytlo i expertízy (statika) které byly v minulosti na objekt
Staré školy zpracovány a je připravena anketa pro občany, kteří mohou objekt navštívit dne 12.9.2015 v rámci Dnů
evropského dědictví. Po vyhodnocení ankety a shromáždění případných návrhů od odborníků přizvaných paní S., bude
vše opět předloženo do ZM k dalšímu rozhodnutí.
Plnění:
Usnesení v této podobě splněno. Vzniká "Spolek Krčín", který předkládá městu materiál nazvaný "Koncepce využití
objektu staré školy v Krčíně". S tím byla seznámena RM a tato záležitost je vložena v samostatném bodě do jednání
ZM 111. Zastupitelům byl mailem zaslán přehled námětů, které vzešly z ankety občanů, která proběhla v září 2015 při
"dni otevřených dveří" v tomto objektu.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 109- 7311/15
20 247
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VŘ - Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují (Viz RM 324 čl.3/3, usn. RM 324- 13

Usneseni:: ZM bere na vědomí, že RM 324 zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy WC ve školních
zařízeních v Novém Městě nad Metují“ z důvodu, že byla podána pouze 1 nabídka a že uložila OMM zařadit do
rozpočtového provizoria na rok 2016 částku potřebnou na realizaci této zakázky a vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na
začátku roku 2016.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 109- 7320/15
20 249
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 3.12.2015

, výchozí:

3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

"I/14 Nové Město nad Metují - Rekonstrukce zastávkového pruhu" (Viz RM 327 čl.3/6, usn. RM 327- 13853/015)

Usneseni:: ZM schvaluje v rozpočtu města 2015 novou položku "PD - nasvětlení místa pro přecházení v ul. T. G. M." a schvaluje
rozpočtové opatření - přesun 10 tis. Kč z § 2212 - Stavební úpravy komunikace Náchodská (org. 1631) na tuto novou
položku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 109- 7321/15
20 250
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 3.12.2015

, výchozí:

3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Nová investice - PD na zastávky v ul. Halínská, Spy (Viz RM 327 čl.3/7, usn. RM 327- 13854/015)

Usneseni:: ZM schvaluje novou investici "Autobusové zastávky ul. Halínská, Spy - PD", rozpočtové opatření - převod částky 120
tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) a výjimku z pravidel zadávání zakázek - přímé zadání
vybranému projektantovi.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 109- 7322/15
20 251
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Nová investiční položka - PD - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská (Viz RM 328 čl.3/18)

Usneseni:: ZM schvaluje novou investiční položku v rozpočtu 2015 "PD - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul.
Náchodská", rozpočtové opatření - převod částky 60 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) na tuto
novou položku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 11.12.2015

ZM 109- 7327/15
20 252
Věc:

Termín: 6.11.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 6.11.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října - vratka dotace (Viz RM 328 čl.3/24)

Usneseni:: ZM schvaluje rozpočtové opatření - vratka dotace na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října“ (§
6409) ve výši 284 tis. Kč. Navýšení výdajů bude pokryto příjmem částky vrácené dodavatelem stavby (§ 2219).
Plnění:
RO bylo provedeno. Konečná částka vrácené dotace byla ve výši 230,7 tis. Kč.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 109- 7329/15
20 253
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Rozpočtové opatření „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa, Nové Město nad Metují“

Usneseni:: ZM schvaluje realizaci stavby „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa, Nové Město nad Metují“ - 2. a 3. část v roce
2015 a financování rozpočtovým opatřením, převodem částky 990.000 Kč z § 3722 org. 1622 - projekt Třiďme odpady
a chraňme si čistá a upravená města na § 3326, org. 1615 -„Místní památky (oprava voj. hrobů, další etapa hřbitovní
zdi - PD + realizace)“.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 109- 7332/15
20 254
Věc:

Termín: 3.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Schvalování rozpočtu 2016 (Viz RM 328 čl.6/3)

Usneseni:: ZM souhlasí se schvalováním rozpočtu na rok 2016 již na zasedání ZM v prosinci 2015.
Plnění:
Návrh rozpočtu byl vyvěšen a schvalování rozpočtu proběhne na ZM 111.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 110- 7345/15
20 465
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 3.12.2015

, výchozí:

3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Bezúročná půjčka v souvislosti s akcí „Chodník v ulici Na Táboře“ dodatek č. 1 (Viz RM 331 čl.3/12, usn. RM 33

Usneseni:: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují jako zapůjčitelem na straně
jedné a p. R. H. a paní K. U., jako vydlužiteli na straně druhé, ve znění přílohy č. ZM 110 - 4/1, a to pro posun termínu
zahájení splátek, ke kterému dochází v souvislosti s posunem termínu zahájení stavby chodníku v ul. Na Táboře. ZM
pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 110- 7346/15
20 466
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě Škoda Auto (Viz RM 332 čl.3/3)

Usneseni:: ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 91/ZP3/DB_3/2015 ve znění přílohy č. ZM 110 - 4/2 a pověřuje ST
podpisem tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 11.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

ZM 111 - 3.12.2015

Kontrola úkolů

16:00

ST

1.1 Upozornění PhDr. Kulhavé na chybnou textaci

Identifikace:
PhDr. Kulhavá - upozornění - v kontrole úkolů je 2x chybně uveden rok 2015 a má být 2016.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

PhDr. Zdeňka Kulhavá zastupitelka Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:
ST + TAJ - bude opraveno v zápise.

