Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 15 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 12.11.2020, Kino 70 (velký sál),
Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují od 16:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Balcarová Jana, Mgr.

zastupitelka

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

19:05

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

16:09

19:05

Plná

4

Hable Petr

starosta

16:00

19:05

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

19:05

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

19:05

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:00

19:05

Plná

8

Jarolímek Miroslav

zastupitel

16:00

19:05

Plná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

19:05

Plná

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

16:00

19:05

Plná

11

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

16:00

19:05

Plná

12

Němeček Jan, Ing.

radní

16:00

19:05

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

19:05

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

19:05

Plná

15

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

19:05

Plná

16

Prouza Radek

zastupitel

16:00

19:05

Plná

17

Roštlapil Tomáš, Ing.

zastupitel

16:00

19:05

Plná

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

19:05

Plná

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

19:05

Plná

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

16:00

19:05

Plná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

19:05

Plná

Omluvena

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Ing. Jan Čopík, Ph.D.

_____________________

Ing. et Ing. Pavel Dostál

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________
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Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 14 dne 17.09.2020)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Ing. Petr Neumann
Miroslav Jarolímek
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

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

Mgr. Soňa Paarová
Markéta Žahourková
PhDr. Zdeňka Kulhavá
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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 12.11.2020

2.

Finance

2/1

Rozpočtová opatření 2020

2/2

Informace o plnění rozpočtu města k datu 12.11.2020

2/3

Informace z jednání FV ZM ze dne 11.11.2020

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy

3/2

FATO - Březinky - Předkupní právo

4.

Rozvoj

4/1

Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa - podání žádosti o dotaci

4/2

Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci

4/3

Platnost stávajícího strategického plánu města

4/4

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

4/5

Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020

4/6

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD

4/7

LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II

5.

Různé

5/1

Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2021

5/2

Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020

5/3

Zápis č. 5 z jednání KV ZM ze dne 21.09.2020

6.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

ZM 13-464/20

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

Zadání:

schvaluje
veřejné ocenění formou poděkování města jako ocenění dobrovolnické činnosti pro
město v boji proti šíření viru COVID - 19 navrženým občanům a skupinám občanů
města ve znění upravené přílohy k tomuto bodu. Ocenění budou předána na
slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2020 na zámku rodiny Bartoň Dobenín.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Vzhledem k epidemiologické situaci se předání ocenění 28. října nekonalo. K předání
dojde při nejbližší vhodné příležitosti, např. v rámci akce Brány města dokořán.

Číslo úkolu:

ZM 13-417/20

Název:

Prodej části pozemku p. p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
prodej části pozemku p. p. č. 677/22 o výměře max. 12 m² v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený
KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do společného jmění manželů p.
[osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] , oba bytem [osobní údaj
odstraněn] , za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 145 Kč/m² a za
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že náklady na vyhotovení GP a
náklady na vklad práva do KN uhradí kupující. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy k tomuto bodu. GP pro oddělení předmětného pozemku předloží
kupující městu Nové Město nad Metují do dne 30.09.2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 05.08.2020.

Číslo úkolu:

ZM 12-382/20

Název:

Žádost o rekonstrukci komunikace v ul. Čelakovského

Zadání:

bere na vědomí
a souhlasí s tím, aby v duchu usnesení RM vložil OMM položku na zpracování PD
pro stavební povolení na rekonstrukce komunikace, chodníků a přeložení VO v ul.
Čelakovského do návrhu rozpočtu města na rok 2021.

Založeno:

20.05.2020

Plnění úkolu:

4.11.2020: Položka na zpracování PD pro stavební povolení na rekonstrukce
komunikace, chodníků a přeložení VO v ul. Čelakovského do návrhu rozpočtu na rok
2021 byla vložena, splněno.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 04.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 06.08.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 04.11.2020
Původní plnění: 17.09.2020
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Číslo úkolu:

ZM 12-376/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a 301/3 oddělených GP z p. p. č.
301/3 a 301/6 za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
směnu podílu o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a podílu o
velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba dle
oddělené GP č. 571-608/2016, z majetku pí [osobní údaj odstraněn] , zapsaném na
LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za pozemek p. p. č.
292/5 v k. ú. Vrchoviny o výměře 2390 m2, z majetku města, zapsaném na LV č. 10
001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro
KHK, KP Náchod. Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p.
p. č. 301/12 je nezbytný pro vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u
AMMANN(u) v ul. Náchodská do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce z velmi
frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k
plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína a naopak. Z důvodu veřejného
zájmu nebude požadován doplatek za rozdíl v místě a čase obvyklé ceně pozemků.

Založeno:

20.05.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Dne 08.07.2020 došlo k uzavření smlouvy.

Číslo úkolu:

ZM 14-502/20

Název:

Snížení příspěvků příspěvkových organizací a § 6171 - RO

Zadání:

schvaluje RO
- snížení příspěvků příspěvkovým organizacím § 3111 - MŠ Rašínova 600 o 45 tis.
Kč, MŠ Na Františku o 41 tis. Kč, § 3113 - ZŠ Komenského o 108 tis. Kč, ZŠ a MŠ
Krčín o 137 tis. Kč, ZŠ Malecí o 120 tis. Kč, § 3231 - základní umělecká škola o 8 tis.
Kč, § 3314 - Městská knihovna o 150 tis. Kč, § 3315 - Městské muzeum, galerie a
infocentrum o 129 tis. Kč, § 3421 - DDM o 33 tis. Kč a rozpočet § 6171 - místní
správa o 221 tis. Kč. O celkovou částku ve výši 992 tis. Kč bude navýšena položka §
6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

ZM 14-501/20

Název:

Dopady změny SR v oblasti sdílených daní - RO

Zadání:

schvaluje RO
- snížení daňových příjmů o částku 11 747,5 tis. Kč (položka 1111 - daň z příjmů
fyzických osob placená plátci 7 mil. Kč a položka 1121 - daň z příjmu právnických
osob 4 747,5 tis. Kč). Pokles daní bude pokryt snížením výdajů § 6409 - rezerva kompenzační bonus.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 04.11.2020
Původní plnění: 17.09.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 03.11.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.
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Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 03.11.2020

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

ZM 14-500/20

Název:

Rozpočtové opatření - § 5512 položka údržba (investice, revize ...) objektů
města

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 5512 - protipožární ochrana - položka údržba (investice, revize ...)
objektů města o částku 305 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z příjmů § 5512 protipožární ochrana - přijaté pojistné náhrady.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

ZM 14-498/20

Název:

Návrh na dorozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotace sportovním klubům na sportovní činnost a provoz sportovišť takto:
SK Nové Město nad Metují z.s. 85 tis. Kč (nákup zahradního traktoru), TJ Spartak
Nové Město nad Metují, z.s. 50 tis. Kč (spoluúčast na vybudování mantinelů na hřišti
u ZŠ Krčín), Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 10 tis. Kč (uspořádání charitativní
akce Běh pro NONU), YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s. 10 tis. Kč (navýšení
dotace na činnost spolku, původní dotace ve výši 48 tis. Kč byla schválena
usnesením č. RM 42-2468/20 ze dne 15.06.2020), TTC Nové Město nad Metují z.s. 5
tis. Kč (navýšení dotace na činnost spolku, původní dotace ve výši 57 tis. Kč byla
schválena usnesením č. ZM 13-449/20 ze dne 25.06.2020). ZM pověřuje ST
podpisem jednotlivých smluv se žadateli zpracovaných dle platné vzorové smlouvy a
podpisem dodatků zpracovaných dle platného vzorového dodatku.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

ZM 14-496/20

Název:

LAM - protipovodňové opatření

Zadání:

ukládá
vedení města projednat nový návrh řešení ochranného valu bývalého koupaliště
předloženého Ing. arch. Vojtěchem Lichým, a to s vyčíslením nákladů s termínem do
ZM 15, tj. dne 12.11.2020

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo jako samostatný bod.

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 03.11.2020

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 04.11.2020
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Číslo úkolu:

ZM 14-490/20

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.

Název:

Schválení Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T.
G. Masaryka

Zadání:

schvaluje
Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka
Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno - zadání změny schváleno ZM

Číslo úkolu:

ZM 11-315/20

Název:

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Na Strážnici z vlastnictví KHK
do vlastnictví města

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod (darování) pozemků z majetku Královéhradeckého kraje,
p. p. č. 727/11 o výměře 7 m²
p. p. č. 727/12 o výměře 189 m²
p. p. č. 727/13 o výměře 784 m²
p. p. č. 727/15 o výměře 1 m²
p. p. č. 727/30 o výměře 9 m²
vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 24.09.2020

Zodpovědný: Plšek Petr

a
p. p. č. 2052/23 o výměře 1 m²
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO:
70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (dárce), do vlastnictví města
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město
nad Metují (obdarovaný), a to vč. omezující podmínky KHK ve znění: "Smluvní strany
tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný
výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky
pod chodníky (s místy pro přecházení), v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej
nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým
účelům neposkytne.“
Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 04.11.2020
Původní plnění: 25.06.2020

Založeno:

27.02.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 14.10.2020.
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1 Úvodní informace a vystoupení
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
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 programu:
1. Úvodní informace a vystoupení
2. Finance
3. Majetkoprávní úkony
4. Rozvoj
5. Různé
6. Diskuse

16:00 - 16:15
16:20 - 16:45
16:45 - 16:55
16:55 - 19:00
19:00 - 19:05

ST
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
V 16:05 hodin se úvodního slova ujal ST a požádal všechny přítomné o minutu ticha jako
vzdání úcty zesnulému emeritnímu starostovi p. Pavlu Vašinovi. Všichni přítomní povstali a
drželi minutu ticha. Dále se pokračovalo dle standardního programu s tím rozdílem, že
zastupitelé hlasovali k e-mailovému návrhu zastupitele p. Jarolímka, ve kterém navrhoval, aby
článek Finance byl vždy v programu ZM zařazen jako článek č. 2, tzn. hned za článkem č. 1
Úvodní informace a vystoupení. Další články se pak posouvají, tzn. že článek Majetkoprávní
úkony bude článek č. 3, článek Rozvoj jako článek č. 4 atd. - hlasováno - 12 pro, 0 proti, 8
zdržel se - návrh zastupitele p. Jarolímka byl hlasováním přijat. Následně, rovněž na návrh p.
Jarolímka byl článek Finance doplněn o 2 nové body - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se tzn. nově bod 2/2 "Informace o plnění rozpočtu města k datu 12.11.2020" a nově bod 2/3
"Informace z jednání FV ZM ze dne 11.11.2020". Žádný další návrh na doplnění programu ZM
15 nikdo ze zastupitelů neměl. ST seznámil přítomné s programem ZM 15, navrhl členy
návrhové komise a určil ověřovatele zápisu zasedání ZM 15. Ověřovatelé zápisu z minulého
zasedání ZM 14 neměli k zápisu připomínky. ST vyzval zastupitele, aby hlasovali o programu
ZM 15 - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Ověřovatelé a návrhová komise byly
schváleny hlasováním - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání
ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
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K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 15-504/20
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 15:
1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 12.11.2020

2.

Finance

2/1
2/2

Rozpočtová opatření 2020
Informace o plnění rozpočtu města k datu 12.11.2020

2/3

Informace z jednání FV ZM ze dne 11.11.2020

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy

3/2

FATO - Březinky - Předkupní právo

4.

Rozvoj

4/1
4/2

Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa - podání žádosti o dotaci
Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci

4/3

Platnost stávajícího strategického plánu města

4/4

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

4/5
4/6

Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020

4/7

LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II

5.

Různé

5/1

Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2021

5/2
5/3

Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020
Zápis č. 5 z jednání KV ZM ze dne 21.09.2020

6.

Diskuse

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD

HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 15-505/20
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Soňa Paarová - předseda, pí Markéta Žahourková a
PhDr. Zdeňka Kulhavá - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 15: Ing. Jana Čopíka,
Ph.D. a Ing. et Ing. Pavla Dostála.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 15 ze dne 12.11.2020
V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 12.11.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 15 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Hlášení o plnění usnesení.

Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Žádné dotazy ani připomínky ke "Kontrole úkolů" nebyly. 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. 1/2 USNESENÍ č. ZM 15-506/20
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 Finance
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Rozpočtová opatření 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 10-299/19 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2020 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, o které byl rozpočet města navýšen.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:20 hodin - nově bod 2/1 - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez
rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 3 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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ZÁPIS Z PORADY
ZM 15 ze dne 12.11.2020
V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 15-507/20

ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO ve
znění přílohy: 1) navýšení akce MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa 350 tis. Kč, 2)
realizace akce Stavební úpravy stávajících sjezdů v ul. Na Strážnici 190 tis. Kč, 3) navýšení § 3315 Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek 100 tis. Kč, 4) dotace pro MSSS Oáza na
financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku příjmů (centrum denních služeb,
odlehčovací služba, pečovatelská služba, domov pro seniory) 372,76 tis. Kč, 5) dotace pro ZŠ
Malecí na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání 759,35 tis. Kč, 6) dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné práce (srpen) 15
tis. Kč, 7) navýšení akce Oprava opěrné zdi u č.p. 361 v ul. Nádražní – realizace 1 700 tis. Kč, 8)
navýšení akce Nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova 40 tis. Kč, 9) navýšení akce
Komunikace mezi novými BD v lokalitě "Rychta" včetně VO 15 tis. Kč, 10) navýšení § 6402 finanční vypořádání minulých let 21,21 tis. Kč, 11) navýšení § 3341 - místní rozhlas 20 tis. Kč, 12)
Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj 20 tis. Kč, 13) Navýšení § 5213 - krizová opatření 100
tis. Kč, 14) dotace na akci Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská 835,32 tis. Kč,
15) dotace pro MSSS Oáza na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických
pracovníků v sociálních službách 260,61 tis. Kč, 16) dotace na výkon sociální práce 91,95 tis. Kč,
17) navýšení § 6320 - pojištění majetku 25 tis. Kč, 18) navýšení § 6399 - finanční operace (odvod
DPH) 150 tis. Kč, 19) navýšení § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (platy a ostatní výdaje)
100 tis. Kč, 20) navýšení § 3612 - bytové hospodářství (platy a ostatní výdaje) 440 tis. Kč, 21)
navýšení § 5311 - městská policie (platy a ostatní výdaje) 550 tis. Kč, 22) dotace na výdaje obcí s
působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 29,66 tis. Kč, 23)
dotace na výdaje obcí s rozšířenou působností při přípravě sčítání lidu, domů a bytů na harmonizaci
ZSJ 4,94 tis. Kč, 24) dotace na akci Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská
868,66 tis. Kč, 25) navýšení § 6409 – ostatní činnosti (audit a daňové poradenství 15 tis. Kč, 26)
navýšení § 3313 – kino (výměna vadného audioprocesoru 170 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Informace o plnění rozpočtu města k datu 12.11.2020
Identifikace:
Informace o plnění rozpočtu města k datu 12.11.2020. Bod zařazený přímo až na jednání ZM
na návrh M. Jarolímka.
Odůvodnění:
ZM odsouhlasilo zařazení bodu jednání o aktuálním plnění rozpočtu města. Aktuální
informace byly podány ústně na jednání ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:25 hodin - nově bod 2/2 - vedoucí OF podal následující informace: Aktuální plnění
rozpočtu je následující - příjmy 221,6 mil. Kč, výdaje 200,8 mil. Kč, výsledek hospodaření 20,8
mil Kč. Výsledek hospodaření se bude snižovat - před námi jsou vysoké platby za dokončené
nebo dokončované investiční akce. Pokud jde o plnění daňových příjmů - sdílených daní
(daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, DPH) a daně z nemovitostí, tak plnění v
roce 2019 bylo k dnešnímu dni 124,2 mil. Kč a v roce 2020 je ve výši 114,6 mil. Kč, tedy
pokles o 9,6 mil. Kč. Uvažujeme-li to, že schválený rozpočet počítal s nárůstem těchto příjmů,
tak odhadovaný pokles plnění je ve výši cca 13 mil. Kč. Pan Jarolímek - schválené příjmy
města jsou ve výši 203 mil. Kč a aktuální příjmy ve výši 221 mil. Kč. OF - ano, příjmy jsou
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vyšší, ale to jsou v této době každý rok, protože se v rozpočtu promítají dotace, o které jsou
příjmy navyšovány. Pan Jarolímek poděkoval za odpověď. ST - požádal p. Jarolímka o
formulaci usnesení. Pan Jarolímek přednesl návrh na usnesení ve znění: "ZM bere na vědomí
informace vedoucího OF ohledně plnění rozpočtu 2020." Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel
se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 15-508/20
ZM bere na vědomí informace vedoucího OF ohledně plnění rozpočtu 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Informace z jednání FV ZM ze dne 11.11.2020
Identifikace:
Informace o jednání FV ZM ze dne 11.11.2020. Bod zařazený přímo až na jednání ZM na
návrh M. Jarolímka.
Odůvodnění:
ZM odsouhlasilo zařazení bodu - informaci o jednání FV ZM ze dne 11.11.2020. Aktuální
informace byly podány ústně na jednání ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:30 hodin - nově bod 2/3 - "Identifikaci" bodu přečetl vedoucí OF. Úvodního komentáře se
ujal předseda FV ZM a zároveň zastupitel pan Ing. Jan Němeček - FV projednával, jak se
(ne)/promítly návrhy FV z června do návrhu rozpočtu. Dále byla vedena diskuse o návrhu
rozpočtu na rok 2021. Odhad příjmů v roce 2021 byl hodnocen jako konzervativní a k návrhu
rozpočtu nebyly zásadní připomínky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovní návrh
rozpočtu, nebyla přijata žádná usnesení FV. Investiční akce ORM budou projednány na
semináři pro zastupitele a následném FV dne 18.11.2020. Jediným bodem, o kterém FV
hlasoval, byl návrh na doporučení ZM pokračovat v dokončení projektu na realizaci
ochranného valu u LAM. O této problematice byla vedena diskuse a následné hlasování FV 2 pro, 3 proti - tzn., že dokončení projektu FV nedoporučil. Poté bylo předneseno navržené
znění p. Jarolímkem, tj.: „ZM bere na vědomí informace Ing. J. Němečka, předsedy FV ZM, o
jednání FV ZM ze dne 11.11.2020.“ Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze
ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. ZM 15-509/20
ZM bere na vědomí informace Ing. J. Němečka, předsedy FV ZM, o jednání FV ZM ze dne
11.11.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3 Majetkoprávní úkony

Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy
Identifikace:
Jedná se o pozemky zastavěné stavbou komunikace v ul. Chlístovská v části města Spy: p. p.
č. 415/2 o výměře 43 m2, p. p. č. 416/2 o výměře 9 m2 a p. p. č. 416/3 o výměře 13 m2 v k. ú.
Spy ve vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn]. Dále se jedná o pozemek p. p. č. 430/9 o
výměře 132 m2 v k. ú. Spy ve vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn], a pozemek p. p. č. 430/12
o výměře 6 m2 v k. ú. Spy ve vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn]. Uvedení vlastníci souhlasí
s prodejem svých pozemků do vlastnictví města pod místní komunikací za cenu 100 Kč/m²
pozemku. RM doporučila ZM koupi pozemků schválit.
Odůvodnění:
Cena pozemku pod komunikací ve výši 100 Kč/m² odpovídá ceně obvyklé při majetkoprávním
vypořádání obdobných pozemků ve vlastnictví města. Dle OMM by pozemky pod místními
komunikacemi mělo vlastnit město, což vyplývá i ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. Za výše
uvedenou cenu by mělo být provedeno majetkoprávní vypořádání se všemi vlastníky
dotčených pozemků, kteří akceptují kupní cenu ve výši max. 100 Kč/m² pozemku, v souladu s
usnesením č. ZM 13-415/20. Jedná se pokračování majetkoprávního vypořádání pozemků v
ulici Chlístovské ve Spech. První etapa (7 vlastníků) byla již projednaná a schválena v ZM 14
v rámci bodu 2/2. Odborné útvary souhlasí s odkoupením pozemků.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - příchod cca v
16:43 hodin - uvedl první bod v článku "Majetkoprávní úkony" - přednesl "Identifikaci" bodu a
navržené znění usnesení. PhDr. Kulhavá vznesla dotaz - proč se p. [osobní údaj odstraněn]
brání? Vedoucí OMP vysvětlil, že p. [osobní údaj odstraněn] zatím nechce prodat pozemek o
velikosti 7 m2. Pan Jarolímek - tj. p. [osobní údaj odstraněn], který byl dotknut ÚS ve Spech?
OMP - ano. Žádné další dotazy k tomuto bodu nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění
usnesení. S technickou připomínkou se ještě přihlásila PhDr. Kulhavá - navrhla odhlasovat
všechna usnesení k tomuto bodu najednou - ostatní zastupitelé souhlasili a hlasovali ke všem
3 usnesením naráz. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam
z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně
se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 15-510/20
ZM schvaluje koupi pozemků p. p. č. 415/2, p. p. č. 416/2 a p. p. č. 416/3 vše v k. ú. Spy a obci
Nové Město nad Metují, z vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši
100 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.500 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN
uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 15-511/20

ZM schvaluje koupi pozemku p. p. č. 430/9 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, z vlastnictví
pí [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu
13.200 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město nad Metují.
ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 15-512/20
ZM schvaluje koupi pozemku p. p. č. 430/12 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, z vlastnictví
p. [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m², tj. celkovou kupní cenu 600
Kč. Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město nad Metují. ZM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 FATO - Březinky - Předkupní právo
Identifikace:
FATO, a.s., člen holdingu FATO předložilo dne 23.10.2020 svoji žádost, zda by se město
vzdalo svého smluvního předkupního práva, které je v současné době zřízené ve prospěch
města Nové Město nad Metují, týkající se těchto 2 pozemkových parcel: p. p. č. 690/3 o
výměře 159 m2 a p. p. č. 690/1 o výměře 546 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě
Březinky. Podrobnosti viz přílohy tohoto bodu. RM doporučila ZM souhlasit se vzdáním se
(zánikem) předkupního práva k pozemkům.
Odůvodnění:
Vyjádření OÚ viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM uvedl druhý bod v článku "Majetkoprávní úkony", přednesl jeho "Identifikaci" a
navržené znění usnesení. Bez připomínek. Po přednesu navrženého znění usnesení
zastupitelé hlasovali - 17 pro, 0 proti, 3 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. 3/2 USNESENÍ č. ZM 15-513/20
ZM souhlasí se vzdáním se (se zánikem) předkupního práva k dále uvedeným pozemkům
zřízených ve prospěch města Nové Město nad Metují, jejichž výměra byla změněna dle GP č. 2271205/2020 ze dne 13.05.2020: p. p. č. 690/3 o výměře 159 m2 a p. p. č. 690/1 o výměře 546 m2 vše
v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Březinky, ve vlastnictví FATO real s.r.o., člen holdingu
FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové. Poplatek za výmaz předkupního práva z
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KN uhradí již zmiňovaná společnost. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 Rozvoj
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Začátkem října vyhlásil KÚ KHK dotační program Obnova památkového fondu, kam se mohou
ucházet projekty na stavební obnovu nemovitých kulturních památek. Příjem žádostí je
stanoven do dne 30.11.2020. Doba realizace projektů ode dne 01.01.2021 do dne 30.11.2022
(nově 2 roky). Rozmezí neinvestiční dotace 30-500 tis. Kč, max. % podíl dotace na
uznatelných výdajích 50 %. Alokace programu 12 mil. Kč. Termín vyhlášení výsledků
dotačního řízení do dne 31.03.2021. Město by se do této výzvy mohlo ucházet s 2. etapou
obnovy budovy bývalé školy v Krčíně č. p. 22. Druhá etapa zahrnuje opravu střechy a krovu
nejstarší části budovy. Náklady na tuto etapu činí dle uzavřené smlouvy o dílo 1.909.860,73
Kč vč. DPH s termínem realizace 05-11/2021. RM doporučila ZM schválit podání žádostí.
Odůvodnění:
V letošním roce probíhá realizace I. etapy obnovy budovy staré školy v Krčíně - statické
zajištění, oprava střechy a krovu školní přístavba a oprava střechy a krovu hospodářská část.
I. etapa by měla být dokončena do konce listopadu 2020. Práce provádí firma Stavix s.r.o., se
kterou byla dne 13.05.2020 uzavřena SOD na obě etapy. Pro rok 2020 obdrželo město na
realizaci I. etapy dotaci z KHK v rámci programu Obnova památkového fondu ve výši 345 tis.
Kč a z MK ČR v rámci Havarijního programu 200 tis. Kč. ORM doporučuje zároveň se
schválením podání žádosti do vyhlášeného dotačního titulu KHK schválit podání žádosti o
dotaci na 2. etapu obnovy bývalé školy č. p. 22 do Havarijního programu MK ČR, který bývá
obvykle vyhlašován ke konci kalendářního roku s příjmem žádostí v lednu roku následujícího.
Podmínky Havarijního programu - jednoroční náklady nesmí přesáhnout 2 mil. Kč bez DPH,
podíl vlastníka by neměl být menší než 40 %, min. příspěvek 120 tis. Kč, výši příspěvku na
danou akci navrhuje příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu, tj.
Josefov.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:07 hodin - nově bod 4/1 - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. MST - dovolil si
doplnit informaci - dnes se konal kontrolní den, renovace - do konce listopadu bude tato první
etapa úspěšně dokončena. Další dotazy již nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění
usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze
ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. ZM 15-514/20