Čl 2

Úvodní informace a vystoupení

2.1 Úvod zasedání - schválení programu + orgány zasedání

Identifikace:
Zasedání zahájil ST města - proběhla volba orgánů zasedání a byl schválen program.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
V úvodu zasedání, které řídil ST města, proběhla volba návrhové komise - hlasováno - 16 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
Byli určeni ověřovatelé zápisu a zapisovatelka a zazněla informace ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ZM.
Rovněž byl schválen navržený program zasedání - hlasováno - 19 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM,
který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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Tisk: 11.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

ZM 111 - 3.12.2015

Majetkoprávní úkony

16:05

OMM

3.1 Prodej pozemků z majetku města v k. ú. Krčín (Viz RM 333 čl.2/2, usn. RM 333- 14114/015)
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 3/1 Příloha: ZM 111 - 3/1
Identifikace:
Ing. V. B. požádal o koupi pozemků z majetku města, a to p. p. č. 254/1 o výměře 1027 m2, druh pozemku orná půda,
p. p. č. 254/2 o výměře 1163 m2, druh pozemku orná půda, a p. p. č. 688/1 o výměře 1112 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, z majetku města, vedených na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a
obec Nové Město nad Metují. Přílohy: LV 10001,ortofoto 1, ortofoto 2, snímek mapy 1, snímek mapy 2.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zveřejněním záměru města prodat.
Odůvodnění:
Odborné útvary nesouhlasí se záměrem prodat pozemky a uvádějí: OVRR - upozorňuje na návrh nového územního
plánu, který bude převádět dané pozemky do zastavitelné plochy pro bydlení (tj. dojde k jejich zhodnocení) - viz nový
ÚP. Současně by zde vlastnictví města mohlo hrát dobrou roli při řešení koncepce zástavby dané lokality. Tyto
skutečnosti je tedy při úvahách o prodeji třeba zvážit. OMM: S prodejem pozemků nesouhlasí. V návrhu nového ÚP
se tyto zemědělské pozemky mění na pozemky zastavitelné pro bydlení. Prodej těchto pozemků před schválením
nového ÚP by byl pro město nevýhodný. TS: Přiklání se k logickému názoru OVRR a OMM. OMP: Uvedené pozemky
jsou pronajaté k zemědělské činnosti Nahořanské a.s. s roční výpovědní dobou ke dni 01.10. běžného roku. RM
nedoporučuje schválit vyvěšení záměru prodeje.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
V 16:10 hodin - vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM") pan Ing. Libor Pozděna popřál přítomným dobré
odpoledne. Vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. ST - má někdo nějaký dotaz? Žádné dotazy
nebyly. OMM - přečetl navržené znění usnesení. Dotazy nebyly též žádné - po přečtení usnesení bylo hlasováno - 19
pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. ZM 111- 7356/15
ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky p. p. č. 254/1 o výměře 1027 m2, druh pozemku orná půda, p.
p. č. 254/2 o výměře 1163 m2, druh pozemku orná půda, a p. p. č. 688/1 o výměře 1112 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, z majetku města, vedené na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují.
ZM 111 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 111 - 3.12.2015

3.2 Žádost o zrušení záměru o pronájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 3/2 Příloha: ZM 111 - 3/2
Identifikace:
Spolumajitelé domu p. P. D., pí J. D., pí B. F., p. M. P., pí Z. P. a pí Z. Z. požádali o zrušení veřejně vystaveného
podvodného záměru pronájmu pozemku p. p. č. 304/2, schváleného usnesením č. RM 322-14066/15 dne 26.10.2015,
protože byl úmyslně zmanipulován ve prospěch p. J. M., na což spolumajitelé upozornili a nejen oni předem, viz
příloha - podání spolumajitelů domu, včetně příloh.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a projednat žádost a schválit návrh odpovědi žadatelům.
Odůvodnění:
Záměr města byl zveřejněn OMM dle usnesení Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen "ZM"), a to v
podobě dle přílohy č. ZM 109 - 3/3 - návrh záměru. Rada města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 32813889/15 uložila OMM zveřejnit záměr města až po projednání informace o zveřejnění záměru města v ZM 109 dne
10.09.2015, což OMM splnilo, viz příloha - zveřejněný záměr města o pronájmu pozemku, usnesení RM 328 a ZM
109. Ke zveřejněnému záměru byly podány 4 podání v neotevřených obálkách, které byly otevřeny přímo na jednání
č. RM 332 a jejich obsah je v příloze - všechna podání učiněná ke zveřejněnému záměru města vč. obálek a podacích
razítek. Pro zjednodušení rekapitulujeme: Spoluvlastníci domu - obálka obsahovala vyjádření k záměru bez nabídky,
doporučujeme ZM seznámit se s celým obsahem, p. J. M. nabídl roční nájemné za 1 m2 pozemku 24 Kč, tj. celkem
10.848 Kč, pí H. T. nabídla roční nájemné za 1 m2 pozemku 22 Kč, tj. celkem 9.944 Kč a p. T. F. roční nájemné za 1
m2 pozemku 17 Kč, tj. celkem 7.684 Kč.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
V 16:13 hodin - úvodní komentář ST + seznámil přítomné s návrhem odpovědi žadatelům viz příloha na tzv. "žlutém
papíře". Dále bez diskuse a dotazů. ST přednesl navržené znění usnesení. Bez připomínek k navrženému usnesení.
Poté bylo hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího
řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. ZM 111- 7357/15
ZM vzalo na vědomí a projednalo žádost spoluvlastníků domu o zrušení záměru města č. NMNM//2015/UD zveřejněného na
úřední desce dle usnesení Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. ZM 109-7301/15 ze dne 10.09.2015 v době ode
dne 22.09.2015 do dne 13.10.2015 a schvaluje odpověď žadatelům ve znění přílohy č. ZM 111 - 3/2.
ZM 111 Rozhodlo.
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Rozvoj