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa", která
zahrnuje opravu střechy a krovu nejstarší části budovy, do vyhlášeného dotačního programu
Královéhradeckého kraje 21KPGU2 Obnova památkového fondu a zároveň do Havarijního
programu Ministerstva kultury ČR pro rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") vyhlásilo po roční odmlce výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3001 - 10 000
obyvateli pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací, kde budou
podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací. Zahájení příjmu žádostí od
12.10.2020, ukončení příjmu žádostí do 21.12.2020 (12 hod), předpoklad zveřejnění výsledků
04/2021, nejzazší termín zahájení realizace 09/2021 a nejzazší termín ukončení realizace
31.12.2022. Alokace 420 mil. Kč. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč. Do dotačního titulu může být předložena
pouze jedna žádost. Dotace je uvolňována v režimu ex ante, popř. ex post. Město má
zpracovánu PD na stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše a vydané stavební
povolení s nabytím právní moci a je tedy šance zkusit požádat o dotaci. Žádost podaná na rok
2019 neuspěla. Předpokladem je opětovný velký přetlak žadatelů, protože pro obce s touto
velikostí se jedná o druhou výzvu. Program definuje hodnotící kritéria, která zvýhodňují
účastníky s menším počtem obyvatel, projekty, které se realizují v regionu s definicí
Hospodářsky problémového regionu, účastníky podprogramu s menším příjmem atd. RM
doporučila podání žádosti schválit.
Odůvodnění:
Na rekonstrukci komunikace v ul. Kpt. Jaroše je zpracována PD a vydané stavební povolení
s nabytím právní moci.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:12 hodin - nově bod 4/2 - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy.
Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 20
pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 15-515/20
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního titulu DT 117D8220A - Podpora obnovy
místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt Stavební úpravy
místní komunikace v ul. Kpt. Jaroše.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/3 Platnost stávajícího strategického plánu města
Identifikace:

Stávající strategický plán rozvoje města je zpracován do roku 2020, nyní probíhá jeho
aktualizace. Dle SOD se zhotovitelem by aktualizovaný strategický plán měl být hotov do
konce května 2021 a předložen ke schválení na ZM 19, které se bude konat dne 24.06.2021.
Z tohoto důvodu je nyní nutné prodloužit platnost stávajícího strategického plánu města, a to
do doby, než bude schválen v ZM nový, aktualizovaný strategický plán. RM doporučila ZM
souhlasit s navrženým postupem.
Odůvodnění:
Stávající strategický plán města je zpracován do roku 2020, je nutné prodloužit jeho platnost.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:15 hodin - nově bod 4/3 - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Pan Jarolímek vznesl několik dotazů - předpokládá, že platnost současného Strategického plánu je do konce
roku a dále probíhá příprava nového Strategického plánu. U té aktualizace by ale chtěl dát do
souvislostí záležitosti, které se týkají investice související s LAM a dále s objektem bývalého
hotelu Metuj. Máme nějaké dílčí výsledky z aktualizace Strategického plánu? MST - je již
zpracován výstup z pohovorů s podnikateli a dále do konce listopadu se vyhodnotí dotazníky,
které byly občanům v letošním roce distribuovány. Na to pak naváže diskuse, dopracování,
veřejné projednání a schvalování nového plánu na ZM v červnu 2021. Pan Jarolímek - nebylo
by slušné při rozhodování o LAM a Metuji - počkat na vyjádření občanů na základě
vyhodnocení dotazníků, které vyplňovali obyvatelé města, tzn., podle toho, co oni označí jako
své priority? MST - nový strategický plán je komplexním strategickým dokumentem na další
období a neformuje ho pouze anketa s občany. Na to navázala polemika ze strany p.
Jarolímka, která se týkala jeho přesvědčení, že např. otázka budoucnosti bývalého hotelu
Metuj by měla být diskutována šířeji, v širším plánu než tím, že RM schválí zadání studie,
mělo by se počkat na výsledky ankety atd. MST - reagoval s tím, že jakmile bude k dispozici
studie, proběhne kolo projednání této studie nejen v odborných komisích, ale i v RM a ZM,
kde samozřejmě zazní i argumenty, které budou vycházet z výsledku ankety s občany. Je ale
třeba brát v potaz, že strategický plán, je komplexní dokument, který nevychází pouze z
ankety s občany. ST - doplnil, že k využití objektu Metuje na byty panovala shoda, to nikdo
nezpochybňoval, proto nyní studie a pak jednání v komisích, v RM i ZM. Dále pokračovala
polemika o tom, zda se má čekat na výsledky ankety s občany a na vytvoření nového
strategického plánu atd. a pak teprve řešit budoucnost Metuje a i hlasovat o LAM. Diskutující (i
opakovaně): p. Jarolímek, ST, MST, Ing. Maur, Ing. Němeček. Mj. diskutovali o důvodech
prodloužení platnosti stávajícího strategického plánu, o jeho nezbytnosti k podávání žádostí o
dotace, o aktuální finanční situaci města a investičních potřebách města, o vynucených a
nedokončených investicích apod. Po skončení této diskuse vedoucí OMM přečetl navržené
znění usnesení. Návazně na to ještě bylo krátce technicky diskutováno o znění navrženého
usnesení - týkalo se toho, že je v názvu Strategického plánu uveden rok 2020. (PhDr.
Kulhavá, MST, OMM, Ing. Dostál, ST, TAJ, Ing. Maur). Po vyjasnění bylo hlasováno - 19 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. 4/3 USNESENÍ č. ZM 15-516/20
ZM souhlasí s prodloužením platnosti stávajícího "Strategického plánu rozvoje města do roku
2020", a to do doby, než bude ZM schválen nový, aktualizovaný strategický plán rozvoje města,

Stránka 17

ZÁPIS Z PORADY
ZM 15 ze dne 12.11.2020
V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

který je nyní v procesu zpracování.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/4 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 51 doporučila ZM vzít
dokument Dotační možnosti na vědomí.
Odůvodnění: Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:43 hodin - nově bod 4/4 - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy.
Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 19
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. 4/4 USNESENÍ č. ZM 15-517/20
ZM bere na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města,
ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/5 Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.10.2020 ve znění přílohy tohoto
bodu. RM 51 doporučila vzít na vědomí.
Odůvodnění: Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:45 hodin - nově bod 4/5 - přednesl vedoucí OMM "Identifikaci" bodu a informoval o
změnách u jednotlivých projektů:
1/ Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa - byla podána 7. žádost o platbu,
v týdnu 19. - 23.10.2020 proběhlo další kolo monitoringu podzemních vod.
2/ Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo prodloužení termínu realizace projektu do
konce roku 2021.
3/ Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují probíhají na pravé straně ve směru na Nahořany od č. p. 281 po č. p. 283 a chodníku u
autobusového zálivu zastávky U Luštince. Dále se dokončují práce na chodnících v
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křižovatkách s ulicemi U Zvonice a U Letiště (po provedených překopech). V části na pravé
straně od zastávky v ul. Na Strážnici za křižovatku s ul. Příčná u č. p. 194 probíhají práce na
pokládkách sítí společností N_SYS s.r.o. a GOLDWARE s.r.o. Pod křižovatkou s ul. Bratří
Čapků probíhají práce na provedení překopu komunikace pro provedení sítí společností
N_SYS s.r.o. a GOLDWARE s.r.o., po dokončení bude pokračováno s dokončením chodníku.
Probíhají práce na pokládce sítí v části u přechodu pro chodce u prodejny COOP v ul.
Nahořanská, po dokončení bude pokračováno s konstrukcí chodníku.
4/ Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě
nad Metují - projekt beze změny.
5/ Dopravní bezpečnost v Novém Městě nad Metují - na měřič ve Spech odeslána objednávka
na dodávku, na měřič ve Vrchovinách smlouva o dílo a servisní smlouva na koupi a instalaci
předložena ke schválení RM 51.
6/ Obnova budovy bývalé školy v Krčíně, I. etapa - kompletně dokončena obnova krovu a
střechy na hospodářské části budovy a školní přístavbě vč. klempířských prvků a
hromosvodové soustavy. Na začátku listopadu bude probíhat dokončení omítky stropu v
místnosti školní přístavby (místnost, kde byly řešeny statické poruchy), pokládka dřevěné
podlahy v půdním prostoru školní přístavby a odvedení dešťových vod - vybudování
zasakovacího prostoru.
7/ Park Březinky, Nové Město nad Metují, I. etapa - vítězným uchazečem se stala společnost
Okrasné zahrady arboristika s.r.o., smlouva o dílo byla podepsána dne 30.09.2020. Realizační
práce začnou v polovině listopadu 2020.
8/ Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují - město poptalo
administraci veřejné zakázky pro výběr dodavatele varovného informačního systému a
zpracovatele digitálního povodňového plánu, připravuje se zadávací dokumentace.
9/ Malá vodní nádrž Spy - projekt beze změny.
10/ Oplocenky, Městské lesy Nové Město nad Metují - v říjnu 2020 byla odeslána žádost o
platbu. Dne 26.10.2020 proběhla fyzická kontrola projektu ze strany SZIF.
11/ Samochodný naviják (železný kůň) - v říjnu 2020 byla odeslána žádost o platbu. Dne
26.10.2020 proběhla fyzická kontrola projektu ze strany SZIF.
12/ Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, II. etapa - výsadby stromů se měli účastnit
žáci ze „ZŠ Malecí“, vzhledem k epidemiologické situaci to není možné realizovat.
13/ Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, I. etapa - výsadby stromů se měli účastnit
žáci ze „ZŠ Krčín“, vzhledem k epidemiologické situaci to není možné realizovat.
14/ Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují - vítězným uchazečem se stala
společnost Hřiště 8D s.r.o., SOD byla podepsána dne 30.09.2020. Realizační práce začnou v
listopadu 2020.
Ke 2 posledním výše uvedeným projektům vznesl dotaz p. Hladík, zda nevadí, že stromy
nebudou sázet děti, s čím původně projekt počítal. Na dotaz odpověděl vedoucí OMM poskytovatel dotace to nevyžaduje a od pondělí bude firma stromy vysazovat. Další dotazy k
aktuálnímu stavu projektů nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. ST nechal
hlasovat k přečtenému navrženému znění usnesení - hlasováno - 19 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. 4/5 USNESENÍ č. ZM 15-518/20
ZM bere na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4/6 Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:

Při realizaci stavby Opěrná zeď v ul. Nádražní u č. p. 361 v Novém Městě nad Metují se po
odtěžení materiálu vyskytly nepředvídatelné skutečnosti. Konkrétně se vyskytla část
nepravidelné skály v místech, kde PD tento stav nepředpokládala. Bylo nutné operativně
přepracovat PD, vypracovat nový rozpočet a navrhnout alternativní řešení s jiným způsobem
založení stavby. Stavba byla přerušena na nezbytně nutnou dobu, poté se realizovalo dle
změny PD, kterou projektant předkládal po částech tak, aby stavba mohla rychle pokračovat
tak, aby nedošlo ke škodám na dalším majetku. Tento operativní postup byl schválen vedením
města na kontrolním dni.
RM schválila:
usnesením RM 49-2851/20 - změnový list č. 1 na vícepráce na akci „Opěrná zeď v ul.
Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ způsobené změnou projektu opěrné zdi z
důvodu výskytu skály v místě opěrné zdi v celkové výši 1.504.156,03 Kč vč. DPH.
usnesením č RM 49-2852/20 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 97/2020 na realizaci akce
„Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“.
usnesením č RM 49-2853/20 vícenáklady na 2 měsíce záboru silnice z důvodu výskytu skály
v místě opěrné zdi v celkové výši 73.200 Kč a pověřuje ORM uzavřením objednávky na
zajištění záboru u firmy STAVIX s.r.o., IČO: 27526984.
usnesením č RM 49-2854/20 vícenáklady na opravu PD z důvodu výskytu skály v místě
opěrné zdi celkové výši 48.384 Kč vč. DPH a pověřuje ORM uzavřením objednávky u firmy
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o., IČO: 45534772.
usnesením č RM 49-2855/20 navýšení akce § 3639 „Oprava opěrné zdi u č.p. 361 v ul.
Nádražní - realizace ve výši 1 700 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 500 tis. Kč z §
2219 - Rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní - PD, 650 tis. Kč § 3113 ZŠ - Komenského odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, 550 tis. Kč § 2212 Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace.
usnesením č RM 49-2856/20 - OMM předat informaci o vícepracích na opěrné zdi v ul.
Nádražní na jednání ZM 15.
usnesením č RM 49-2857/20OMM (ORM) předložení žádosti o dotaci na akci „Opěrná zeď
v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ do dotační oblasti Královéhradeckého
kraje Dotace na individuální účel a zároveň ukládá MST projednání projektu s příslušným
radním Královéhradeckého kraje, který má v gesci oblast regionálního rozvoje.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - požádal o předřazení bodu 3/6 - nově bod 4/6 - "Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1
k SOD", ke kterému je zde na zasedání ZM 15 přítomen externí pracovník ORM pan Ing.
Vratislav Nývlt - na začátek článku Rozvoj. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden
zastupitel nebyl při tomto hlasování přítomen v jednacím sále. Vedoucí OMM přečetl 16:54
hodin "Identifikaci" bodu. Vedoucí OMP odprezentoval připravenou fotodokumentaci týkající
se projednávané záležitosti. ST - v případě dotazů je Ing. Nývlt připraven na jejich
zodpovězení. Dále ST vyzval zastupitele, aby se zajeli podívat ve volném čase na místo do ul.
Nádražní, jde o velkou a mimořádnou stavbu, kterou si vyžádal stav skal a podloží. Ing. Nývlt,
který na stavbě za město vykonává stavební dozor, informoval, že všechny betonářské práce
již proběhly, začíná obklad kamenné zdi u chodníku. Na prezentovaných snímcích poukázal
na problém ustupující skály, kde měla být opěrná zeď částečně na skále a částečně mimo
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skálu - z toho pak vznikl požadavek na přepracování PD a založení opěrné zdi na skále. Na
fotografii je dále vidět štěrkem zasypaná příprava pro chodník, příprava výztuže a vynášecí
desky pod chodníkem. Včera se konal poslední kontrolní den, spodní zeď by se měla začít
obkládat. ST - dodal, že zmiňovaná žádost o dotaci na KHK je podobná žádosti týkající se
rekonstrukce tělocvičny. Po krajských volbách s MST podepisoval "zvací" dopis pro nové
náměstky a radní KHK do Nového Města nad Metují. Pokud by neměli zájem naše město
navštívit, ST a MST by jeli za nimi. V minulých letech se nám tento postup osvědčil. Ing.
Tymel - zaujala ho částka za zábor - zdá se mu to hodně peněz, bude i toto předmětem
diskuse? ST - určitě to bude jedno z témat - uznal, že zábory jsou drahé. ST dále vyzval
přítomné, pokud by měli dotazy i na jiné investiční akce, které v současnosti probíhají a kde
Ing. Nývlt vykonává stavební dozor, tj. např. rekonstrukce 2 částí Zadomí a chodníky v ul. Na
Strážnici a v ul. Nahořanská. Ing. Dostál - krátce by poprosil o shrnutí akce chodníků v ul. Na
Strážnici a v ul. Nahořanská. Ing. Nývlt - stavba měla být hotová na konci září, ale byla tam
přidružena stavba několika inženýrských sítí a optiky, kterou zajišťovali sami dodavatelé sítí.
To časově i organizačně akci komplikovalo. Dále informoval o průběhu včerejšího posledního
kontrolního dne. ST - stavba je to velice složitá. Je tam velké množství sjezdů na soukromé
pozemky s různými výškovými rozdíly. Věří, že do konce listopadu bude akce dokončena.
Poděkoval Ing. Nývltovi. Další dotazy k Ing. Nývltovi nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené
znění usnesení. Bez dotazů a připomínek. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 15-519/20
ZM bere na vědomí informace o vícepracech na akci „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361
v Novém Městě nad Metují“ způsobené změnou projektu opěrné zdi z důvodu výskytu skály v místě
opěrné zdi.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/7 LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II
Identifikace:
Předkládaný bod navazuje na ZM 14 čl. 3/7 dne 17.09.2020, na kterém byla předložena kratší
varianta č. I protipovodňové opatření u bývalého koupaliště. Následně ZM 14 uložilo "vedení
města projednat nový návrh řešení ochranného valu bývalého koupaliště předloženého Ing.
arch. Vojtěchem Lichým, a to s vyčíslením nákladů s termínem do ZM 15, tj. dne 12.11.2020".
Tedy variantu č. II - prodloužené protipovodňové opatření u bývalého koupaliště vč. chatové
osady. RM 51 dne 02.11.2020 materiály projednala a doporučila ZM "rozhodnout o zastavení
příprav protipovodňových opatření, tj. zpracování PD pro realizaci ochranného valu u bývalého
koupaliště a chatové osady z důvodu vysokých předpokládaných nákladů na stavbu valu
v minimální výši 5,1 mil, z důvodu současné ekonomické situace ve vztahu ke COVID-19 a
z důvodu nutnosti řešit investičně hotel Metuj."
Projektant v rámci studie provedl odborný odhad nákladů dvou variant:
Varianta I. - kratší, cena celkem 8,0 mil. Kč s DPH 21 %. V těchto nákladech na realizaci
nejsou započteny náklady na zpracování PD (290 tis. Kč s DPH, 300 tis. Kč schváleno v ZM
13 v rozpočtu na rok 2020 ponechat), zajištění technického dozoru investora (TDI) a
autorského dozoru (AD).
Varianta II. - prodloužená, cena celkem 11,5 mil. Kč s DPH 21 %. V těchto nákladech na
realizaci nejsou započteny náklady na zpracování PD (290 tis. Kč s DPH, 300 tis. Kč
schváleno v ZM 13 v rozpočtu na rok 2020 ponechat), zajištění technického dozoru investora
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(TDI) a autorského dozoru (AD). Dále odstranění nebo přesun objektu, který je v trase
opatření u řeky za chatkami (náklady nejsou vyčísleny, určí PD).
Celkové náklady nám určí pouze projektová dokumentace s doprovodným položkovým
rozpočtem. Výslednou cenu díla také může ovlivnit samotné výběrové řízení na zhotovitele
stavebních prací.
Dne 27.10.2020 v 10:00 hodin se uskutečnilo on-line jednání Pracovní skupiny koupaliště,
poté se prověřovala varianta prodloužena bez opevnění břehu, zároveň Ing. Brož zaslal od
realizační firmy rozpočet a přehled nákladů, který je součástí příloh. Na základě všech
podkladů byl přiložen schématický zákres variant a rozdílných nákladů.
Odůvodnění:
Projednat a rozhodnout o navrženém umístění protipovodňové opatření dle předložených
příloh a variant. Projednat výši nákladů s tím spojenou bez možnosti získat v současné době
dotační prostředky. V případě odsouhlasení umístění protipovodňové opatření dojde k
objednání projekčních prací. Bude nutné znovu schválit do rozpočtu na příští rok 2021 částku
na zpracování projektové dokumentace a plánovat finanční rezervu na samotnou realizaci
díla.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:50 hodin - nově bod 4/7 - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Pan Jarolímek
uvedl, že by měl v této věci několik dotazů. Požádal autora Studie dopravní dostupnosti LAM
Ing. Pavla Lopoura o vyjádření, protože jak dnes pochopil důvody k zastavení LAM, tak jedním
z důvodů je právě dopravní infrastruktura. Zastupitelům obsah dopisu Ing. Pavla Lopoura
odešle - z textu dopisu dle jeho názoru de facto vyplývá, že doprava zásadním problémem
není. Na důkaz přečetl osobní názor autora studie:
"Dobrý den, dopravní studie k záměru vybudování LAM v NMNM byla vypracována za účelem
prověření dopravní dostupnosti LAM při stávajícím stavu přístupových cest, s doporučeními na
jejich úpravu / obnovu nebo rozšíření a nalezení kritických míst.
Z hlediska kvality motorové dopravy – výkonnosti jsou přístupové komunikace ve výhledových
zatíženích při záměru LAM vyhovující.
Realizace LAM doporučení: Následná doporučení se týkají zejména zlepšení dostupnosti
areálu z více směrů pro nemotoristickou dopravu, zlepšení obslužnosti veřejnou hromadnou
dopravou a doporučení k provozování parkoviště. Mezi tato opatření patří zejména zlepšení
rovnosti nezpevněných povrchů od kořenového systému stromů nebo menší výmoly. Na
komunikaci se smíšeným provozem o velmi malé intenzitě, tj. v ulici K Vodárně, je doporučeno
provést místní dopravní opatření (svislé a vodorovné dopravní značení) k omezení rychlosti a
upozornění na provoz pěších.
Realizace LAM kritické body: Kritická opatření se týkají samotného přístupu k LAM z pohledu
motorové dopravy (komunikace delší než 100 m) a obecně IZS (integrovaný záchranný
systém). Zásadní pro provoz LAM je zajištění vyhovujícího technického stavu vozovky
(výmoly) a fyzické průjezdnosti pro motorovou dopravu na jednopruhové komunikaci
(rozšířením nebo výhybnou ve střední části) ulice K Vodárně. Tento požadavek
pravděpodobně vznikne i po vyjádření HZS k samotné výstavbě zázemí LAM.
Obecná doporučení: V této skupině jsou navržena opatření na stávajících problematických
místech nezávisle na vybudování LAM.
Zjednodušená varianta přístupu je popsána v příloze A samotné studie (dílčí posouzení
hlavních přístupů LAM pro cyklisty a pěší). Zde jsou popsány 2 základní dopravní přístupy k
LAM a uvedena doporučení ke zlepšení provozu. Tato doporučení nejsou pro samotné
vybudování a provoz rozhodující vyjma podmínek fyzické průjezdnosti a provozu na
jednopruhové komunikaci s obousměrným provozem – ulice K Vodárně.
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Vybudování LAM je velkou příležitostí nejen pro místní obyvatele v letních měsících, ale
zejména pro zatraktivnění v oblasti turistického ruchu z pohledu dlouhodobějších pobytů. V tu