16:10

OMM

4.1 Žádost spol. FATO a.s. o změnu studie Březinky (Viz RM 335 čl.3/5)
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 4/1 Příloha: ZM 111 - 4/1
Identifikace:
Dne 13.08.2015 byla na OMM doručena e-mailová žádost od společnosti FATO a.s., člen holdingu FATO, Dřevařská
904, 500 03 Hradec Králové, na další změnu technické infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitě Březinky. Poslední
změna v této oblasti byla schvalována na ZM 105 dne 29.01.2015. Nově podaná žádost ze srpna 2015 byla postupně
projednávána a doplňována. Konečná verze a příloha této žádosti byla doručena na město dne 04.11.2015. V příloze
č. ZM 111 - 4/1 je původní žádost společnosti FATO a.s. ze dne 13.08.2015 a dále pak RM doporučila ZM tuto změnu
schválit.
K rozhodnutí:
Schválit či neschválit změnu v řešení situace dílčí části území Březinky.
Odůvodnění:
OMM bez připomínek. ARCH: Trvá názor ARCH - na jednu parcelu, jedno odstavné místo. Případné rozhodnutí o
snížení ale akceptuje. OVRR: Souhlasili by s kompromisním řešením třech veřejných parkovacích stání pro 4 stavební
parcely. To by mělo být dostačující. ČSN a TP neříkají, že jedno veřejné parkovací stání musí být vytvořeno pro jednu
stavební parcelu. To musí vyjít z určitého posouzení lokality jako celku dle ČSN. Min. 1 parkovací stání budou muset
mít majitelé zajištěné také na svých parcelách. Sjezd z Vrchovinské bude posouzen projektem a projednán, je
předpoklad, že by to tam technicky řešitelné mělo být.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
V 16:21 hodin - OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. ST - má někdo nějaký dotaz? V rozpravě k tomu
vystoupili: p. J. Krýda, ST, Ing. Buchta (FATO a.s.), p. P. Valášek, pí V. Řeháková a PhDr. Kulhavá. Nakonec
odhlasováno s tím, že budou zřízena 4 parkovací místa pro veřejnost. Hlasováno - 16 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. ZM 111- 7358/15
ZM schvaluje změnu v řešení situace dílčí části území Březinky, a to ve znění upravené přílohy č. ZM 111 - 4/1, tj. vytvoření 4
parkovacích míst pro veřejnost.
ZM 111 Schvaluje.
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4.2 Spolek Krčín - návrh "Koncepce využití objektu staré školy, ul. Bratří Čapků, č. p. 22" (Viz RM 335
čl.3/9, usn. RM 335- /0)
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 4/2 Příloha: ZM 111 - 4/2
Identifikace:
Spolek Krčín předkládá návrh "Koncepce využití objektu staré školy jako multifunkčního komunitního centra" - viz
příloha č. ZM 111 - 4/2. Při případném ukládání navazujících úkolů je třeba vést v patrnosti skutečnost, že v
předloženém a vyvěšeném návrhu rozpočtu na rok 2016 není uvedena žádná rozpočtová položka, která by se týkala
objektu staré školy. RM se seznámila s návrhem "Koncepce využití objektu staré školy jako multifunkčního
komunitního centra" a postoupila ho k seznámení do ZM.
K rozhodnutí:
Seznámit se s "Koncepcí využití objektu staré školy jako multifunkčního komunitního centra" adresované vedení
města a ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
V 16:34 hodin - OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. ST - má někdo připomínku nebo návrh na
doplnění? V rozpravě k tématu vystoupili: PhDr. Kulhavá, ST, p. J. Krýda, pí Z. Pfeiferová, Ing. Maur, p. J. Hladík,
MST a Mgr. S. Kromě navrženého usnesení bylo sjednáno, že vznikne nějaká pracovní skupina, která se v roce 2016
nadále bude budoucností objektu zabývat a na to pak naváže případný konkrétní návrh finanční položky do rozpočtu
města. Příchod Ing. Čopík - v 16:44 hodin. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. ZM 111- 7359/15
ZM bylo seznámeno s "Koncepcí využití objektu staré školy jako multifunkčního komunitního centra" ve znění přílohy č. ZM
111 - 4/2, která byla předložena Spolkem Krčín.
ZM 111 Bylo seznámeno.
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Finance - Rozpočet města na rok 2016

16:40

OF

5.1 Rozpočtová opatření 2015
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 5/1 Příloha: ZM 111 - 5/1
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 105-7226/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2015 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit rozpočtová opatření.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 16:44 hodin - Ing. Kunte - vedoucí Odboru finančního (dále jen "OF") - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu bez dotazů a připomínek - vedoucí OF přednesl navržené znění usnesení - k usnesení také nebyl žádný dotaz ani
připomínka - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. ZM 111- 7360/15
ZM bere na vědomí a schvaluje oprávněnost rozpočtových opatření a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o rozpočtová
opatření ve znění přílohy č. ZM 111 - 5/1: 1) dotace na veřejně-prospěšné práce pro technické služby 93,53 tis. Kč, 2) dotace
od KHK na zajištění sociálních služeb Klub Mandl 30 tis. Kč, 3) dotace na Program regenerace městských památkových
rezervací 545 tis. Kč, 4) dotace pro ZŠ Komenského na projekt Učíme se vzájemně a prakticky 212,48 tis. Kč, 5) dotace pro
ZŠ Krčín na projekt Technické dovednosti v ZŠ a MŠ Krčín 229,22 tis. Kč, 6) dotace na zajištění sociálních služeb Klub
Mandl 782 tis. Kč, 7) vratka dotace na Strategii prevence – prázdninový pobyt -8,17 tis. Kč, 8) navýšení rozpočtu § 3421 –
volný čas dětí a mládeže (ostatní výdaje) 20 tis. Kč, 9) navýšení § 3326 – místní památky (org. 1615) 33 tis. Kč.
ZM 111 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 20. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Zřizovací listina Centrum prevence Mandl
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 5/2 Příloha: ZM 111 - 5/2
Identifikace:
ZM 109 projednalo a schválilo předložené podklady pro registraci služby sociální rehabilitace pod názvem Centrum
prevence Mandl. Vzhledem k transformaci NZDM Klub Mandl na službu sociální rehabilitace byla zpracována nová
zřizovací listina Centra prevence Mandl. Novou zřizovací listinou se mění struktura poskytovaných služeb a zároveň
byly provedeny drobné formální úpravy na základě kontroly UIA. Nová zřizovací listina byla zpracována ve spolupráci
s právničkou města. RM doporučuje schválit.
K rozhodnutí:
Schválit Zřizovací listinu Organizační složky města Nové Město nad Metují Centrum prevence Mandl.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 16:46 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. PhDr. Kulhavá - proč došlo k té změně /
přeměně charakteru a náplně činnosti v MANDLU? ST - odpověděl - aby se mohli své činnosti věnovat také v
rodinách. PhDr. Kulhavá - nadále jsou cílovou skupinou především děti a mládež? ST - ano. Poté bez připomínek
schváleno - 20 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. ZM 111- 7361/15
ZM schvaluje zřizovací listinu Centra prevence Mandl ve znění přílohy č. ZM 111 - 5/2.
ZM 111 Schvaluje.
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5.3 Vyhláška o místních poplatcích
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 5/3 Příloha: ZM 111 - 5/3
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 328-13883/15 schválila navržený postup pro užívání pozemků města pro předzahrádky.
Součástí postupu je i změna Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2014 o místních poplatcích, a to doplněním textu:
písm. g) letní předzahrádky před provozovnami do části III. Poplatek za užívání veřejného prostranství, článku 14,
Osvobození od poplatku, do odst. 2. Další drobné formální textové úpravy vyplynuly z doporučení MV ČR. RM
doporučuje schválit.
K rozhodnutí:
Schválit novou OZV.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 16:48 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. PhDr. Kulhavá - neměli bychom v usnesení
uvést, že rušíme tu dosavadní? OF - bylo to konzultováno s PRAV a postačí, že to zrušení je zakotveno v textu nové
vyhlášky. Žádné další dotazy již nebyly. OF - přednes usnesení. ST - změna / doplnění usnesení? Nikdo. Hlasováno 20 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a
je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. ZM 111- 7362/15
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místních poplatcích ve znění přílohy č. ZM 111 - 5/3.
ZM 111 Schvaluje.
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5.4 Členské příspěvky, dary a rezervy 2016
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 5/4 Příloha: ZM 111 - 5/4
Identifikace:
Do návrhu rozpočtu 2016 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dary AMK BESIP a Sportovnímu
klubu NM. Tyto položky jsou navrženy ZM k přímému schválení a proplacení. Ostatní předpokládané příspěvky jsou
zahrnuty jako rezerva do příslušných paragrafů rozpočtu, to v případě větších částek a v případě programu prevence
rizikového chování a souhrnné položky na pokrytí ostatních různých žádostí o finanční podporu pak v § 6409. O jejich
konečném přidělení bude dále jednáno dle pravidel pro poskytování dotací (darů). Rozdělení těchto rezervních
položek podléhá schválení radou města (v částkách do 50 tis. Kč) nebo zastupitelstvem města (nad 50 tis. Kč).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 16:50 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - bez rozpravy - přednes usnesení s drobnou
opravou textu - bez dotazů - hlasováno - 20 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího
řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. ZM 111- 7363/15,

(uložen úkol číslo 20550).

ZM bere na vědomí a schvaluje zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy č. ZM 111 - 5/4 do rozpočtu
města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 40 tis. Kč, Nová Města v Evropě 5 tis. Kč, Sdružení historických sídel 13
tis. Kč, Asociace měst pro cyklisty 10 tis. Kč, partnerství Warrington – Město Náchod 10 tis. Kč, AMK BESIP – dětské
dopravní hřiště Náchod (dar) 18 tis. Kč, Městský klub Nové Město nad Metují 2.600 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad
Metují 50 tis. Kč (dar), Svaz měst a obcí ČR 25 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 96,23 tis. Kč a MAS Pohoda Venkova, Val
35 tis. Kč. ZM schvaluje souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely: Euroregion Glacensis, Rychnov
nad Kněžnou – provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub Nové Město nad Metují – festival veselohry 800 tis. Kč, Centrum
Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 978 tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění
sportovců a kolektivů a využití sportovišť ve výši 4 800 tis. Kč, NONA – společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město
nad Metují – provoz stacionáře 675 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku na
dary a dotace města 500 tis. Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo sportovních oddílů) 80 tis.
Kč. O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci svých kompetencí daných zákonem o
obcích a v duchu platných zásad rozhodovat RM. O přidělených podporách bude následně informovat ZM. Navržené podpory
nad 50 tis. Kč podléhají schválení ZM.
ZM 111 Schvaluje.
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5.5 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.11.2015
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 5/5 Příloha: ZM 111 - 5/5
Identifikace:
Členové FV se zúčastnili pracovního semináře ZM k rozpočtu dne 11.11.2015 a následně pak proběhlo řádné jednání
FV. FV doporučil schválit navržený rozpočet pro rok 2016 se změnami diskutovanými na rozpočtovém semináři. Zápis
z jednání finančního výboru ze dne 11.11.2015 - viz příloha č. ZM 111 - 5/5.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí informaci o jednání FV.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 16:53 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - bez rozpravy - přednes usnesení - vzato na
vědomí - 20 pro.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. ZM 111- 7364/15
ZM projednalo a bere na vědomí zápis z Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ze dne 11.11.2015
ve znění přílohy č. ZM 111 - 5/5.
ZM 111 Bere na vědomí.