chvíli je tu příležitost pro ubytovací zařízení, kterým se rozšíří jeho klientela o hosty, kteří jezdí
nejen za historickými památkami města, ale také za turisticko-sportovním vyžitím.
Doufám, že jsem Vám upřesnil závěry z provedené studie a možné zlepšení dopravní situace
a příležitostí v oblasti turismu.
S pozdravem Pavel Lopour"
Pan Jarolímek po přečtení textu uvedl, že považuje názor Ing. Lopoura za objektivní. Poté se
vrátil k otázkám a poznámkám, se kterými vystoupil již při projednávání bodu 4/3, který se
týkal Strategického plánu města, tj. nerozhodovat o zastavení prací souvisejících s přípravou
LAM nyní, vyčkat na výsledky ankety, závažnější problémy nevidí ani v oblasti financování rozpočet se vyvíjí dobře, protipovodňové opatření je potřebné i pro rozvoj chatové osady, PD
přinese objektivní údaj o ceně protipovodňových opatření, jde o cca 300 tis. Kč, které když se
vynaloží, nebude zahozeno to množství práce, které již bylo provedeno, proto by doporučil
proces nezastavit a schválit uvolnění peněz na PD.
V diskusi k tomuto bodu dále vystoupili:
Ing. arch. Lichý - protipovodňová opatření poslouží celé lokalitě, nejen případnému LAM(u).
Ing. Slavík - podporuje předchozí vystupující - váže se to i na smysluplnost schválené změny
ÚP, navíc jde o „brownfield“, na který pak by mělo být možné získat výraznou dotaci (80 %),
k tomu je ale potřeba mít PD.
PhDr. Kulhavá - rekapitulace dosavadního postupu v záležitosti LAM - tato akce v červnovém
ZM zastavena nebyla, na rozdíl od jiných a těch 300 tis. Kč v rozpočtu stále je, proto i ona je
pro pořízení PD, je to cesta pro vynětí území z Q100.
Mgr. Kupková - kromě toho, co uvedli vystupující před ní, jde i oblast rozvoje cestovního
ruchu, všechny dosavadní ankety od občanů měli v popředí vždy koupaliště, to by se mělo
občanům splnit.
Ing. Němeček - vrací se k rekapitulaci, o které mluvila PhDr. Kulhavá, je ale k tomu třeba
připomenout, že odhad ceny protipovodňového valu byl max. 2 mil. Kč. Teď je jasné, že to
bude nejméně 5,5 mil. Kč, že to možné rozpětí, které může ukázat PD, může být i 11,5 mil.
Kč, a to je tedy zásadní rozdíl oproti předpokladům, které doprovázeli přípravu LAM na
začátku.
ST - doplnil, že při původních částkách ve vztahu k protipovodňovému valu, které uváděl Ing.
Brož, by byl připraven budování podpořit, proto také chtěl, aby byl stanoven odborný odhad,
ale těch minimálně 5,5 mil. Kč považuje za současné, a hlavně budoucí finanční situace
města, za nezodpovědné.
PhDr. Kulhavá - upozorňuje na prodloužení valu oproti původnímu předpokladu.
Ing. Maur - shrnul, proč podporoval myšlenku biotopu a proč byl později pro zastavení příprav.
Kromě již uvedených aspektů několikanásobného nárůstu financí proti předpokladům, dostal i
zpětnou vazbu od části občanů, že chtějí koupaliště, ale nikoliv biotopové, ale normální bazén
atd. Upozornil na to, čemu všemu bude muset město finančně do budoucna čelit, propad
příjmů v důsledku koronaviru bude určitě výrazný a máme před sebou akce, které si vyžádají
velké peníze (Kino 70, Metuj, autobusový terminál apod.). To vše budeme diskutovat při
schvalování rozpočtu na další roky.
Ing. arch. Lichý - upozornil, že navýšení financí na protipovodňová opatření mj. souvisí i s tím,
o čem se původně nemluvilo, tj. zpevnění břehů a parkování.
ST - podpořil informace Ing. Maura, které se týkaly budoucích finančních potřeb města,
některé připravované investice budou stát podstatně více, než se čekalo (ul. Pod Výrovem
apod.), tzn., bylo by nezodpovědné pokračovat nyní dál v něčem, na co nebudeme mít.
Pan Jarolímek - v tomto bodě nemluvíme teď fakticky o výstavbě LAM, ale o zastavení příprav
na vybudování protipovodňových opatření. Je to po 1,5 roku práce, měli bychom vyčkat na
výsledky ankety občanů a pak teprve hlasovat. Opakuje, že by se mělo schválit 300 tis. Kč na
PD. Požadavek na koupaliště zde bude vždycky.
MST - uvedl, že když nyní dojde k zastavení dalších příprav, tak to ale neznamená, že v
budoucnu nebude možné v záměrech znovu pokračovat. ZM se může kdykoliv v budoucnu
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většinově rozhodnout o pokračování záměru budovat koupání ve městě.
Ing. Němeček - uvedl jako investiční paralelu přímo v oblasti protipovodňových opatření
dlouhá léta připravovaný a dosud nezrealizovaný projekt týkající se "propustku pod Husitskou
ulicí v Krčíně". Tam jde o ochranu území, majetku a zdraví osob podstatně důležitější, než je
zde val a přitom jde o akci za 3-4 mil. Kč. Nabízí se proto otázka postupu dobrého hospodáře
a efektivního využití financí.
Mgr. Kupková - oponuje k poznámce o dobrém hospodáři s tím, že když bude vybudován
protipovodňový val atd. v souvislosti s LAM, tak pak na sousedící brownfield" je šance dostat
až 80 % dotaci - v tom vidí obrovskou šanci na to, že i kdyby pak investice LAM stála 100 mil.
Kč, město to bude stát pouze 20 mil. Kč.
Pan Hladík - inundační propustek pod ul. Husitská je dlouhodobá priorita OV Krčín, nyní je zde
při povodních ohroženo nejen mnoho RD, ale především pak velké objekty jako je ZŠ, zimní
stadion, sokolovna a firma Halla, a.s. Bude se o tom zmiňovat na rozpočtovém semináři pro
zastupitele.
Pan Jarolímek - vyslovil podivení nad tím, že když jde zde o tak rozsáhlou ochranu majetku a
zdraví, tak se diví, že to už nebylo dávno hotovo.
ST - je to proto, že to žádné ZM nepodpořilo při schvalování rozpočtu.
Mgr. Hylský - upozornil p. Jarolímka, že tu jeho poznámku vnímá jako ironickou a že si to
spousta krčínských občanů nezaslouží, je to od něj necitlivé.
Pan Jarolímek - nic ironicky nemyslel, bylo to špatně pochopeno, není to výhrada či ironie vůči
lidem v Krčíně.
Ing. Dostál - uvedl, že je zde velice široká debata, sám je členem koalice, která vede nyní
město, která si stanovila priority do konce volebního období, koupaliště mezi nimi není, a proto
to nemůže podpořit. Zmiňuje mezi prioritami i městskou zeleň, což je oblast, které naprosto
chybí koncepční řešení, a proto rád schválí využití 300 tis. Kč na tuto oblast, která zde již
prokazatelně existuje, potřebuje péči i koncept, na který bude možné navázat v dalším
volebním období. Zastavení aktivit, které se týkají přípravy LAM, vnímá jako zastavení a ne
nějakou trvalou likvidaci záměru. Je ale třeba brát v potaz i to, že jsou investice, právě např. v
oblasti koupání, které prostě přesahují možnosti daného města - viz příklad v České Skalici.
Pan Jarolímek - v České Skalici šlo o špatnou realizaci firmou, zde to vnímá tedy jako otázku,
že asi pro lidi nepotřebujeme udělat nic? Ať se jedou koupat jinam? Jak to, že jinde to jde a
tady ne?
Ing. Maur - se ještě vrátil k otázce propustku v Krčíně a k důvodům, proč zatím k realizaci
nedošlo. Shrnul fakta, která souvisí s funkcí onoho propustku a s určitými pochybnostmi o
tom, že by zabezpečil přímou ochranu proti povodni. Měl by ale zajistit rychlejší odtok laguny,
která by zde v rámci povodně vznikla. Co se pak týká zastupitelů za ODS, kteří byli součástí
koalice a byli také v koalici jediní, kdo měli v programu otázku řešení koupaliště, tak namísto
toho, aby LAM v rámci koalice prosazovali, tak z ní utekli a tím tu pozici pro jeho prosazení
podle něj vyklidili. On sám se nadále bude zasazovat o ty priority, na kterých se současná
koalice domluvila, protože v tom vidí cestu.
Ing Tymel - na přípravu LAM se dosud vynaložily nějaké peníze, fakticky především na to, za
jakých podmínek by mohlo koupaliště v dané lokalitě vzniknout. Je otázkou, zda je nyní ještě
nutné schvalovat dalších 300 tis. Kč na PD nebo zda nám postačí odborný odhad. I když se
dneska pokračování neschválí, neznamená to ale konec.
Pan Jarolímek - vrací se k propustku - měl k tomu hodinovou diskusi - chtělo by to prověřit,
zda výsledky z PD jsou dosud platné. On má informace, že pro zabránění povodni, by se
musely zvednout břehy Metuje a prohloubit koryto. Na to peníze město nebude mít nikdy.
Proto porovnává náklady na protipovodňová opatření pro LAM a zde. Mělo by se jasně říci,
zda propustek v Krčíně dělat či ne.
ST - zopakoval, že propustek má sloužit k rychlejšímu odtoku vody z území a zároveň má
zabránit zpětnému vzdutí hladiny vody rozlité po povodni na loukách.
Mgr. Paarová vznesla dotaz - pokud by se nyní zpracování PD na protipovodňový val pro LAM
schválilo a pak město nebude mít peníze na realizaci, nebude po čase třeba PD předělat?
Nebo by např. za 4 roky přišla PD na stejné peníze, jako je odhadováno nyní?
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Ing. arch. Lichý - na cca 3 roky by měla být PD plně využitelná. Cena by asi byla stejná, ale
bojí se toho, že pak už nebude vůle či možnost to dotáhnout do cíle.
ST - je to specifická záležitost, nějaká aktualizace např. po 4 letech nutná je, ale těžko nyní
říci, v jakém rozsahu.
Mgr. Paarová - dotaz na vedoucího OMM ohledně vyhledávací studie umístění koupaliště, ze
které vyplynulo, že nejlepší místo je to, kde je snaha o LAM?
OMM - když tu byla petice, OMM navrhoval novou vyhledávací studii. Původní studie
porovnávala lokality u gen. Klapálka - koupaliště umístěné za stadionem a druhá lokalita býv.
koupaliště, studie byla tehdy jednoduše popsána (ve prospěch býv. koupaliště). Stálo by proto
za to, zvážit např. propojení koupaliště s Domem zdraví v porovnání se stávající lokalitou býv.
koupaliště. Měli bychom se zamýšlet také nad mnoha dalšími investicemi, které bude město
potřebovat řešit u stávajícího majetku města. Tam mj. spadá i Dům zdraví. K termínu
aktualizace PD. Aktualizace PD by po cca 4 letech určitě proběhla, první co ho napadá, je
biologické hodnocení lokality atd.
Ing. Slavík - tady se zase kupí informace "proč ne", aktualizace PD bude finančně nízká.
Jestliže ST jako zásadní informaci říká, že aktualizace PD určitě proběhne - muselo by se říci,
že řeka poteče jinudy, koryto se posunuje atd. On sám proto nevidí zásadní důvody, proč
měnit PD. Důležité je nyní to, že chceme znát čísla a ta nám dodá PD.
Další dotazy již nebyly a nebyl předložen žádný protinávrh k usnesení, které navrhla RM.
Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez dalších připomínek a dotazů. Hlasováno
- 12 pro, 7 proti, 1 zdržel se - 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.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. ZM 15-520/20
ZM rozhodlo o zastavení příprav protipovodňových opatření, tj. zpracování PD pro realizaci
ochranného valu u bývalého koupaliště a chatové osady z důvodu vysokých předpokládaných
nákladů na stavbu valu v minimální výši 5,1 mil. Kč, z důvodu současné ekonomické situace ve
vztahu ke COVID-19 a z důvodu nutnosti řešit investičně hotel Metuj.
HLASOVÁNÍ - Pro: 12, Proti: 7, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2021
Identifikace:
ZM je na vědomí předkládán kalendář termínů zasedání RM a ZM města Nové Město nad
Metují na rok 2021 vč. koncepčních zasedání RM - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Přehled termínů zasedání RM a ZM na další rok je pravidelně předkládán ke schválení v RM a
na vědomí ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:

V 18:58 hodin - uvedl TAJ první bod v článku Různé - upozornil zastupitele, že oproti původní
příloze tohoto bodu bude změněno číslování RM (pozn.: změna se bude týkat letošní
mimořádné RM dne 23.11.2020 a té samé v příštím roce již zařazené jako řádné RM dne
22.11.2021), proto bude konec věty navrženého znění usnesení upraven na: "...ve znění
upravené přílohy tohoto bodu." Dále TAJ přečetl "Usnesení" projednávaného bodu. Bez
rozpravy. Hlasováno - 19 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. 5/1 USNESENÍ č. ZM 15-521/20
ZM bere na vědomí kalendář termínů zasedání RM a ZM města Nové Město nad Metují na rok
2021 vč. koncepčních zasedání RM ve znění upravené přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/2 Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020
Identifikace:
Manažer prevence kriminality předkládá ZM ke schválení prodloužení platnosti Strategie
prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2016 - 2020 a to do konce roku 2021.
RM schválení doporučuje.
Odůvodnění:
Dne 15.06.2020 vláda ČR schválila prodloužení platnosti stávající Strategie prevence
kriminality České republiky do konce roku 2021. Prodloužení platnosti Strategie prevence
kriminality ČR má vliv i na lokální strategie, neboť ty jsou často vázány právě na období
celorepublikových Strategií prevence kriminality.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
V 19:00 hodin - TAJ přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 19
pro, 0 proti, 1 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 15-522/20
ZM schvaluje prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metuji na roky
2016 - 2020 do konce roku 2021 v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 15.06.2020 č. 652 o
prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality České republiky ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/3 Zápis č. 5 z jednání KV ZM ze dne 21.09.2020
Identifikace:

ZM je předložen Zápis č. 5 z jednání KV ZM ze dne 21.09.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV ZM vyplývá z § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
Z podrobnějšího projednání:
V 19:03 hodin - TAJ přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 20
pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. ZM 15-523/20
ZM bere na vědomí Zápis č. 5 z jednání KV ZM ze dne 21.09.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6 Diskuse
Odůvodnění: Do závěrečné diskuse se nikdo nepřihlásil.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V 19:03 hodin ST otevřel "Diskusi" ZM 15 - nikdo ze zastupitelů ani veřejnosti se do diskuse
nepřihlásil. ST poděkoval všem přítomným za účast a 15. řádné veřejné zasedání ZM ukončil
v 19:05 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.
K čl. 6
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Čas ukončení jednání ZM 15 v 19:05 hodin.
Příští ZM 16 se bude konat dne 10.12.2020 ve velkém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují
od 16:00 hodin.
Zápis ze ZM 15 vyhotoven dne:
Zápis ze ZM 15 vypraven dne:
Zápis ze ZM 15 zveřejněn dne:

20. listopadu 2020
20. listopadu 2020
20. listopadu 2020
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