STIS

Stránka 17 z 25
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5.6 Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2016 (Viz RM 334 čl.2/1, usn. RM 334- 14153/015)
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 5/6 Příloha: ZM 111 - 5/6
Identifikace:
ZM je předložen ke schválení návrh rozpočtu na rok 2016. K rozpočtu proběhl pracovní seminář dne 11.11.2015 za
účasti členů finančního výboru a osadních výborů, na základě kterého došlo k úpravám pracovní verze rozpočtu. RM
a FV doporučili návrh rozpočtu schválit. Rozpočet je předložen tak, jak byl po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce
MěÚ - viz příloha č. ZM 111 - 5/6. Oproti zveřejněnému rozpočtu bude opravena v § 2143 – cestovní ruch položka
Příspěvky a členské poplatky na částku 78 tis. Kč místo chybně uvedené částky 65 tis. Kč. RM doporučuje schválit.
K rozhodnutí:
Schválit návrh rozpočtu na rok 2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 16:54 hodin - vedoucí OF - omluvil se za to, že nebyl v rozeslaných tištěných materiálech aktuální "přehled akcí
OMM" - nyní je dodatečně vytištěn (viz materiály na stolech zastupitelů). Fakticky ale tento přehled obdrželi všichni
ještě před rozpočtovým seminářem. Poté vedoucí OF přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - jedna položka se
ještě změní - byla předložena nabídka na PD autobusové zastávky ul. Halínská - navýšení o 11.000 Kč - změna
celkem na 131 tis. Kč. Na tento úvod pak navázala obsáhlá rozprava, ve které vystoupili: ST, Bc. Fanta (protinávrh nerealizovat parkovací automaty a částku přesunout do rezervy - nebylo schváleno - 4 pro, 13 proti, 3 se zdrželi), Ing.
Hovorka, Ing. Maur, MST, TAJ, (pí V. Řeháková - odchod v 17:09 - od tohoto času přítomno 19 zastupitelů), p. J.
Hladík (protinávrh - vyřadit a nerealizovat akci autobusová zastávka na Malecí - směr Náchod - nebylo přijato - 9 pro,
9 proti, 1 se zdržel), Ing. Němeček, Ing. Kunte. Záležitosti inundačního propustku v Krčíně (ul. Husitská) J. Hladík, Ing.
Maur, p. J. Krýda, Mgr. Černý, PhDr. Kulhavá, MST, Ing. Pozděna, Ing. V. (obsáhlý historický exkurz a vysvětlení
potřeby rekonstrukce propustku, komunikace v ul. Husitská a mostu), Ing. Prouza. Závěr k této věci bez usnesení ustavit pracovní skupinu. Další dotazy již nebyly - vedoucí OF přečetl navržené znění usnesení. ST - návrh na
doplnění? Nikdo se nepřihlásil. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání
ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. ZM 111- 7365/15,

(uložen úkol číslo 20551).

ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 ve znění upravené přílohy č. ZM 111 - 5/6. Součástí schváleného rozpočtu jsou tyto
jmenovité projekty a akce: projekt Za krásami a historií Českého Betléma I - Revitalizace centra města spojená s historií
Českého Betléma – udržitelnost 30 tis. Kč, nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami 110 tis. Kč, rekonstrukce chodníků, VO a
veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD 50 tis. Kč, chodník v ul. Na Táboře – realizace 700 tis. Kč, projekt Kanalizace
Nové Město nad Metují - udržitelnost 25 tis. Kč, VO a městský rozhlas ul. Nábřežní – realizace 400 tis. Kč, VO Sepský most realizace 270 tis. Kč, autobusový příspěvek na zastávce Krčín – Na Strážnici 300 tis. Kč, místo pro přecházení v ul. T. G. M. stavební úpravy včetně nasvětlení 350 tis. Kč, aktualizace Regulačního plánu MPR 25 tis. Kč, koncepce dopravy v klidu 120
tis. Kč, nasvětlení přechodu v ul. Českých bratří vč. úprav chodníku 250 tis. Kč, nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská
realizace včetně VO 330 tis. Kč, kanalizace v ul. Nábřežní - půjčka VAK(u) Náchod 1 200 tis. Kč, MŠ Rašínova - rekonstrukce
WC a umýváren I. a II. NP 1 500 tis. Kč, MŠ Na Františku - stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek
800 tis. Kč, ZŠ Krčín – přístřešek nad hlavním vchodem 250 tis. Kč, ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení - II.
etapa 1 100 tis. Kč, ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD 1 000 tis. Kč, autobusové zastávky v ul. Halínská –
PD 131 tis. Kč, dětské hřiště 900 tis. Kč, parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky „U Papežů“ po č. p. 219 ul. Nádražní) 200
tis. Kč, rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD 60 tis. Kč, rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše
– PD 100 tis. Kč, kanalizace Spy - DÚR 220 tis. Kč, komunikace v areálu bývalých Kasáren – PD 30 tis. Kč, stavební úpravy
chodníku v ul. Malecí 150 tis. Kč, dopravní značení 100 tis. Kč, Husovo náměstí - řešení zatékání 30 tis. Kč, Program
regenerace - příspěvky na obnovu památek 700 tis. Kč, místní památky (oprava sochy Sv. Jakuba, hřbitovní zdi…) 750 tis.
Kč, orientační značení 40 tis. Kč, městský mobiliář 300 tis. Kč, čištění skal včetně studny 90 tis. Kč, koncepce řešení
zahrady u ZŠ Malecí, ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, ZŠ Komenského a MSSS Oáza 150 tis. Kč, parkovací automaty (4 ks –
Husovo náměstí, Komenského ul.) 1 000 tis. Kč, novoměstská naučná stezka 130 tis. Kč, stavební úpravy chodníku a
zastávky v ul. 28. října 100 tis. Kč, autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova – PD 500 tis. Kč, cyklostezka
most Ammann – Vrchoviny – DSP 250 tis. Kč, cyklostezka Budín - Spy – PD 700 tis. Kč, cyklostezka ul. K Sirkárně – Popluží
– ul. Elektrárenská – PD 380 tis. Kč, výměna oken v č. p. 4 - 600 tis. Kč, chodník v ul. Nádražní (MNK – Klub) – PD 250 tis.
Kč, Program regenerace - městské opevnění JV II. etapa 600 tis. Kč, Program regenerace - dům č. p. 1210 a věž Zázvorka –
obnova obvodového pláště 400 tis. Kč, Program regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova fasády 300 tis. Kč,
autobusový přístřešek Malecí (včetně demolice stávajícího) 400 tis. Kč, rekonstrukce střešního pláště u ZUŠ č. p. 1238 –
přeřešení PD 50 tis. Kč, OÁZA – rekonstrukce střechy – PD 90 tis. Kč, multifunkční objekt Kina 70 – PD + I. etapa realizace
500 tis. Kč, zateplení bytového domu č. p. 44 – 47 - 4 200 tis. Kč, kanalizace Vrchoviny kanalizační přípojka – PD (č. 123,
136, 131, 127, 129) – půjčka VAK(u) Náchod 1 500 tis. Kč, VO ul. Školní 40 tis. Kč, revitalizace rybníku Hradiště – PD 100 tis.
Kč, stará ekologická zátěž Elton – PD 50 tis. Kč, chodník ve Vrchovinách u viaduktu 750 tis. Kč, stavební úpravy ul. Na
Zadomí – jižní a západní 3 100 tis. Kč.
ZM 111 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
Tisk: 11.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 111 - 3.12.2015

5.7 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2016

Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 105-7226/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2015 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. Nyní je navrženo dát toto zmocnění RM i na rok 2016. Rozpočet dále bude navyšován o přijaté
transfery (dotace) poskytnuté městu a převod daně z příjmů právnických osob za město, jak je uvedeno v návrhu
rozpočtu města. RM doporučuje schválit.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ke schválení.
Odůvodnění:
Tento způsob provádění rozpočtových opatření se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s financemi v rámci
schváleného rozpočtu, bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání zastupitelstva. Zároveň pravidelné
předkládání provedených změn v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou kontrolu úkonů, které RM v rámci
svého zmocnění mezi zasedáními ZM provedla.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 17:54 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - bez rozpravy - přednes usnesení hlasováno - 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. ZM 111- 7366/15
ZM schvaluje zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok 2016 s podmínkou,
že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani
snižován. Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
ZM 111 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.8 Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2016 (Viz RM 335 čl.5/12)
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 5/8 Příloha: ZM 111 - 5/8
Identifikace:
Tennis Club Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 40 tis. Kč.
Důvodem žádosti je nedostatek finančních prostředků na běžném účtu po skončení letní sezony. Poskytnuté
prostředky budou zohledněny při stanovení celkové dotace na rok 2016. Jde o každoročně opakovanou žádost. RM
doporučuje schválit.
K rozhodnutí:
Schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 TC Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Jedná se o opakovanou žádost. Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit,
nicméně při žádosti v roce 2015 bylo po diskusi doporučeno ZM tuto podporu schválit, ale "kluby" by měly pamatovat
svými rozpočty na to, že z počátku roku se platí zálohy na energie apod.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 17:56 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - bez rozpravy - přednes usnesení hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. ZM 111- 7367/15,

(uložen úkol číslo 20552).

ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 Tennis Clubu Nové Město nad Metují ve výši 40 tis. Kč z
důvodu zajištění provozu klubu na začátku roku a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
ZM 111 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 111 - 3.12.2015

5.9 Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2016 (Viz RM 335 čl.5/16)
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 5/9 Příloha: ZM 111 - 5/9
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 300 tis. Kč.
Důvodem žádosti je zajištění plného provozu zimního stadionu v 1. čtvrtletí. Poskytnuté prostředky budou zohledněny
při stanovení celkové dotace na rok 2016. Jde o každoročně opakovanou žádost. RM doporučuje schválit.
K rozhodnutí:
Schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 TJ Spartak Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Jedná se o opakovanou žádost. Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 17:58 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - bez rozpravy - přednes usnesení hlasováno - 18 pro. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. ZM 111- 7368/15,

(uložen úkol číslo 20553).

ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 300 tis. Kč z
důvodu zajištění provozu klubu na začátku roku a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
ZM 111 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Žádost TC Nové Město nad Metují o prominutí zůstatku půjčky (Viz RM 335 čl.5/13)
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 5/10 Příloha: ZM 111 - 5/10
Identifikace:
Tennis Club Nové Město nad Metují žádá o prominutí zůstatku bezúročné půjčky, která byla městem Nové Město nad
Metují poskytnuta Tennis Clubu Nové Město nad Metují na základě usnesení č. ZM 43-3135/07 ze dne 27.09.2007.
Ke dni 15.12.2015 bude splaceno 400 tis. Kč. Splátky znamenají pro TC poměrně zásadní položku v rozpočtu a
nemohou na ně použít dotaci od města. Pokud by došlo k prominutí dvou zbývajících splátek, využili by prostředky
např. na úhradu mezd trenérů, na které rovněž nemohou čerpat dotaci od města. RM doporučuje nesouhlasit.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o prominutí zůstatku bezúročné půjčky TC Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Nedoporučujeme prominutí zůstatku půjčky. Vyjádření OŠKS: Doporučujeme nesouhlasit s prominutím
zůstatku půjčky, pokud TC v žádosti o dotaci na rok 2016 uvede jako účel použití dotace splátky půjčky, bude tento
účel uveden ve smlouvě a TC bude moci část dotace použít na splátku půjčky.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V 17:59 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - bez rozpravy - přednes usnesení hlasováno - 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. ZM 111- 7369/15
ZM projednalo žádost Tennis Clubu Nové Město nad Metují a nesouhlasí s prominutím zůstatku půjčky ve výši 100 tis. Kč.
ZM 111 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 11.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

ZM 111 - 3.12.2015

Různé

18:00

ST

6.1 Koncepce Městské policie Nové Město nad Metují (Viz RM 335 čl.7/13)
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 6/1 Příloha: ZM 111 - 6/1
Identifikace:
V souvislosti s tím, že dosavadní "vrchní strážník MP" p. Petr Kubala ve funkci končí, ST navrhuje zrušit jeho pověření
a pověřit namísto něj řízením MP p. Miloše Kratěnu, a to na dobu určitou, do dne 30.04.2016. Zároveň je předložena
Koncepce další činnosti MP zpracovaná p. Milošem Kratěnou - viz příloha č. ZM 111 - 6/1. RM doporučuje schválit.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Koncepcí Městské policie Nové Město nad Metují, zrušit pověření Bc. Petra Kubaly k řízení MP a
pověřit jejím řízením strážníka MP p. Miloše Kratěnu
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
V 18:01 hodin - ST - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu - navázalo představení nově navrženého vrchního
strážníka p. Kratěny a rozprava k předložené koncepci. V té s podněty a dotazy vystoupili: Ing. Maur, Bc. Fanta, Ing.
Hovorka, pí M. Petruželková a pí Z. Pfeiferová. V odpovědích reagovali p. Kratěna a ST, který pak přečetl usnesení. S
doplňujícím dotazem k časovému omezení pověření p. Kratěny vystoupila PhDr. Z. Kulhavá. ST - jde o zkušební
lhůtu. Hlasováno - 19 pro. ST - závěrem poděkoval stávajícímu vrchnímu strážníkovi panu Bc. Kubalovi - přeje mu,
aby v nové funkci vedoucího Oddělení dopravy a silničního hospodářství byl přínosem pro úřad, občany i město.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. ZM 111- 7370/15
ZM se seznámilo s Koncepcí činnosti Městské policie Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. ZM 111 - 6/1. ZM podle § 3
odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje, na návrh ST, strážníka Městské
policie Nové Město nad Metují, p. Miloše Kratěnu, plněním některých úkolů při řízení MP, tj. řízením MP v oblasti výkonu
služby strážníků MP a v oblasti hospodaření MP, a to na dobu určitou s platností ode dne 01.01.2016 do dne 30.04.2016. ZM
zároveň ruší pověření Bc. Petra Kubaly udělené usnesením č. ZM 74-6684/11 ze dne 11.06.2011.
ZM 111 Pověřuje.
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Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

ZM 111 - 3.12.2015

Diskuse

18:15

7.1 MST - ceny vodného a stočného na rok 2016 - sdělení společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Zdroj. dokum.: ZM 111 - 7/1 Příloha: ZM 111 - 7/1
Identifikace:
Informace MST o cenách vodného a stočného - viz dopis společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. doručený emailem na MěÚ dne 03.12.2015 a předaný na jednání zastupitelům.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
MST - aktuálně informoval - cena vodného a stočného je na rok 2016 stejná jako v roce 2015, tj. bez nárůstu. V
rozpravě zazněly dotazy (PhDr. Kulhavá) k zásobování vodou i do HK a PU, obava z vyčerpání zdrojů. MST - zdroje
patří státu - tomu se za každý m3 platí daň, zásoby jsou ale opravdu dostatečné a na tomto prodeji vody jinam VaK
samozřejmě profituje. Toto zásobování ale není jen samostatnou aktivitou VaK(u), ale jde o strategickou záležitost,
která se nerozhoduje na úrovní "VaK(ů)", ale na úrovni ministerstev. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM,
který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

7.2 Vystoupení pí Z. Z. ml. - dodatečně k bodu 3/2

Identifikace:
V 18:18 hodin - vystoupila v diskusi paní Z. Z. ml. k bodu 3/2 - Žádost o zrušení záměru o pronájmu pozemku p. p. č.
304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:
Paní Z. Z. ml. - uvedla, že nedostali informaci, že se jejich žádost bude projednávat hned na začátku jednání, proto by
se ráda vyjádřila i k tomu, co již ZM v bodě 3/2 schválilo, tj. odpověď na jejich žádost. V rozpravě pak žádala o
vysvětlení toho, jak si město představuje výkon věcného břemene a přístupů na pozemek pro nového nájemce. Na to
reagoval ST s tím, že to bude záležet především na nájemci. Dále reagovali - Ing. Maur a Ing. Němeček. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
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7.3 Pozvánka Bc. Fanty (hasičů) na slavnostní předání hasičské cisterny

Identifikace:
Bc. Fanta - informace k nové cisterně - pozvánka na slavnostní předání v pondělí 14.12.2015 od 15:00 hodin na
Husově náměstí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Fanta zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:
Bc. Fanta - mj. jsou pozváni hejtman, velitel HSZ kraje atd. V rozpravě pak byla diskutována otázka záboru
prostranství a místa, kde by se mělo předání na Husově náměstí uskutečnit. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.

7.4 Požadavek občana města prezentovaný zastupitelem p. Valáškem ve věci veřejného osvětlení v ul. Na
Táboře

Identifikace:
Pan Valášek - tlumočil kritickou připomínku občana, který se na něj obrátil ve věci nově vybudovaného veřejného
osvětlení u chodníku v ul. Na Táboře.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Valášek zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:
Pan P. Valášek - kritika občana se týká toho, že bylo instalováno příliš mnoho lamp VO a je to pro pár lidí, kteří po
chodníku směrem na Spy projdou. Proč jich je tolik? MST - na tento dotaz již bylo odpovězeno na webu města v sekci
Dotazy a odpovědi. Linie lamp zde navazuje rovnoměrně na linii lamp VO v ul. Českých bratří, tzn. ve stejné hustotě,
jde o nájezd do historického centra města, takže mj. jde i o záležitost pohledovou. PhDr. Kulhavá - kolik lamp bude po
rekonstrukci přímo na mostě? I zde bude tato linie a hustota VO? MST - na dotaz Vám odpovíme písemně.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
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7.5 Dotaz zastupitele p. Krýdy ve věci rekonstrukce ul. Náchodská a poškození komunikací ve městě

Identifikace:
Pan Krýda - dotaz k opravám na komunikacích, které byly poškozeny zvýšeným provozem způsobeným rekonstrukcí
ul. Náchodská.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Jiří Krýda zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:
Pan J. Krýda - je možné, aby investor zafinancoval a opravil škody, které vznikly zvýšeným provozem kamionů např.
na silnici od křižovatky U Papežů směrem na Nahořany, tj. v ul. Na Strážnici? ST - informoval o svém jednání na SÚS
HK, šance je až v dlouhodobě plánované rekonstrukci silnice z Jaroměře (od fy KARSIT) až do Krčína. Dále
informoval o jednáních na Správě železniční a dopravní cesty, zde zazněla mj. informace o budoucí velké výluce a
rekonstrukci železnice na Týniště a Meziměstí, což by mohla být příležitost k rozšíření průjezdu pod viaduktem v ul.
Havlíčkova. O to se nyní bude město snažit. Pan J. Hladík - připomněl, že snahu o rozšíření tohoto podjezdu vyvíjel již
dlouholetý krčínský starosta a poslanec Říšského sněmu ve Vídni Antonín Rydlo, bylo to dne 05.07.1912. ST - bude
to samozřejmě "běh na dlouhou trať". Mgr. Černý - připojil poznámku či apel, aby byl dáván do budoucna důraz na
městské komunikace a jejich opravy, jejich stav je opravdu špatný - dále vyjmenoval několik ulic, kde toto platí doplnil ho i p. Valášek. ST - doplnil ještě informacemi, proč kraj odmítá provádět na našich komunikacích opravy,
mělo by se to povést až v souvislosti s objízdnými trasami, které budou zřízeny v souvislosti s chystanou rekonstrukcí
komunikace v ul. 1. máje, tj. v roce 2017. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

7.6 Poděkování TAJ dlouholetým kolegům - vedoucím zaměstnancům MěÚ

Identifikace:
Poděkování TAJ kolegům, kteří odcházejí do důchodu, a to paní Marii Horákové a panu Ing. Janu Štíchovi.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
TAJ - poděkoval a rozloučil se s dlouholetými kolegy z MěÚ, paní Marií Horákovou (vedoucí Oddělení dopravy a
silničního hospodářství) a s Ing. Janem Štíchou (vedoucím Správy městských lesů), kteří k 1. lednu 2016 odchází do
důchodu. Paní Marie Horáková i pan Ing. Štícha se ujali závěrečného slova a poděkovali všem za spolupráci.
Vzhledem k tomu, že se nikdo další již do "Diskuse" nepřihlásil, tak ST v 18:50 hodin zasedání ZM ukončil s tím, že
všem přítomným popřál hodně zdraví, klidu a pohody a hezké prožití vánočních svátků. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání ZM 111:

18:50

Příští porada bude: ZM 112, 25.2.2016, přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od
16:00:00
Rozdělovník zápisů - listinná forma:
ÚPLNÝ ZÁPIS: 2x : Radní - ověřovatelé zápisu (2x)
Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.PDF):
ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První
novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, www.novemestonm.cz
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